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Христос Воскрес!
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Вітаю з Великоднем!

Рідні мої земляки!

Дорогі брати і сестри!
Називаю вас так, оскільки всі ми на цій землі — за
християнською історією та мораллю — маємо єдине
коріння.
І якщо не відчуваємо себе такими, то це — проблема кожного з нас, яку маємо вирішити.
Світле Воскресіння Христове покликане об’єднати
нас у щирості й милосерді, любові до ближнього, позбавити прикрих якостей, навчити прощати.
З вірою і любов’ю у серці зустрічаємо Великдень.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У святковий день Великодня радість приходить у кожну
оселю, вселяє в нас надію на торжество справедливості,
спонукає до взаємодопомоги, співчуття і добрих справ.
Воскресіння Христове приносить до всіх родин взаєморозуміння і весняний настрій, додає сили до нових
звершень і утвердження ідеалів справедливості й милосердя.
Нехай Господь зміцнить у наших серцях прагнення любити і допомагати ближнім. Бажаю вам, вишгородці, миру,
добробуту і щастя!
Народний депутат України
Ярослав МОСКАЛЕНКО

>9

З Великоднем!
Газета — читач

Увага!

Додатковий автобус

9 Травня у Вишгороді

На прохання Вишгородського міського голови Віктора Решетняка
керівництво ТОВ «АвтоЛайн» організує додаткові безкоштовні
рейси містом у поминальні дні.
12 травня (неділя) — на нове кладовище (за КАРАТом),
13 травня (понеділок) — на старе кладовище (Гора).
Із 10:00 до 16:00 автобуси рушатимуть із центру міста.

8:45 - 9:45 — концерт оркеструстудії «Водограй» на пл. Т. Шевченка
9:50 — формування святкової колони на пл. Т. Шевченка
10:15 — 11:00 — святкова хода:
пл. Т. Шевченка — просп. І. Мазепи —
вул. Дніпровська — вул. Набережна,
від перехрестя з вул. Н. Шолуденка
до пам’ятної стели
11:00 — 11:45 — мітинг з нагоди
68-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. (набережна Київського водосховища біля
пам’ятної стели на честь воїнів 1678ої Сумсько-Київської стрілецької дивізії)
11:45 — 13:00 — концерт оркестру-студії «Водограй» ти хору «Ветеран» (біля пам’ятної стели)
22:00 — святковий феєрверк (набережна Київського водосховища)

Підтримайте свою газету
Шановні читачі газети «Вишгород»!
Складна економічна ситуація в країні не могла не позначитись на фінансовому стані комунального підприємства «Редакція газети «Вишгород». Прийнятий на 2013 рік
міський бюджет залишає чимало нерозв’язаних проблем,
серед яких і виживання нашого засобу масової інформації.
Міськрада не в змозі виділяти кошти на передплату газети нужденним вишгородцям. У 40 разів скорочено кількість пільгових передплатників, що взагалі ставить під загрозу існування улюбленої вами газети
Звертаємось до вас,
керівники підприємств, організацій
та
звичайні
громадяни, з проханням — підтримати видання, оформити
передплату хоча б на 1-3 місяці. Разом із вами ми переможемо фінансові труднощі.
Колектив редакції

а-Фішка

Слава гірка, мов полин

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua
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Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Вишгород

Слава гірка, мов полин
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

26 квітня 1986-го Чорнобиль
став відомим усьому світові. Та
слава та була гірка, мов полин. І
гіркоті цій — 27 років.
цей день громада вклоняється загиблим у двобої
з чорнобильським радіо-

У

активним смерчем. (Тим, хто скидав мішки з піском і свинцем, копав
траншеї, будував саркофаг, проводив деактивацію, регулював рух у
зоні, хоронив рудий ліс, працював у
лікарнях і їдальнях.) І вшановує живих, перепрошує за недодану увагу.
А ті, хто був ТАМ, розповідають —
і зимно від їхніх простих слів: «Гуляли
весілля у спекотний — до 30 градуВідзнаки за мужність і самовідданість

ФОТОмить

«Цього року зустрілися,
зустрінемося й наступного»

Коротко про різне

День Перемоги, парад,
а подекуди – траур
На День Перемоги у Києві відбудеться військово-історичний парад, колона
техніки з піхотою на автомобілях проїде
Хрещатиком. На території Національного музею Великої Вітчизняної війни запалять Вогонь Слави. О 20:00 ветеранів
пригостять солдатською кашею. А на
Хрещатику відбудеться концерт Київського муніципального духового оркестру та виступлять танцювальні колективи. Завершиться свято феєрверком
о 21:45.
У Львові та Івано-Франківську 8 і 9
травня оголошені жалобними днями —
тут поминатимуть жертв Другої світової
війни. Міськрада Львова заборонила
використовувати символіку СРСР і нацистської Німеччини у ці дні.

Альтернативи
консорціуму немає
Кабмін подав законопроект про реформування НАК «Нафтогаз» України,
якому належить газотранспортна система. Експерти говорять, що прийняття
законопроекту стане першим кроком
до створення газотранспортного консорціуму.
Росія наполягає на паритетних умовах, без участі ЄС. Опозиція виступає
проти законопроекту. Політолог Михайло Погребінський вважає, що закон треба було приймати давно. «Тепер наша

сів тепла — день», «Діти гралися у пісочницях, а ми греблися
на городах», «Не усвідомлювали
лиха… нас учили, що кидатимуть
бомби, будуть техногенні аварій
– а реактори стоятимуть», «Ходили по даху машинної зали…
руками скидали графіт», «Через
луг з Прип’яті автомашинами у
ближні села, до батьків, вивозили дітей», «Чорнобильський вибух — нагадування про те, що не
можна пускати все на самоплив»,
«Цінуйте те, що зроблено»

Вітання, спогади…

влада на ходу намагається стрибнути у
потяг, що стрімко рушить від перону, на
якому написано «транзитний потенціал
України».

Ніжинської міськради при НДУ ім. Гоголя – на десятій позиції у рейтингу – там
два випускники здали незалежне зовнішнє тестування на 200 балів.

Фари вмикатимемо
1 жовтня

Дощів зачекалися

Правила дорожнього руху вимагають вмикати фари, якщо машина рухається за межами населеного пункту.
Зміни, «як у Європі», вступили в силу з
15 квітня і діють з 1 жовтня по 1 травня.
(Отже, вдень із травня до жовтня їздимо
без фар.)
Штраф за невключені фари – 340425 грн. Поки водії не звикли до нововведення, інспектори попереджають їх.
Із травня слідкуватимуть і за пасками
безпеки. Штраф за це порушення —
51-85 грн, але його можуть підвищити у
чотири рази — підготовлений черговий
законопроект.

Кращі школи –
у столиці і Львові
До списку 50 кращих шкіл України за
версією журналу « Фокус» та ТСН потрапили 16 столичних навчальних закладів
(третина рейтингу). У п’ятірці кращих:
Києво-Печерський ліцей «Лідер», фізико-математичний ліцей Львівського
держуніверситету, Київський ліцей «Інтелект», Український гуманітарний ліцей Київського національного університету іт. Шевченка, Технічний ліцей НТУ
КПІ.
Якісною освітою можуть похвастатися не тільки великі міста. Так, ліцей

Квіти пам’яті

За прогнозами Гідрометцентру
України, на травневі свята очікуються
грози і короткочасні дощі. Вночі буде
прохолодно. 1-го і 3-го травня у столиці
дощитиме, стовпчик термометра підвищиться до плюс 28 градусів.
А на День Перемоги синоптики обіцяють навіть заморозки, отже не поспішайте висаджувати в грунт томати
або надійно захистіть їх пластиковими
пляшками.

Пенсійну реформу
відмінять?
У середині травня втретє за два місяці Верховна Рада намагатиметься
відмінити пенсійну реформу – на цьому
наполягають опозиціонери та комуністи.
Прийняття її було однією з вимог
Міжнародного валютного фонду при видачі Україні останнього траншу кредиту
в 2011 році. На думку авторів реформи
та експертів МВФ, це мало зменшити
дефіцит Пенсійного фонду на 11 млрд.
Однак за півтора роки цей показник зріс
до 22 млрд, і опозиція вважає це провалом реформи.
Між тим, через дефіцит Пенсійного фонду відкладено ще на рік другий
рівень реформи — перехід до накопичувальної системи. «Для цього знизи-

мо навантаження на фонд оплати праці
– ставку єдиного соціального внеску.
Над цим працює зараз робоча група»,—
сказала Наталя Королєвська Мінсоцполітика.

П’ємо до смерті
За статистикою Всесвітньої організації здоров’я Україна — на п’ятому
місці у світі за вживанням алкоголю і на
другому у Європі — за рівнем смертності від алкоголізму (15,6 л спиртного
на душу населення). Попереду лише
молдавани, чехи, угорці та росіяни.
Сьогодні від алкоголю залежать до 1,5
мільйона українців.
Експерти бачать вихід в обмеженні
продажу спиртного і підвищенні його
вартості.

А проблеми все ті ж
Минулого тижня президент Росії
Володимир Путін упродовж п’яти годин спілкувався з народом. Він відповів на 85 питань, деякі стосувались
України. Українську культуру й українців він назвав «часткою нашої душі».
А щодо вступу до Митного союзу, «це
залежить не від нас, а від України», —
лаконічно відповів російський президент.
Питання ж ставили такі, як і 12 років
тому, коли В. Путін вперше став президентом, — про погані шляхи, житловокомунальне господарство, статус багатодітних родин, армійські проблеми
тощо. Путін уже втретє президент, а
що змінилось?

Зірки Перемоги

Молодь слухає
«Ветерана»
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

30 квітня з Будинку культури «Енергетик» лунали мелодії воєнної пори. Для школярів міста концерт військово-патріотичної пісні організували міська рада ветеранів і районний відділ
культури і туризму.
ор «Ветеран» виконував улюблений вишгородцями репертуар: «Діти війни», «Фронтовики, надіньте ордени», «Не жінки придумали війну», «Не старіють ветерани»… Ансамбль
«До-мі-соль-ки» заспівав про прадідуся, який визволяв Європу від
коричневої чуми, щоб «я на цей світ народився».
А під проникливий «Довоєнний вальс» (Юрій Паниця, Влад Степанов та Олексій Голтвенко — солісти ансамблю «Спадкоємці переможців») ветерани не приховували сліз. Закінчився концерт маршем
«День Перемоги», який проспівали на сцені і в залі представники
трьох поколінь.

Х
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Із Ніжина — зі сріблом та огірочками

Знай наших!

Катерина БАРЛАДЯН,
керівник гуртка сучасного
танцю «Pas de danse»
ВМЦХТУМ «Джерело»
ФОТО — авторка,
спеціально для «Вишгорода»

20 квітня танцювальний колектив «Pas de danse» виступав
на всеукраїнському конкурсі
хореографічного
мистецтва
«Квітневі викрутаси» у Ніжині.
У номінації «Сучасний танець»
(середня вікова категорія) мої
юні танцівники вибороли срібний диплом (ІІ місце).
и задоволені таким результатом. Колектив
наш молодий, новостворений, працюємо під гаслом:
«Прагнемо досконалості».
Щиро дякуємо за допомогу в
реалізації наших планів міському

М

голові Віктору Решетняку. Саме
за його підтримки «Pas de danse»
«прокотився з вітерцем» у автобусі з м’якими сидіннями. Їхали з
комфортом — діти, батьки, керівники. І не мали права не подякувати за це.
Підтримуючи традицію звітувати про досягнення, всім колективом завітали до Віктора Олександровича: показали нагороди,
навіть заспівали про відомі ніжинські огірочки. І як сувенір вручили
міському очільнику баночку цих
всесвітньо знаних маринованих
корнішонів. Хай смакує!
Приємно
вражена
побатьківському небайдужим ставленням мера до талантів. Тепер
точно знаю, що наша справа — не
марна, а важлива і потрібна. Будемо прославляти рідний Вишгород.

То берізка, то ялинка…
Зелений куточок на Київській
Микола ПРАВОБЕРЕЖНИЙ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Надзвичайно плідно завершилася толока минулої суботи біля будинку № 18 по вулиці Київській. Як і в попередні роки тут ініціативу взяв у
свої руки депутат міської ради Валерій Виговський.

Депутатські вихідні

Н

апередодні було завезено саджанці
дерев, машину чорнозему, садовий
інвентар люб’язно наданий КПЖ і КГ
(директор Шененко М.П.) та вантажівку подрібненого асфальту. Небайдужі жителі будинку
висадили в добре удобрені ямки п’ять красуньялинок, а поруч — іще 19 берізок. А щоб машини
не зачепили насадження – зелений куточок відгородили колесами. Пофарбували огорожу квітників, побілили бордюри тротуарів.
— Ми не забули і про наших дітей, — розповів Валерій Павлович. — Завчасно у пісочниці я
завіз дві машини чистого піску. Підремонтували
й входи до під’їздів будинку: там залатали побитий асфальт, упорядкували у дворі проїжджу
частину.
Цього дня В. П. Виговський вивіз декілька
«КАМАЗів» торішнього сміття та негабаритних
відходів. Уже традиційно депутат продовжив
роботу по облаштуванню куточка відпочинку поруч із
березовою алеєю, влучно названою алеєю Виговського. Там теж з’явилися шість нових білявок-берізок. А
в недалекому майбутньому на цьому впорядкованому
куточку Валерій Павлович — палкий прихильник спорту — запланував спорудити дитячий спортивний майданчик.
Прибудинкова толока завершилася. Було помітно,

що люди залишилися задоволеними, адже навкруги
панували порядок і чистота.
— Щиро вдячний всім, хто прийшов на суботник,
— сказав депутат. — Особливо — Анатолію Мельнику,
Валентині Липовській, Вірі Лелейко та Мар’яні Шерстньовій, жителям будинку № 18 та працівникам КПЖ і
КГ. Вони від душі вболівають за нашу спільну домівку.
Якщо є в нас такі люди, то ми гуртом зробимо ще не
одну добру справу. Адже нам тут жити.

Прибудинкові толоки

Ольга МЕЛЬНИК,
депутат міської ради
шостого скликання
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Робота двірника — потрібна і водночас невдячна. Можна прибрати за годину-дві, а
можна гребти сміття цілий
день, а результатів не видно.
Це, звісно, коли мешканці будинку не смітять знову і знову.
а Київській, 12 двірника немає із серпня, а в
буд. 5, 9, 11 — із листопада минулого року. І хоч комунальники кілька разів прибирали прибудинкові території, та за
зиму сміття під снігом накопичилося чимало.
Ще й контейнери — понад
дорогою і вщент переповнені непотребом, який викидають
мешканці приватного сектору з
машин, що проїжджають повз.
Тому на загальноміську толоку 20 квітня на цей відрізок вул.
Київської вийшли й міські комунальники.

Н

Приємно, що і жителі цих будинків, а також із Київської,
6 та 8 не залишилися осторонь — завзято згрібали сміття,
складали у мішки та виносили на узбіччя. Обкопували дерева, кущі та квітники, розпушували граблями землю, поливали
зелені насадження.
Мішками та рукавицями забезпечило комунальне підприємство житлового і комунального господарства, воно ж вивозило зібране сміття. Працівники ДБВО прибирали на Київ-

ській, 12 — від свого підприємства.
Працювали дружно і насамкінець мали гарний результат
— чисті подвір’я, побілені дерева та бордюри, вимиті вікна у
під’їздах та пофарбовані дитячі й господарські майданчики.
На Набережній, 22 теж активно опорядковували прибудинкову територію наступної суботи — 27 квітня. Мешканці
багатоповерхівки налаштовані на чистоту і порядок. Усім миром, кажуть, добре робити.
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4 травня

Дата

2013 року

Календар

Вітання

Зірки Перемоги

Цей день в історії День Перемоги —
свято патріотів

11 травня — Всесвітній день справедливої
торгівлі
1916 — Альберт Ейнштейн привселюдно представив загальну теорію відносності
Іменини: Кирило, Максим, Ганна, Віталій
12 травня — День матері, Міжнародний день
медичних сестер
996 — у Києві освячено першу на Русі кам’яну
церкву (Десятинну)
1929 — у Львові створено організацію письменників Західної України — «Гроно»
1954 — УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО
Іменини: Арсеній, Василь, Іван

13 травня — День Чорноморського флоту
1865 — в Одесі відкрито Новоросійський університет, сьогодні — національний університет імені
Мечникова
1913 — випробувано перший літак конструкції
українця Ігора Сікорського
1975 — київське «Динамо» вперше виграло європейський Кубок володарів кубків з футболу
Іменини: Микита, Яків, Максим, Василь
14 травня — День фрілансера
14 - 15 травня в північній Словенії відбулась остання битва Другої світової в Європі, під час якої народно-визвольна армія Югославії знищила залишки німецьких військ
Іменини: Ніна, Тамара, Макар
15 травня — Міжнародний день сімей
1115 — на Русі засновано перше православне
свято — День пам’яті князів-страстотерпців Бориса
і Гліба
Іменини: Борис, Гліб, Зоя, Давид
16 травня
1648 — під Жовтими Водами військо Богдана
Хмельницького завдало поразки польському війську
Стефана Потоцького
1863 — розпочато будівництво Одеської залізниці
1985 — підписано Указ Президії Верховної Ради
СРСР «Про посилення боротьби з пияцтвом»
2004 — українська співачка Руслана Лижичко здобула перемогу у музичному конкурсі «Євробачення-2004»
2008 — Україна стала 152-им членом Світової організації торгівлі
Іменини: Тимофій, Микола, Павло, Петро
17 травня
Іменини: Кирило, Микита, Тетяна, Марія
18 травня — Міжнародний день музеїв, День Європи в Україні, День науки в Україні, День Балтійського флоту
1917 — у Львові створено Головну Українську
Раду
1961 — встановлено республіканську премію імені Тараса Шевченка
Іменини: Ірина, Яків

Ми там, де біда
Таміла ОРЕЛ,
голова районної організації
Червоного Хреста України
Нещодавно відзначили 95-річчя
Червоного Хреста України. А 8 травня — знов знаменний день: Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, день народження
наймасовішової благодійної гуманітарної організації.
ам, де біда, там — готові допомогти червонохрестівці.
Наші медсестри й лікарі у
білих халатах з емблемою Червоного
Хреста завжди в епіцентрі «медичних
фронтів». У двобої з епідемією тифу під
час громадянської війни. Під вогнем
ворога ризикували власним життям,
аби врятувати поранених, у Велику Вітчизняну. Під час евакуації населення з

Т

Вишгород

Вадим
ГЕРАЩЕНКО,
депутат
Вишгородської
міської ради
Свято
Перемоги — день
особливий
і
не
залежить
від політичних
уподобань, бо
майже в кожній
сім’ї зберігаються пожовклі від часу
фронтові фотографії.
Але чим далі ми від тих буремних
днів, тим менше залишається фронтовиків. Чи всі слова вдячності ми
встигли їм сказати? Чи встигли увічнити цей подвиг в історії українського народу, щоб на їхніх прикладах виховувати нові покоління українців?
травня — мітинги та урочисті
збори, і над братськими могилами — величний «День Победы».
Для старших це — незабутня сторінка історії, обпалена війною…
Та от юне покоління… що воно знає
про ту війну? Винуваті ми. Які заходи організовуємо? У кращому випадку — кілька зустрічей з ветеранами: на День Перемоги, на День захисника Вітчизни, у день
визволення Києва чи України від фашистських загарбників...
А молодь, якій притаманні романтичні захоплення відважними героями, більше цікавиться не сторінками української
історії, де чимало таких прикладів, а, на
жаль, не найкращої якості фільмами та
відеоіграми закордонного виробництва.
І змінити таке переконання не зможуть
салюти й мітинги на честь Дня Перемоги,
вшанування нечисленної когорти ветеранів, відвідування музеїв війни та куточків
бойової слави, які деінде ще залишились
у школах.
Не применшуючи значення заходів, які
є в багатьох програмах, зокрема державних, хочу привернути увагу на створення
нових проектів, які працюватимуть на ідею
патріотичного виховання. Є гарні приклади в нашому районі, наприклад, історикокраєзнавчий клуб «Легіон» у Литвинівській
школі, керівника якого Андрія Олеговича
Сологуба було відзначено як кращого організатора на обласному рівні.
…День Перемоги — чи не найкращий
спосіб ще раз сколихнути патріотичний
дух молоді. Зі святом — усю нашу вишгородську громаду! Доземний уклін — шановним ветеранам!
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И все же — Победа!
(Мовою оригіналу)
Олександра ПОЖДЕМА,
учениця 8-А класу
Вишгородської ЗОШ № 1,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
Пули, удары, кровь и борьба…
Все разом затихло. Везде тишина
И вроде бы радость родиться должна,
Но боли на сердце играет струна…
9 мая — и слезы, и радость,
Ведь сколько погибших в окопах осталось...
Но все же — Победа! И быть благодарным
Ты должен всегда нашим воинам славным.
Спасибо за то, что жизнь нам спасли.
Спасибо за то, что мир сберегли.
Спасибо за солнце и небо, и воду,
За нашу — такую родную — природу!
Жизни солдаты свои не щадили
За нашу свободу, за мир во всем мире,
Веру в добро и право любить.
О них будем вечно мы память хранить.

Особистості

Володимир Ленін –
відомий і невідомий
Валентина ЛЯХОВСЬКА
Як би не ставилось суспільство до такої величної
особистості, як В. І. Ленін,
але до 143-річчя від дня його
народження згадали його не
лише на батьківщині — в російському Ульяновську (колишньому Симбірську), а й у
різних куточках земної кулі,
де ідеї вождя світового пролетаріату й досі живі і знаходять прихильників.
ідбувся і у Вишгороді круглий стіл міської
ради ветеранів, присвячений Іллічу.
Цікаві факти біографії Володимира Ульянова повідомив
інвалід Великої Вітчизняної війни, полковник у відставці Іван
Чертков. Його розповідь доповнили голова Союзу радянських
офіцерів Анатолій Козак, полковник у відставці, учасник війни
Василь Демчук та голова міської
ради ветеранів Петро Жуланов.
Ще кілька десятиліть тому
ми жили у суспільстві, в якому були втілені ідеї соціальної
справедливості, про що мріяло
людство протягом віків. І людина праці вперше в історії стала
господарем своєї країни.
А тепер кілька цифр.

В

За даними ЮНЕСКО, праці
В. І. Леніна на першому місці у
світі за кількістю перекладів іноземними мовами. За роки Радянської влади видано 14 700
творів В. І. Леніна тиражем понад 500 млн примірників 118-ма
мовами народів світу. В СРСР
віддруковані 5 видань по 50
томів кожне, тобто 9 000 робіт
вождя.
Учасниками круглого столу
були не тільки сивочолі ветерани, а й юнаки та дівчата, які
уважно слухали старших і дізнавалися про вождя чимало такого, чого до цього не знали.
Ленін добре знав музику і
жваво грав на роялі. У гімназії
закинув цю справу, але на все
життя зберіг любов до неї. Освоїв гру на гармонії. Про музику він
говорив, що вона здатна «висікати вогонь із людських сердець».
Він був унікальною людиною.
Згадали випадок з купцем Арефьєвим у м. Сизрані 1892 року.
Купець займався перевозом
через Волгу, а тому конкурентів на човнах повертав і змушував людей пересідати на його
пароплав. Володимир Ульянов
поскаржився на купця і добився
того, що той на місяць за самоуправство потрапив до тюрми.

8 травня — Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця!

Прип’яті опинялися у найнебезпечніших
місцях, надавали першу медичну допомогу.
Повінь і землетруси — ці біди не залишають байдужими чуйні серця наших
працівників із Червоного Хреста.
І сьогодні наше втручання, добросердя потрібні хворим та знедоленим.
Безпритульні діти, незабезпечені пенсіонери, що опинилися за межею бідності, багатодітні родини та інваліди,
недужі люди похилого віку та хворі на
туберкульоз і СНІД — це наші підопічні.
Щиро вклоняюся вам, шановні колеги, за таку потрібну людям працю. Дякую за доброту сердець, якою ви щодня
підтримуєте на світі тих, для кого Червоний Хрест — остання надія. Окреме
спасибі волонтерам і спонсорам, завдяки щедрості яких маємо можливість
допомогати нужденним.

Щороку наша районна організація
збирає одяг, взуття, продукти харчування. Першими цієї весни відгукнулися
на наш заклик ПП «Ярослав» (виділило
постільну білизну і ковдри), ПП «Карпати», магазин «Віта», ПП «Земексперт»,
КП «Комунальник», підприємці Мазепа,
Омельченко, Чалий, Глущенко, Головін,
Піскун допомогли коштами.
Селяни з Литвинівки поділилися
овочами – ми зібрали 1 200 кг для нужденних. Транспорт надала Київська
ГЕС.
РО ТЧХ України готує продуктові
святкові набори, щоб привітати із святами учасників бойових дій та інвалідів
війни, інвалідів та постраждалих від
аварії на ЧАЕС.
Ми віримо, що всі, кому не байдужі
чужі біль і горе, відгукнуться на звернення Червоного Хреста і внесуть част-

ку своєї допомоги до скриньки весняного місячника благодійності.
Вітаю із святом Перемоги ветеранів
Великої Вітчизняної! Нехай ваше життя
буде благословенним, сприяє вам удача, а затишок панує у родинах! Щастя і
здоров’я вам!

Вишгород

Офіційно

4 травня

2013 року
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Двадцять друга сесія Вишгородської міськради VI скликання

Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і
використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури м. Вишгорода
Рішення від 25 квітня 2013 р. № 22/14
Відповідно до ст. 144 Конституції України, ст. 40 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», листа Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
22.07.2011 р. № 23-11/6294/0/6-11
«Про пайову участь забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів», листа Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства
України від 03.07.2012 р. № 7/15-10782
«Про виконання органами місцевого

самоврядування вимог статті 40 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 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 інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода (із додатками).
2. Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю рекомендувати здійснювати прийняття в експлуатацію об’єктів містобудування, що
розташовані на території м. Вишгорода,

виключно при наявності довідки Вишгородської міської ради про виконання
умов цього рішення.
3. Органу державної реєстрації прав
на нерухоме майно рекомендувати
здійснювати державну реєстрацію прав
власності на об’єкти містобудування,
що розташовані на території м. Вишгорода, виключно при наявності довідки
Вишгородської міської ради про виконання умов цього рішення.
4. 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.
5. Це рішення набирає чинності з
дня його офіційного оприлюднення.
6. Секретарю ради забезпечити
оприлюднення цього рішення в засобах
масової інформації.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Порядок
залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода
1. Загальні положення
1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі (внеску) у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Вишгорода (далі —
Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного
кодексу України, Законів України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про
регулювання містобудівної діяльності», а
також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України від 27.08.2000 р. № 174.
Основною метою Порядку розрахунку та залучення замовників будівництва
до пайової участі у розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода (далі — Порядок) є
забезпечення містобудівної діяльності із
створення та підтримання повноцінного
життєвого середовища, яке включає планування, забудову та інше використання
територій, проектування, будівництво
об’єктів містобудування, комплексного
благоустрою, створення, розвитку, реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування,
інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Вишгорода.
Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
(далі — розвиток інфраструктури) міста
Вишгорода належить до відання Вишгородської міської ради.
Залучення пайових внесків до міського бюджету здійснює Вишгородська міська рада в особі Вишгородського міського
голови.
Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування у
м. Вишгороді, зобов’язаний взяти участь
у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.
Вишгорода, крім випадків, передбачених
п. 1.5. цього порядку.
1.2. Пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
полягає у відрахуванні замовником до
місцевого бюджету коштів для забезпечення створення і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода.
1.3. Використання пайових внесків
відбувається у порядку, передбаченому
Бюджетним кодексом України та цим рішенням.
1.4. Дія цього Порядку поширюється
на всіх Замовників (незалежно від їх форми власності) при новому будівництві,
розширенні, реконструкції та реставрації, зміни цільового (функціонального)

призначення, технічного переоснащення
об’єктів, крім випадків, передбачених п.
1.5 розділу 1 цього Порядку.
У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому значенні:
— будівництво — спорудження нового
об’єкта будівництва, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація і
капітальний ремонт об’єктів будівництва;
— договір — договір про пайову
участь (внесок) замовника у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода,
що укладається між замовником і Вишгородською міською радою, відповідно
до типового договору, затвердженого рішенням Вишгородської міської ради;
— замовник — фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку та подала в
установленому законодавством порядку
відповідну заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або
зміни (у тому числі шляхом знесення)
об’єкта будівництва;
— інженерно-транспортна інфраструктура — комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
— об’єкт будівництва (далі — Об’єкт)
— окрема будівля або споруда, на будівництво і реконструкцію яких має бути
складена проектна документація;
— проектна документація — затверджені текстові і графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно
планувальні, архітектурні, конструктивні,
технічні, технологічні рішення, а також кошторис об’єктів будівництва;
— пайова участь (внесок) — кошти замовників, що вносяться ними у відповідності до цього Порядку на підставі погоджених розрахунків;
— соціальна інфраструктура — навчальні заклади, заклади культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення.
1.5. До пайової участі у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:
1) об’єктів будь-якого призначення на
замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок
коштів державного або місцевих бюджетів;
2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, релігійних організацій, які легалізовані
в Україні, на земельних ділянках під культовими будівлями;
3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків

загальною площею до 300 квадратних
метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів
соціальної інфраструктури;
7) об’єктів, що споруджуються замість
тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
8) об’єктів інженерної, транспортної
інфраструктури, об’єктів енергетики,
зв’язку та дорожнього господарства (крім
об’єктів дорожнього сервісу);
9) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення
індустріальних парків, керуючих компаній
індустріальних парків, учасників індустріальних парків.
1.6. Замовник не залучається до пайової участі у розвитку інфраструктури
м. Вишгорода, відповідно до пп. 6) п. 1.5.
розділу 1 цього Порядку у випадку, коли
Замовник будівництва об’єкта основного
призначення на виділеній йому під таке
будівництво земельній ділянці одночасно
з будівництвом об’єкта споруджує на цій
земельній ділянці об’єкт соціальної інфраструктури, який замовник будівництва
погоджується збудувати добровільно за
погодженням із Вишгородською міською
радою в рамках планового забезпечення
відповідної території необхідним елементом соціальної інфраструктури — згідно
з відповідною затвердженою містобудівною документацією на місцевому рівні
(генеральний план населеного пункту,
план зонування території, детальний план
території) — та в подальшому добровільно та безоплатно передати у комунальну власність територіальної громади м.
Вишгорода.
1.7. У випадках, передбачених пунктом 1.5 цього Порядку, замовники будівництва
відповідно
підтверджують
приналежність об’єкта будівництва до зазначених видів будівель шляхом надання
до Вишгородської міської ради підтверджуючих документів, у яких буде зазначено код будівлі — відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК
018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 № 507,
на рівні її підкласу (за п’ятим знаком), за
яким будівля класифікується в системі
статистичних спостережень. Такими документами можуть бути Декларація про
готовність об’єкта до експлуатації, Акт готовності об’єкта до експлуатації чи інший
документ.
У випадку, коли Замовником здійснюється будівництво будинків житлового
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фонду соціального призначення та доступного житла, але частина жилового та/
або нежитлового фонду реалізуються інвесторам за повною вартістю (не за програмою доступного або соціального житла), то Замовник залучається до сплати
пайової участі щодо тих частин жилового
та/або нежитлового фонду, які реалізуються інвесторам за повною вартістю.
2. Розмір пайового внеску
2.1. Величина пайової участі (внеску)
замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
м. Вишгорода визначається у договорі,
укладеному з Вишгородською міською
радою, відповідно до встановленого розміру пайової участі (внеску) замовника, з
урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта
містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, без
урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування
внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних
комунікацій.
2.2. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів
інженерної інфраструктури поза межами
його земельної ділянки, розмір пайової
участі у розвитку інфраструктури міста зменшується на суму їх кошторисної
вартості, а такі інженерні мережі та/або
об’єкти передаються у комунальну власність.
2.3. У разі якщо кошторисна вартість
будівництва інженерних мереж та/або
об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника
у розвитку інфраструктури населеного
пункту, орган місцевого самоврядування
приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста.
2.4. У разі якщо загальна кошторисна
вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними
нормами, стандартами і правилами, вона
визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності:
— для житлових будинків садибного типу з господарськими спорудами і
будівлями, садових будинків, що споруджені (реконструйовані) забудовниками
— фізичними особами, розмір пайової
участі (внеску) замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода становить
50 грн за 1 кв.м.
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— для нежитлових будівель та/або
споруд, що споруджені (реконструйовані) забудовниками — фізичними або
юридичними особами, розмір пайової
участі (внеску) замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода становить
70 грн за 1 кв. м.
2.5. Розмір пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста складає:
— 10 відсотків загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта містобудування — для нежитлових будівель і необхідних інженерних мереж та/або споруд;
— 4 відсотки загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта містобудування — для житлових будинків з необхідними інженерними мережами та/або
спорудами.
2.6. При будівництві житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями пайова участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури розраховується як сума складових:
— перша — величина пайової участі
(внеску) замовника, розрахована за нормативами під житлову частину будинку
відповідно до цього Порядку;
— друга (або наступні) — величина
пайової участі (внеску) замовника, розрахована за нормативами під нежитлову
частину будинку відповідно до цього Порядку.
2.7. При проведенні реконструкції
об’єкту, цільове призначення якого не
змінюється, розрахунок величини пайової участі (внеску) здійснюється відповідно до цього Порядку, виходячи з додаткової площі, що виникає в результаті такої
реконструкції.
2.8. Розмір пайової участі у створенні
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода
визначається протягом десяти робочих
днів з дня реєстрації Вишгородською
міською радою звернення замовника про
укладення договору про пайову участь та
доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з
техніко-економічними показниками.
2.9. За рішенням Вишгородської міської ради замовник будівництва відповідного об’єкта будівництва може бути звільнений від сплати коштів пайової участі
понад ті норми, які встановлені законом,
виходячи зі значимості об’єкта будівництва для соціально-економічного розвитку території Вишгородської міської ради.
У такому рішенні мають бути обумовлені
умови (підстави) щодо звільнення замовника будівництва від сплати коштів пайової участі за відповідним об’єктом будівництва.
2.10. Обумовлення Вишгородською
міською радою та її виконавчим комітетом у своєму рішенні щодо надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки чи відведення земельної
ділянки під забудову є офіційним повідомленням замовника будівництва про настання у нього зобов’язання фінансового
характеру в частині сплати відповідної
величини коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста та договірних
зобов’язань у частині дотримання визначених у рішенні строків укладення договору пайової участі.
2.11. Звільнення від сплати коштів
пайової участі замовників об’єктів будівництва — за умови спорудження на
цій земельній ділянці об’єктів соціальної
інфраструктури — відбувається тоді, коли
замовник будівництва об’єкта основного
призначення на виділеній йому під таке
будівництво земельній ділянці одночасно з будівництвом об’єкта споруджує на

цій земельній ділянці об’єкт соціальної
інфраструктури, який призначений для
обслуговування мешканців відповідної
частини території, — дошкільний чи навчальний заклад, заклади медичного чи
оздоровчого призначення, центри соціальної реабілітації чи соціальної допомоги, інтернати, будинки пристарілих,
соціальні аптеки, будівлі побутового обслуговування, громадського харчування
тощо, які замовник будівництва погоджується збудувати добровільно за погодженням із Вишгородською міською
радою в рамках планового забезпечення
відповідної частини території міста необхідним елементом соціальної інфраструктури згідно із Генеральним планом міста
Вишгорода, планом зонування території,
детальним планом території (у разі наявності), такі об’єкти передаються у комунальну власність територіальної громади
міста Вишгорода.
2.12. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва
замовником інженерних мереж або
об’єктів інженерної інфраструктури (крім
мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти
та природного газу) поза межами його
земельної ділянки, розмір пайової участі
(внеску) зменшується на суму їх кошторисної вартості за умови передачі побудованих Замовником інженерних мереж
та/або об’єктів у комунальну власність територіальної громади міста Вишгорода.
У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів
інженерної інфраструктури (крім мереж,
призначених для передачі та розподілу
електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу,
транспортування нафти та природного
газу) перевищує розмір пайової участі
(внеску) замовника, визначеної договором, Вишгородська міська рада приймає
рішення про відшкодування замовнику
різниці між здійсненими витратами та
розміром пайової участі (внеску) за умови передачі побудованих замовником
інженерних мереж та/або об’єктів у комунальну власність територіальної громади
міста Вишгорода. Порядок відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі (внеску) замовника у розвитку інфраструктури
м. Вишгорода визначається рішенням
міської ради, де обов’язково зазначаються об’єм і джерело коштів відшкодування
Замовникові різниці між здійсненими витратами і розміром пайової участі в розвитку інфраструктури м. Вишгорода та в
договорі (додатковій угоді до договору),
укладеному між ним та Вишгородською
міською радою на підставі такого рішення
міської ради.
При будівництві інженерних мереж
та/або об’єктів інженерної інфраструктури, кошторисна вартість яких перевищує
розмір пайової участі (внеску) замовника,
замовник зобов’язаний попередньо погодити з Вишгородською міською радою
проектну документацію такого будівництва. У випадку непогодження з Вишгородською міською радою проектної документації щодо будівництва інженерних
мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, кошторисна вартість яких перевищує розмір пайової участі (внеску)
замовника, Вишгородська міська рада
може відмовити у відшкодуванні різниці
між здійсненими витратами та розміром
пайової участі (внеску) замовника у розвитку інфраструктури м. Вишгорода.
3. Лист-згода замовника про
участь устворенні і розвитку інфраструктури міста Вишгорода
3.1. Лист-згода замовника про прийняття участі у створенні і розвитку інже-

нерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода є обов’язковим
документом при наданні вихідних даних
та/або прийнятті виконавчим комітетом
Вишгородської міської ради рішення про
надання дозволу на проектування та будівництво.
3.2. Листом-згодою замовник бере
на себе зобов’язання в подальшому при
будівництві об’єкту взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури міста та
вчасно, не пізніше ніж за 15 робочих днів
до введення в експлуатацію закінченого
будівництвом об’єкта, подати до Вишгородської міської ради звернення (клопотання) про укладення Договору.
3.3. У містобудівних умовах та обмеженнях визначаються вимоги щодо пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста.
4. Договір про пайову участь
4.1. Замовники зобов’язані взяти
участь у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода на підставі договору,
крім випадків передбачених п. 1.5. розділу 1 цього Порядку.
4.2. Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури м. Вишгорода укладається не пізніше ніж через
15 робочих днів із дня реєстрації Вишгородською міською радою звернення
замовника. Умови договору про пайову
участь у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода затверджуються рішенням виконавчого комітету Вишгородської
міської ради (додаток 1). Договір про
пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода укладається між
Вишгородською міською радою і замовником та підписується міським головою.
Істотними умовами договору є:
1) розмір пайової участі;
2) строк (графік) сплати пайової участі;
3) відповідальність сторін.
Невід’ємною частиною договору є
розрахунок величини пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного
пункту.
4.3. Замовники, які здійснили будівництво об’єктів містобудування без відповідного документа, який дає їм право виконувати будівництво зобов’язані
впродовж семи днів після прийняття
об’єкта будівництва в експлуатацію подати до Вишгородської міської ради звернення (клопотання) про укладення договору з документами, що підтверджують
вартість будівництва об’єкта з технікоекономічними показниками (зареєстрована декларація про готовність об’єкта
до експлуатації, сертифікат виданий на
підставі акта готовності об’єкта до експлуатації).
4.4. Кошти пайової участі у розвитку
інфраструктури м. Вишгорода сплачується в грошовій формі єдиним платежем
або частинами за графіком, що визначається договором. Граничний термін
сплати коштів пайової участі не має перевищувати одного місяця після прийняття
об’єкта містобудування в експлуатацію.
Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м. Вишгорода зараховуються до місцевого бюджету на безоплатній,
безповоротній основі.
У разі зміни фактичної вартості об’єкту
від розрахункової, сума пайової участі (внеску) коригується Вишгородською
міською радою, відповідно до даних про
фактичні витрати по об’єкту, підтверджені проектною документацією шляхом підписання додаткової угоди до договору.
4.5. У разі невиконання замовником

Додаток
до рішення Вишгородської міської ради
від 25 квітня року
№ 22/14

умов договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Вишгорода щодо
перерахування в повному обсязі коштів
Вишгородська міська рада вживає всі
необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.
4.6. Невиконання замовниками вимог
цього Порядку, в частині термінів укладення договору та сплати коштів пайової участі (внеску) до прийняття об’єкта
будівництва в експлуатацію, не звільняє
їх від обов’язку укладення договору та
сплати пайової участі (внеску) після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.
5. Порядок прийому в комунальну
власність інженерних мереж і об’єктів
інженерної інфраструктури, побудованих замовником за межами його земельної ділянки
5.1. Для розгляду питання щодо зменшення пайової участі (внеску) або відшкодування різниці між здійсненими витратами на будівництво інженерних мереж та/
або об’єктів інженерної інфраструктури
м. Вишгорода та розміром пайової участі (внеску) замовника у розвитку інфраструктури м. Вишгорода, відповідно до п.
2.13. розділу 2 цього Порядку, Замовник
подає до Вишгородської міської ради заяву про передачу в комунальну власність
територіальної громади м. Вишгорода
інженерно-транспортної інфраструктури,
побудованої за рахунок власних коштів.
До заяви додаються наступні документи:
— технічні умови на будівництво інженерних мереж або об’єктів інженерної
інфраструктури поза межами земельної
ділянки Замовника;
— акт готовності інженерно-транспортної інфраструктури до експлуатації,
виданий підприємством, яке видало технічні умови на її будівництво;
— кошторис і акти виконаних робіт по
будівництву інженерно-транспортної інфраструктури;
— акти розмежування балансової вартості.
5.2. Вишгородська міська рада — за
результатами розгляду зави про передачу в комунальну власність територіальної
громади м. Вишгорода інженерно-транспортної інфраструктури, побудованої
за рахунок власних коштів Замовника, —
приймає рішення «Про надання згоди на
прийняття в комунальну власність територіальної громади м. Вишгорода інженерно-транспортної інфраструктури» або
дає письмову мотивовану відмову.
5.3. Після передачі Замовником в комунальну власність вказаних інженерних
мереж і/або об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, розмір пайової
участі (внеску) зменшується на суму їх кошторисної вартості.
6. Використання пайових внесків
6.1. Кошти, отримані як пайова участь
замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на
створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
м. Вишгорода та відшкодування Замовнику різниці між здійсненими витратами
на будівництво інженерних мереж та/
або об’єктів інженерної інфраструктури
та розміром пайової участі Замовника у
розвитку інфраструктури м. Вишгорода.
6.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від
замовників будівництва як пайова участь
у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, приймає Вишгородська міська рада.
6.3. Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури м. Вишгорода,
вирішуються в судовому порядку.
Секретар ради
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2+2
06:00, 06:30 Х/ф
«Управа»
07:10 Х/ф «Фронт за
лінією фронту»
09:00 Підсумки тижня
09:40 Без цензури
10:05 Т/с «Маруся»
12:30 Х/ф «Машенька»
13:45 Вікно в Америку
14:15, 19:45 Про життя
з А. Пальчевським
15:25 Життя на рівних
15:40 Х/ф «Довга
дорога в дюнах»
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
18:35 Про головне
18:55 М. Гнатюк
19:20 Останнє
попередження
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Великий День
Перемоги
22:20 Київські доти
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:10, 19:30 ТСН

06:55 Провокатор

06:45, 07:50 Секретні

07:45 Т/с «Убивча

06:00 Х/ф «Весна-29»
07:40 Мешканці будинку
Віндзорів
08:00 Таке спортивне
життя
08:30, 18:30 Україна у
вогні, рік 41-й
09:00 Алаверди Геннадію
Хазанову
10:00 Гігантські видри в
басейні Амазонки
11:15 Василь Лановий
12:00, 15:50 Майстер
подорожей
14:00 Х/ф «Золотий
ключик»
16:30 Лемури
16:50 Життя в новому
світі
17:55 Жила-була бабуся
18:58 В гостях у Д.
Гордона
20:00 Олена Яковлева
21:00 Декілька життів
Семена Фаради
22:00 Рік у дикій природі
23:00 Чарівний світ комах

матеріали шоу-бізнесу

кішка»

07:10, 18:20
Неймовірна правда
Мультфільми
про зірок
08:00 Справа смаку
08:45, 21:00 Зіркове
09:00 Ранкова пошта
життя
з А. Пугачовою і М.
09:45 Х/ф «Будинок
Галкіним
маляти»
09:40 Неділя з
13:35 Зважені та
Кварталом
щасливі-2
16:00 Все буде добре!
10:55, 16:00
18:00, 22:00 ВікнаПопелюшка для
Новини
Баскова
20:00 Слідство ведуть
11:30 Смачна ліга
екстрасенси
12:15 Свати біля плити
22:25 Детектор
14:00, 22:00 Модний брехні-3
вирок
23:20 Битва
15:00, 23:00 Жіноча
екстрасенсів
00:20 Т/с «Доктор
форма
16:35, 23:55 Глянець Хаус»

сила»
09:50 Х/ф «Ейс

08:55 Х/ф

Вентура»

«Некерований»

11:30 Х/ф «Ейс

10:55 Х/ф «Любов і

Вентура-2 «

голуби»

13:05 Х/ф
«Бібліотекар»

13:10 Х/ф «Коли

14:55 Х/ф

зацвітає багульник»

«Бібліотекар-2»

17:10 Т/с «

16:50 Х/ф

Роксолана-2»
20:00 Х/ф

«Бібліотекар-3»
18:45 Факти. Вечір
19:00 Т/с

«Джентльмени, удачі!» «Винищувачі»
22:15 Х/ф «Діамантова 20:50 Х/ф «Жінкарука»

05:55, 13:15

22:45 Х/ф «Химера»

17:30, 19:30 Концерт

00:20 Х/ф «Next.

00:50 Х/ф «Острів

21:00 Династія

Наступний»

проклятих»

00:40 Колір Ночі

07:30, 09:10 Т/с

06:10 Найкращий

07:10 Т/с

кухар на селі-2

«Повернення

«Сімейний детектив»
09:00, 12:00 Новини

Мухтара»
07:00, 19:00 Події
07:20 Ранок з

18:00 Сьогодні

Україною

09:20 Всяко буває!

10:20, 12:10 Т/с «У
саду чи в городі»
14:10 Судові справи
15:00 Сімейний суд
16:00 Жди меня
18:10 Т/с «Жіночий
лікар»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «1943»
22:20 Т/с «Янголи
війни»

09:00, 12:00, 15:00,

09:50 До суду
09:20 Т/с «Слід»
10:00 Т/с «Інтерни»

10:55 Суд присяжних
12:25 Суд присяжних.

12:00 Х/ф «Карусель» Остаточний вердикт
13:35 Таємнича Росія:
14:00 Т/с
Костромська область.
«Яблучневий спас»
Сліди лісової нечисті?
17:45, 19:20 Т/с «Буду 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
вірною дружиною»
15:25 Прокурорська
22:00 Х/ф «Прості
перевірка
складнощі»
00:30 Х/ф «Любов
поза правилами»

16:40 Говоримо і
показуємо
18:25 Т/с «Провінціал»
00:00 Головна дорога
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Передплачуйте газету «Вишгород».
05:55 Х/ф

05:55, 13:15

«Бермудський

Мультфільми

06:00, 06:30 Х/ф
«Управа»
07:10 Ера будівництва
07:15 Х/ф «Фронт у
тилу ворога»
09:05 Підсумки дня
09:20, 20:55 Офіційна
хроніка
09:25 Шеф-кухар
країни
10:15 Т/с «Маруся»
12:40 Х/ф
«Переправа»
14:35, 19:45
Про життя з А.
Пальчевським
15:55 Х/ф «Довга
дорога в дюнах»
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
18:35 Подвигом
Вашим живем
21:00 Підсумки дня
21:15 Адреналін
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:20, 19:30 ТСН

пояс»

«Диверсанти»

06:35 Життя в новому
світі
07:00 Ранкове еспресо
08:30 Україна у вогні,
рік 42-й
09:00 Олена Яковлева
10:00, 16:50 Алло, лікарю!
11:15 Декілька життів
Семена Фаради
11:50 Майстер
подорожей
12:15 Таке спортивне
життя
14:00 Рік у дикій природі
15:00, 21:00 Соціальний
пульс
15:30 Цивілізація
Incognіta
15:45 Кумири
16:00 Життя в новому
світі
17:45 Соціальний статус:
ваша пенсія
18:30 Україна у вогні,
рік 43-й
19:00 В гостях у
Д.Гордона
20:00 Знахар ХХІ
21:30 Борис Щербаков
22:40 Земля - міць
планети
23:40 Тварини, як ми
00:45 Амурні мелодії

07:55, 09:10 Т/с

07:00, 19:00 Події

06:55 Секретні

трикутник»

матеріали шоу-бізнесу 07:25 Т/с
«Диверсанти»
08:00, 09:00, 20:00,
08:15 Т/с «На
21:10, 22:15 Т/с
«Тонка межа»

безіменній висоті»
09:15 Х/ф
«Бібліотекар»
11:10 Х/ф

10:00, 17:10 Т/с
«Роксолана-2»

«Бібліотекар-2»
13:00 Х/ф
«Бібліотекар-3»

12:00 Х/ф «Ідальго»

14:55 Х/ф «Жінкакішка»

15:00 Х/ф

16:50 Т/с

«Джентльмени, удачі!» «Винищувачі»
18:45 Факти. Вечір
23:25 Х/ф «Свої»
19:00 Т/с «Туман»
01:35 Х/ф «Червоний

«Янголи війни»
09:00, 12:00 Новини

22:15 Т/с «Ялта-45»
00:15 Т/с

07:20 Ранок з
Україною
09:10, 20:00

12:10 Слідство
Т/с «Операція
вели... з Леонідом

«Ляльковод»

Каневським

11:50 Х/ф

13:55 Судові справи

«Полуничний рай»

15:25 Сімейний суд

15:40, 22:45 Т/с

16:20 Т/с «Анюта»

«Слід»
18:00 Т/с «Нерівний

18:10 Т/с «Жіночий
шлюб»
лікар»

19:00 Події

20:00 Подробиці

19:20 Говорить

20:30 Т/с «1943»

Україна

22:20 Т/с «Смерш»

00:15 Т/с «Дикий-2»

06:45 Х/ф «Ніндзясерфери»
08:10 Уральські
пельмені
09:45 Х/ф «Матриця»
12:35 Х/ф
«Матриця-2»
15:05 Х/ф
«Матриця-3»
17:50 Х/ф «Леонкілер»
20:00 Т/с «Вороніни»
21:00 Ревізор-2
22:55 Т/с «Світлофор»
23:55 Т/с «Таємне
коло»
00:55 Т/с «Вероніка
Марс»

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 Трансмісія-новини
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

06:00 Мультфільми
07:15 М/с «Бен 10»
08:00
ШОУМУХОСЛОН
09:00 Шалене відео
по-українськи
11:00 Облом UA
12:45 В бій ідуть
мужики
14:00 Т/с
«Солдати-17»
16:00 Т/с «Псевдонім
«Албанець»-2»
19:00 Т/с «Боєць»
21:00 Т/с «Секретні
матеріали»
00:00 Х/ф «Царство
небесне»
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07:00 Мультфільми
11:25 Х/ф «Цінності
сімейки Адамсів»
13:15 Пороблено в
Україні
14:40 КВН
17:00, 21:00 Розсміши
коміка
18:00 Звана вечеря
19:00 Таємний кухар
20:00 Лямур Тужур
22:00 М/ф «Шрек»
23:40 Х/ф «Люблю
тебе, чувак»
01:30 Нічне життя

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

08:00, 11:00, 14:00,
02:00 Новини
08:15, 01:35
Контрольна закупівля
08:50 Жити здорово!
09:55 Модний вирок
11:15 Час обідати!
11:55 Доброго
здоров’ячка!
13:00 Інші новини
13:20 Зрозуміти.
Пробачити
14:20, 03:05 Т/с
«Торговельний центр»
15:15 Поки є час
16:00 Я подаю на
розлучення
17:00 Вечірні новини
17:40, 02:05 Давай
одружимося!
18:50, 00:35 Нехай
говорять
20:00 Час
20:30 Т/с
«Наркомовський обоз»
22:35 Х/ф «Милий
друг»
00:20 Нічні новини

06:00 Легенди
карного розшуку
06:30 Х/ф «Апостол
Фома»
08:10 Т/с «Батюшка»
15:20 Т/с «ДАІшники»
19:30 Х/ф «День
катастрофи»
23:00 Х/ф «Ноїв
ковчег»
02:10 Речовий доказ

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 «Помста»
13:00 Х/ф Один вдома
15:20, 20:35 Т/с
«Вісімдесяті»
16:20 Дайош
молодьож!
16:55 Досвідос
17:55 Х/ф «Один
вдома-2»
21:00 Віталька
22:20 Х/ф
«Макгрубер»
00:20 Х/ф
«Холостяцька вечірка»

08:00 Історичні битви 08:00 1000 дрібниць
08:45 Про найголовніше
09:30 Кулагін та
партнери
Америки
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
12:00 Таємниці життя 10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
13:00 Ганг
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
16:00 Фантастичні
слідства»
11:50 Справа Х.
історії
Слідство триває
12:50, 15:35, 03:35
19:00 Друг турецького
Вісті. Чергова частина
13:50 Чужі таємниці.
народу
Пори року
14:35 Т/с «Таємниці
20:00 Лінія
інституту шляхетних
панянок»
Маннергейма
16:50 Т/с «Квіти зла»
21:00 Сини Мао і Чан 19:30 На добраніч,
малюки!
19:40 Т/с «Все
Кайші
почалося в Харбіні»
22:30 Черговий по
22:00 Таємнича
країні. Михайло
Аравія
Жванецький
23:30 Дівчата
00:30 Покер
00:05 Вісті+

10:00 В’язниці

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

2+2

05:55, 16:00 Все буде 06:50, 08:50 Х/ф «Ясон 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 06:00 Мультфільми

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
10:30
Х/ф
«Джек
і
08:00 Справа смаку
07:40, 18:20
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
бобове дерево»
23:00 Час новин
09:00 Ранкова пошта Неймовірна правда
07:15, 08:10, 22:40, 23:20
14:25 Х/ф
з А. Пугачовою і М.
про зірок
Бізнес-час
«Особливості
Галкіним
07:20 Автопілот-новини
09:05, 21:00 Зіркове
національного
09:40 Неділя з
07:30 Зверни увагу з Т.
життя
Рамус
полювання»
Кварталом
10:10 МастерШеф
07:40, 08:40 Трансмісія16:20 Х/ф
10:55, 16:00
новини
11:05 Х/ф «Дозвольте «Особливості
Попелюшка для
08:20 Новини Київщини
тебе поцілувати»
08:50 Огляд преси
національної
Баскова
09:15, 13:35, 14:10, 15:15
13:00 Зважені та
риболовлі»
11:30 Смачна ліга
5 елемент
18:30 Х/ф
12:15 Свати біля плити щасливі-2
10:30, 11:10, 12:10,
«Особливості
19:30, 20:10, 21:10 Час.
14:00, 22:00 Модний 18:00, 22:00 ВікнаПідсумки дня
національного
Новини
вирок
13:10 Податковий
полювання
в
зимовий
20:00 Слідство ведуть
15:00, 23:00 Жіноча
щоденник
період»
16:10 Трансмісія
форма
екстрасенси
20:10 Т/с «Вороніни» 17:25 Особливий погляд
16:35, 23:55 Глянець 22:25 Кохана, ми
18:15, 22:45 Хроніка дня
21:15 Т/с «Кухня-2»
17:30, 19:30 Концерт вбиваємо дітей
18:40 Київський час
22:15 Т/с «Світлофор» 21:40 Час-Тайм
21:00 Династія
00:20 Т/с «Доктор
00:30 Т/с «Таємне
22:15 Агроконтроль
00:40 Колір Ночі
Хаус»
23:30 Crime news
коло»

добре!

і аргонавти»

07:10 Т/с

06:00 Легенди

«Повернення

карного розшуку

08:00, 11:00, 14:00,
02:00 Новини
08:15, 01:30
Мухтара»
Контрольна закупівля
09:00, 12:00, 15:00,
08:50 Жити здорово!
09:55 Модний вирок
18:00 Сьогодні
11:15 Час обідати!
09:20 Всяко буває!
11:55 Доброго
09:50 До суду
здоров’ячка!
10:55 Суд присяжних 13:00 Інші новини
13:20 Зрозуміти.
12:25 Суд присяжних.
Пробачити
Остаточний вердикт
14:20, 03:05 Т/с
«Торговельний центр»
13:35 Таємнича
15:15 Поки є час
Росія: Архангельська
16:00 Я подаю на
область. Зло з
розлучення
17:00 Вечірні новини
паралельного світу?
17:40, 02:05 Давай
14:30, 17:30 Огляд.
одружимося!
Надзвичайна подія
18:50, 00:35 Нехай
говорять
15:25 Прокурорська
20:00 Час
перевірка
20:30 Т/с
16:40 Говоримо і
«Наркомовський
обоз»
показуємо
18:25 Т/с «Провінціал» 22:30 Х/ф «Далеко по
сусідству»
23:10 Т/с «Катя»
00:20 Нічні новини

06:30 Х/ф «Дід»
08:10 Х/ф «День
катастрофи»
11:30 Х/ф «Битва за
Москву»
14:50, 19:30 Т/с
«ДАІшники»
16:45 Свідок
17:00 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
19:00, 23:30 Свідок
21:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:30 Т/с «CSI:
Маямі-9»
00:00 Х/ф
«Супернова»

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 «Помста»
13:00 Х/ф «Один
вдома-2»
15:40, 20:10 Т/с
«Вісімдесяті»
16:15 Дайош
молодьож!
16:50 Досвідос
17:50 Х/ф «Один
вдома 3»
21:00 Віталька
22:20 Х/ф «Усі в
захваті від Мері»
00:40 Х/ф
«Макгрубер»

07:00 Мультфільми

07:15 М/с «Бен 10»

09:30 Х/ф «Алекс і

08:00

Емма»

ШОУМУХОСЛОН
09:00 Шалене відео

11:20, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»

по-українськи
11:00 Облом UA
12:50 В бій ідуть

12:25 Т/с «Плата за
кохання»

мужики

18:00 Звана вечеря

14:00 Т/с

19:00 Таємний кухар

«Солдати-17»

21:00 Розсміши

16:00 Т/с «Псевдонім

коміка

«Албанець»-2»
19:00, 21:252 Т/с

22:00 Богині ефіру
23:10 Х/ф «Алекс і

«Боєць»
21:00 Новини 2+2
23:25 Т/с «Слідопит»

Емма»
01:00 Х/ф

01:25 Х/ф «Місто

«Божевільний

вовків»

спецназ»

08:00 Історичні битви 08:00 1000 дрібниць
08:45 Про найголовніше
09:30 Кулагін та
партнери
10:00 В’язниці
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
Америки
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
12:00, 00:30 Таємниці 10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Справа Х.
життя
Слідство триває
12:50, 15:35 Вісті.
Чергова частина
13:00 Ніл
13:50 Чужі таємниці.
Пори року
14:35 Т/с «Таємниці
16:00 У пошуках
інституту шляхетних
панянок»
16:50 Т/с «Квіти зла»
пригод
19:30 На добраніч,
малюки!
19:40 Т/с «Все
19:00 Намедні
почалося в Харбіні»
22:30 Сім нот для
безіменної висоти. Вся
22:00 Ганг
правда про подвиг
23:25 Вісті+
23:45 Х/ф «Перший
01:20 Жива історія
після Бога»
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06:00, 06:30 Х/ф
«Управа»
07:15 Х/ф «Фронт у тилу
ворога»
09:05, 21:00 Підсумки
дня
09:20, 20:55 Офіційна
хроніка
09:30 Служба розшуку
дітей
09:35 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:15 Т/с «Маруся»
12:35 Кордон держави
12:50 Х/ф «Переправа»
14:40, 19:45 Про життя з
А.Пальчевським
15:55 Х/ф «Довга дорога
в дюнах»
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
18:35 Подвигом Вашим
живем
20:50 Мегалот
21:20 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
22:20 Світло
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:10, 19:30 ТСН

після Бога»

06:30, 15:00, 21:00
Соціальний пульс
07:00 Ранкове еспресо
08:30 Україна у вогні,
рік 43-й
09:00 Знахар ХХІ
10:00, 16:50 Алло,
лікарю!
11:15 Борис Щербаков
12:15 Соціальний статус:
ваша пенсія
14:00 Земля - міць
планети
15:30 Україна-Європа:
маятник Фуко
16:00 Життя в новому
17:45 Зустріч в еру
милосердя?
18:30 Україна у вогні,
рік 44-й
19:00 В гостях у Д.
Гордона
20:00 Смерть Сталіна останній свідок
21:30 Олександр Зацепін
22:30 Земля - міць
планети
23:30 Тварини, як ми
00:40 Х/ф «Два бійці»

наших батьків»

06:15, 16:00 Все буде 06:00 Т/с «Тру
Джексон»
добре!
07:10, 09:10 Х/ф
08:00 Справа смаку
08:00, 18:20
«Джек і бобове
09:00 Ранкова пошта
дерево»
Неймовірна правда
з А. Пугачовою і М.
11:10 Х/ф
про зірок
«Особливості
Галкіним
національного
09:20, 10:15, 21:00
09:40 Неділя з
полювання»
Кварталом
Зіркове життя
13:10 Х/ф
10:55, 16:00
11:10 Кохана, ми
«Особливості
Попелюшка для
національної
вбиваємо дітей
риболовлі»
Баскова
13:00 Зважені та
15:10 Х/ф
11:30 Смачна ліга
«Особливості
12:15 Свати біля плити щасливі-2
національного
14:00, 22:00 Модний 18:00, 22:00 Вікнаполювання в зимовий
вирок
період»
Новини
16:50, 18:40 Уральські
15:00, 23:00 Жіноча
20:00 Слідство ведуть
пельмені
форма
екстрасенси
20:05 Т/с «Вороніни»
16:35, 23:00 Глянець
21:10 Т/с «Кухня-2»
17:30, 19:30 Концерт 22:25 Хата на тата
22:10 Т/с «Світлофор»
00:20 Т/с «Доктор
21:00 Династія
00:25 Т/с «Таємне
коло»
00:40 Колір Ночі
Хаус»

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
07:30 Зверни увагу з Т.
Рамус
07:40, 08:50
Трансмісія-новини
08:15 Трансмісія-тест
08:30 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
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Акцент
22:45 Хроніка дня
23:30 crime news

06:10 Т/с «1943»

06:10 Т/с «Дорожній

07:10 Т/с

патруль-7»

«Повернення

карного розшуку

«Смерш»

07:00, 19:00 Події

08:00, 11:00, 14:00
Новини
08:15 Контрольна
Мухтара»
закупівля
08:50 Жити здорово!
09:00, 12:00, 15:00,
09:55 Модний вирок
18:00 Сьогодні
11:15 Час обідати!
09:20 Перша кров
11:55 Доброго
здоров’ячка!
09:50 До суду
13:00 Інші новини
10:55 Суд присяжних
13:20 Зрозуміти.
12:25 Суд присяжних. Пробачити
14:20, 03:05 Т/с
Остаточний вердикт
«Торговельний центр»
13:40 Таємнича Росія:
15:15 Поки є час
Хабаровський край.
16:00 Я подаю на
розлучення
Царство драконів?
17:00 Вечірні новини
14:30, 17:30 Огляд.
17:20 Поле чудес.
Надзвичайна подія
Святковий випуск
18:30, 20:25 Х/ф
15:25 Прокурорська
«Снайпер 2. Тунгус»
перевірка
20:00 Час
16:40 Говоримо і
22:15 Х/ф «Хроніка
пікіруючого
показуємо
бомбардувальника»
18:25 Т/с «Провінціал» 23:45 Х/ф «Випадок з
Полиніним»
23:10 Т/с «Катя»

06:00 Легенди

07:45, 09:10 Т/с

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 «Помста»
13:00 Х/ф «Один
вдома-3»
15:20, 20:10 Т/с
«Вісімдесяті»
16:20 Дайош
молодьож!
16:50 Досвідос
17:50 Віталька
18:05 М/ф «Сімпсони»
21:00 Віталька
22:20 Х/ф «Дуже
вампірське кіно»
00:05 Х/ф «Усі в
захваті від Мері»

06:45 Секретні

05:45 Т/с «Таксі»

05:55, 13:15

06:10 Т/с

Мультфільми

«Леся+Рома»
матеріали шоу-бізнесу

06:40 Несекретні

07:50, 08:50 Т/с

файли

«Тонка межа»

07:40, 23:55 Т/с
«Диверсанти»

09:50, 17:10 Т/с

08:35 Т/с «На

«Роксолана-2»

безіменній висоті»

11:40, 12:45, 13:55,

09:35 Т/с «Сильніше

20:00, 21:10, 22:15 Т/с

за вогонь»
13:10 Х/ф «Сволота»

«Розвідниці»

15:10 Т/с «Туман»

15:00 Х/ф «Діамантова 18:45 Факти. Вечір
рука»

19:00 Т/с «Туман-2»
22:00 Т/с «Ялта-45»

23:20 Х/ф «Перший

09:00, 12:00 Новини
12:10 Слідство

00:50 Х/ф «Прапори

07:20 Ранок з
Україною
09:10, 20:00

вели... з Леонідом
Каневським

Т/с «Операція
«Ляльковод»

13:55 Судові справи

12:00 Т/с «Буду

15:25 Сімейний суд

вірною дружиною»

16:20 Т/с «Анюта»

16:00, 21:50 Т/с

18:10 Т/с «Жіночий

«Слід»

лікар»

18:00 Т/с «Нерівний

20:00 Подробиці
20:30 Т/с «1943»
22:20 Т/с «Смерш»

шлюб»
19:20 Говорить
Україна
23:15 Т/с «Дикий-2»

01:50 Т/с «17

01:10 Х/ф «Зворотна

миттєвостей весни»

тяга»
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06:30 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
08:10 Х/ф
«Супернова»
11:30 Х/ф «Битва за
Москву»
14:50, 19:30 Т/с
«ДАІшники»
16:45, 19:30 Свідок
17:00 Х/ф «4 дні у
травні»
21:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:30 Т/с «CSI:
Маямі-9»
23:30 Х/ф «4 дні у
травні»

06:00, 19:30 ТСН

06:15 Т/с

05:55, 13:15

06:25, 16:00 Все буде 06:35 Т/с «5

06:35 Секретні

«Леся+Рома»

Мультфільми

добре!

06:45 Максимум в

08:00 Справа смаку

08:15, 18:20

матеріали шоу-бізнесу

09:00 Ранкова пошта

Неймовірна правда

старики»

вівці»

06:30, 15:00, 21:00
Соціальний пульс
07:00 Ранкове еспресо
08:30 Україна у вогні,
рік 44-й
09:00 Смерть Сталіна останній свідок
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Олександр
Зацепін
12:15 Зустріч в еру
милосердя?
14:00 Земля - міць
планети
15:30 Бери шинель...
17:45 Василь Ліванов
18:30 Україна у вогні,
рік 45-й
19:00 В гостях у Д.
Гордона
20:00 В гості до В.
Тихонова
21:30 Леонід
Броньовий
22:40 Земля - міць
планети
23:40 Тварини, як ми
00:45 Х/ф «Убивчий
стриптиз»

07:00 Марафон

06:10 Т/с «Дорожній

після Бога»
09:50 Т/с
«Роксолана-2»

Україні

Галкіним

«Диверсанти»

09:40 Неділя з

08:35 Т/с «На

Кварталом

15:10 Х/ф «Офіцери»
17:10 Х/ф «Білий тигр»

21:30 Пекельна

інстинкт»

16:55 Х/ф «Назад у
майбутнє»

11:30 Смачна ліга

16:00 Все буде добре! майбутнє-2»

за вогонь»

12:15 Свати біля плити 18:00, 22:00 Вікна-

15:35 Т/с «Туман-2»

14:00, 22:00 Модний

Новини

вирок

20:00 Слідство ведуть майбутнє-3»
екстрасенси
00:00 Т/с «Таємне
21:00 Зіркове життя

15:00, 23:00 Жіноча

19:00 Т/с «Останній

форма
16:35, 23:55 Глянець
17:30 Концерт

23:25 Х/ф «В бій ідуть

23:45 Т/с «Паршиві

патруль-7»
12:00 Новини
07:00, 19:00 Події
07:10 Т/с «Операція
«Ляльковод»
Катюші»
10:00 Т/с «Відрив»
17:50, 19:20 Т/с
«Вийти заміж за
19:00, 20:30 Концерт
генерала»
22:00 Т/с
«Команда-8»
22:35 Т/с «Наказано
01:50 Х/ф «Ілюзія
знищити»

«Батьківський

13:35 Т/с «Сильніше

21:45 Х/ф «Сволота»

20:00 Подробиці

09:45 Х/ф

щасливі-2

бій»

15:55 Жди меня

пельмені

Баскова

кухня-3

12:10 Т/с «Привіт від

10:20 Уральські

Попелюшка для

18:45 Факти. Вечір
20:00 Міняю жінку-7

10:55, 16:00

про зірок

наречених»

13:30 Зважені та

11:50, 12:55, 14:05 Т/с 09:35 Т/с «Ялта-45»
«Розвідниці»

з А. Пугачовою і М.

07:35 Т/с

безіменній висоті»

страху»

07:00 Мультфільми

07:15 М/с «Бен 10»

07:20 Т/с «Плата за

08:00 Віддана армія

кохання»

Власова

18:00 Звана вечеря

10:00 Невідома битва

19:00 Таємний кухар

Георгія Жукова

20:00 Т/с «Моя

12:00 Т/с «17

прекрасна няня»

миттєвостей весни»

21:00 Розсміши

19:00, 21:25 Т/с

коміка

«Боєць»

22:00 Богині ефіру

21:00 Новини 2+2

23:10 Х/ф

23:25 Т/с «Слідопит»

«Божевільний

01:25 Х/ф «Різець

спецназ»

небесний»

01:00 Х/ф «Брати»

08:00 Історичні битви 08:00 1000 дрібниць
10:00 В’язниці
Америки
12:00 Таємниці життя
13:00 Таємнича
Аравія
16:00 Секретні
території
19:00 Брестська
фортеця
20:00 Сталінград-43
22:00 Ніл
00:30 Покер

08:45 Про найголовніше
09:30 Кулагін та партнери
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вісті
10:30, 13:30, 16:30, 18:40
Місцевий час. ВістіМосква
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Право на зустріч
12:50, 15:35 Вісті. Чергова
частина
13:50 Чужі таємниці. Пори
року
14:35 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
16:50 Друзі доктора
Рошаля запрошують
19:30 На добраніч,
малюки!
19:40 Т/с «Все почалося в
Харбіні»
21:35 Двадцять історій про
кохання. Концерт Валерія
Меладзе
23:20 Х/ф «Був місяць
травень»
01:40 Х/ф «Загін
спеціального
призначення»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 06:30 Х/ф
«Управа»
07:10 Ера будівництва
07:15 Х/ф
«Тегеран-43»
09:00, 21:00 Підсумки
дня
09:15 Відверта
розмова
09:25 Т/с «Маруся»
11:00, 18:50
Урочистості з нагоди
68-ї річниці Дня
Перемоги
12:45, 16:30, 21:30
ДЕНЬ НАШОЇ
ПЕРЕМОГИ
15:00 Воїнамвизволителям
20:55 Офіційна
хроніка
21:15 Відверта
розмова
22:50 Суперлото,
Трійка, Кено

07:40 Х/ф «Перший

06:00 Мультфільми

19:00 Жертви краси
20:00 Династія
00:40 Колір Ночі

22:25 Кулінарна

21:30 Х/ф «Назад у

коло

династія
00:20 Т/с «Доктор
Хаус»

08:50, 10:00, 14:00
Новини
Визволителі
09:00 Москва.
07:00, 09:00, 12:00,
Червона площа.
Парад, присвячений
18:00 Сьогодні
Дню Перемоги
11:05, 12:25 Х/ф «Чужі
10:10, 14:15, 17:15
Т/с «Диверсант.
крила»
Кінець війни»
17:00, 18:25 Х/ф «У
17:00 Вечірні новини
серпні 44-го...»
17:50, 19:00 Привіт
17:55 Світлої пам’яті від «Катюші»
18:55 Світлій пам’яті
полеглих у боротьбі
полеглих у боротьбі
проти фашизму.
проти фашизму.
Хвилина мовчання
Хвилина мовчання
21:00 Час
19:35 Х/ф
21:30 Х/ф «В бій ідуть
«Горобиновий вальс» старики» (кол.)
22:55 Протоколи
21:35 Х/ф
війни
23:50 Х/ф «Летять
«Відставник-3»
журавлі»
23:25 Т/с «Катя.
01:25 Х/ф «Чекай на
Продовження»
мене»
06:00, 07:15, 09:20

19:15 Х/ф «Назад у

01:00 Т/с «Вероніка
Марс»

06:40 Легенди
Великої Вітчизняної
07:25 Х/ф «Дума про
Ковпака»
14:00 Молитва за
Перемогу
15:00 Т/с «Морські
піхотинці»
22:30 Х/ф «Вони
воювали за
Батьківщину»
01:35 Легенди
карного розшуку

2+2

07:00, 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

06:00 Мультфільми

07:00 Т/с «Плата за

07:15 М/с «Бен 10»

кохання»

08:00 День воєнних

12:10 Т/с «Катя»

історій

18:00 Звана вечеря

09:00, 10:00, 11:00

19:00 Таємний кухар

Велика вітчизняна

20:00 Т/с «Моя

12:00 Т/с «17

прекрасна няня»

миттєвостей весни»

21:00 Розсміши

19:00, 21:25 Т/с

коміка

«Боєць»

22:00 Богині ефіру

21:00 Новини 2+2

23:10 Х/ф «Брати»

23:25 Т/с «Слідопит»

01:10 Нічне життя

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 «Помста»
13:00 Х/ф «Один
вдома-4»
15:10 Т/с
«Вісімдесяті»
16:10 Дайош
молодьож!
16:50 Досвідос
17:50 М/с «Білка та
Стрілка»
20:10 Т/с
«Вісімдесяті»
21:00 Віталька
02:20 Х/ф «Гітлер
капут»

05:40 Руйнівники
міфів
08:00 Історичні битви
10:00 В’язниці
Америки
12:00 Таємниці життя
13:00 Екосистеми
світу
16:00 Війна. Перші 4
години
17:00 Брестська
фортеця
18:00 Сталінград-43
20:00 Курська дуга
22:00 Маршали
Перемоги: Жуков і
Рокоссовський
22:50 Прах третього
рейху
23:40 Остання
таємниця Другої
світової війни
00:30 Таємниці життя

07:00 День Перемоги.
Святковий канал
09:00 Москва.
Червона площа.
Військовий парад,
присвячений 68-й
річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній
війні 1941-1945 рр.
10:00 Пост N 1.
Невідомий солдат
10:50, 13:20, 18:00,
19:30 Т/с «СМЕРШ»
13:00, 19:00 Вісті
17:55 Світлої пам’яті
полеглих у боротьбі
проти фашизму.
Хвилина мовчання
21:45 Х/ф «Три дні
лейтенанта Кравцова»
01:00 Х/ф «Привіт з
фронту»
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06:00, 06:30 Х/ф
«Управа»
07:15 Х/ф
«Тегеран-43»
09:05 Підсумки дня
09:20 Офіційна
хроніка
09:25 Т/с «Маруся»
11:45 Останнє
попередження
12:10 Х/ф «Був місяць
травень»
14:25 Про життя з А.
Пальчевським
15:35 Х/ф «Довга
дорога в дюнах»
16:45 Х/ф «Подвиг
розвідника»
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
18:35 Концерт О.
Пекун
20:35, 21:15 Фолькmusіc
21:00 Підсумки дня
22:10 Київські мости
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:05, 19:30 ТСН

06:10 Т/с «Таксі»

06:40 Секретні

06:35 Т/с

книга»

«Улюбленець бога»

07:00, 08:00, 09:00,
05:55, 13:15
06:00 Чужі помилки
06:55, 08:35 Х/ф
10:00, 11:00, 12:00,
Мультфільми
«Арабські пригоди»
13:00, 14:00, 15:00,
06:40 Х/ф «І була
08:00 Справа смаку
16:00, 17:00, 18:00,
09:00 Ранкова пошта війна»
10:35 Х/ф «Назад у
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
з А. Пугачовою і М.
майбутнє»
07:15, 08:10, 22:40,
09:50 Х/ф «Надійний
Галкіним
23:20 Бізнес-час
09:40 Неділя з
12:55 Х/ф «Назад у
07:20 Автопілот-новини
засіб»
Кварталом
07:30 Зверни увагу з Т.
майбутнє-2»
Рамус
10:55, 16:00
17:50, 22:00 Вікна07:40, 08:40 ТрансмісіяПопелюшка для
15:00 Х/ф «Назад у
новини
Новини
Баскова
08:20 Ранок із зіркою
майбутнє-3»
09:15, 13:10, 14:10,
11:30 Смачна ліга
18:00 Х/ф
12:15 Свати біля плити
17:20 Х/ф «Чорнильне 15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
14:00 Модний вирок «Ворошиловський
19:30, 20:10, 21:10 Час.
серце»
15:00, 23:00 Жіноча
Підсумки дня
стрілець»
16:15 Лісовий патруль
форма
19:30 Х/ф «Зелений
17:15 Мотор-новини
16:35, 23:55 Глянець 20:00, 22:35
17:25 Не перший погляд
шершень»
17:30 Жіноча форма
18:15 Реальний сектор
18:40 Київський час
18:30 Анатомія голосу Холостяк-3
22:00 Х/ф «Пипець»
21:40 Час-Тайм
19:05 Династія
00:10 Як вийти заміж з 00:15 Т/с «Таємне
22:15 Особливий погляд
20:05, 22:00 Концерт
22:45 Хроніка дня
Анфісою Чеховою
00:40 Колір Ночі
коло»
23:30 Crime news

06:00 Бери шинель...
08:30 Україна у вогні,
рік 45-й
09:00 В гості до
В’ячеслава Тихонова
10:00, 16:50 Алло,
лікарю!
11:15 Леонід
Броньовий
12:15 Василь Ліванов.
Котрий...
14:00, 22:40 Земля міць планети
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:30 Будь у курсі!
16:00 Життя в новому
світі
17:45 Григорій Гладков
19:00 В гостях у Д.
Гордона
20:00 Наворожіть мені
життя
21:30 Броніслав
Брондуков
23:40 Тварини, як
00:45 Амурні мелодії

08:15, 09:10 Т/с

06:10 Срібний

07:00, 09:00, 12:00,

«Наказано знищити»

апельсин

матеріали шоу-бізнесу «Леся+Рома»
07:00 Стоп-10
07:45 Х/ф «Білий тигр»
07:50, 01:00 Т/с
09:55 Х/ф «В бій ідуть
«Диверсанти»
старики»
08:45 Т/с «На
11:55 Міняю жінку-7
безіменній висоті»
13:10 Пекельна
09:45, 22:35 Т/с
кухня-3

«Паршиві вівці»

15:20 Х/ф «Біла

13:55 Т/с «Сильніше

ворона»

за вогонь»

20:00 Вечірній Київ-

15:50 Т/с «Останній

2013
21:50 Х/ф «В тилу
ворога»
00:00 Х/ф «Чорна

09:00, 12:00 Новини

бій»
18:45 Факти. Вечір
19:00 Т/с «Врятувати
або знищити»
01:50 Х/ф

07:00, 19:00 Події
Україною

вели... з Леонідом

09:10 Т/с «Операція

Каневським

«Ляльковод»
11:50 Т/с «Вийти

13:55 Судові справи

заміж за генерала»

15:35 Сімейний суд

15:30 Т/с «Слід»

16:20 Т/с «Анюта»

18:00 Т/с «Нерівний

18:10 Т/с «Жіночий

шлюб»

18:00 Сьогодні

12:15 Х/ф «В бій ідуть
10:10 Х/ф «Єгорка»

старики»

12:25, 18:20 Т/с

17:20 Марина Владі. Я 15:20 Т/с «Третього
несла свою біду...
18:20 Х/ф «Біле сонце

«Нове життя

пустелі»

20:00 Подробиці

20:00 Т/с «Правила

20:15 Х/ф «Матч»

життя»

22:40 Х/ф «Розповідь

00:40 Т/с «Привіт від
Катюші»

детектива Гурова.
Продовження»

не дано»

20:00 Час
19:00 Т/с «Операція

про те, як цар Петро

23:20 Т/с «Мент у
00:05 Т/с «Катя.

арапа оженив»

«Тайфун»

00:35 Х/ф

02:45 Ласкаво
просимо

піхотинці»

14:00 Т/с «Ялта-45»

Україна

законі-3»

07:40 Т/с «Морські

війни

Визволителі

лікар»

Спецпроект

«Поводир»

солдата»
11:10 Протоколи

Продовження»
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09:00, 11:00 Новини
09:15 Х/ф «Батько

07:10, 09:20

19:20 Говорить

20:30 Шустер Lіve.

06:00, 23:00 Х/ф

«Білоруський вокзал»

07:20 Ранок з

12:10 Слідство

07:05 Х/ф

«Поліцейські і злодії»

00:55 Х/ф «Вантаж»

06:10 Х/ф

вбивство»

06:40 Х/ф «Міцний
горішок»
Мультфільми
07:00 Х/ф
08:00 Караоке на
08:30 Справа смаку
Майдані
09:30
Ранкова
пошта
«Сорокоп’ятка»
08:55 Їмо вдома
з А. Пугачовою і М.
10:05 Хата на тата
08:45 Зірка YouTube
Галкіним
12:00 Холостяк-3
10:10 Неділя з
09:15 Дача
15:45 Як вийти заміж з
Кварталом
Анфісою Чеховою
09:55 Квартирне
11:25, 16:30
16:55 Х/ф
Попелюшка для
«Ворошиловський
питання
Баскова
стрілець»
19:00, 22:20 Україна
11:55 Смачна ліга
10:50 Т/с «На
12:45 Свати біля плити має талант!-5
безіменній висоті»
14:30 Модний вирок 21:15 Зважені та
закохані
15:30 Жіноча форма
14:50, 19:00 Т/с
22:45 Х/ф «Дозвольте
17:05, 00:00 Глянець
тебе поцілувати...
«Вольф Мессінг»
18:00, 23:00 Жіноча
знову»
форма
00:50 Детектор
18:45 Факти. Вечір
19:00 Валерій
брехні-3
Леонтьєв
22:50 Х/ф «Щось»
01:40 Х/ф
20:00, 21:55 Концерт «Батьківський
00:55 Х/ф «Дзеркала»
інстинкт»
00:45 Колір Ночі

06:00 Х/ф «О шостій
годині вечора після
війни»
07:35 Ф-стиль
08:00 Соціальний пульс
09:00 Броніслав
Брондуков
10:00 Світські хроніки
10:40 Х/ф «Воєннопольовий роман»
13:35 За сім морів
14:10 Дика природа в
об’єктиві
14:50 Повернення тигра
15:50 Древні мегацунамі
16:55 Ронін
17:35 Щоденник для
батьків
18:15 Цивілізація
Incognіta
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Сталін в
Царицині, або кривавий
хаос
20:00 Планета алергії
21:10 Василь
Меркур’єв
22:00 Х/ф «ДМБ»
00:00 Повернення тигра

06:00 Шустер Lіve.

06:00 Срібний

07:00, 09:00, 12:00,

06:15 Легенди

апельсин

18:00 Сьогодні

бандитського Києва

«Спадкоємиця»
08:00 Світське життя
09:00 Хто там?
10:15 М/ф «Енгрі
Бердс»
10:20, 10:45 М/с «Чіп
і Дейл»
11:05 Світ навиворіт-4
12:05 Тачки
12:40 Великі перегони
14:55 М/ф «Пригоди
імператора»
16:35 Вечірній Київ2013
18:30 Розсміши
коміка-3
19:30 ТСН
20:00 Великі перегони
22:00 Х/ф «Швидкість
00:20 Х/ф «Ліцензія на

Спецпроект

07:00, 19:00 Події
09:55 Х/ф «Шпигун»
07:10 Х/ф «К-9 III:
12:05 Т/с «Сімейний

Приватні детективи»

детектив»

09:00 Т/с «Інтерни»

13:55 Т/с «Одну тебе

10:00 Таємниці зірок

кохаю»

12:00 Т/с «Дорожній
патруль-7»

17:05 Х/ф «В

14:00 Т/с «Тільки про

очікуванні весни»

любов»

19:00, 20:30 Весна на

17:50, 19:20

Зарічній вулиці

Х/ф «Князівна із
хрущовки»

20:00 Подробиці

21:50 Т/с «Перша

22:55 Т/с «Останній

спроба»

бронепоїзд»

01:30 Т/с «Відрив»

07:30 М/с «Бен 10»

06:45 Т/с «Катя»
18:00 Звана вечеря

07:50
19:00 Таємний кухар
ШОУМУХОСЛОН
20:00 Розсміши
08:30, 18:30
Т/с «Псевдонім

коміка

«Албанець»-2»

21:00 Х/ф

19:45 Бокс. Фінал.

«Знайомство з

Казахстан - Україна
Факерами»
23:30 Х/ф «Мистецтво
23:10 Сорочинський
війни-2»
01:30 Х/ф
«Вулканічний шторм»

ярмарок
01:10 Нічне життя

08:00 Історичні битви 06:35 Х/ф «Вдовичий
10:00 В’язниці

пароплав»

Америки

08:35 Х/ф

12:00 Таємниці життя «Диверсанти»
13:00 Екосистеми

12:15, 13:20 Т/с
«1943»

світу

13:00, 19:00 Вісті
16:00 Фантастичні
19:20 Х/ф «Операція
історії
«Тайфун». Завдання
19:00 Надзвичайні
особливої
історії

важливості»

21:00 Гучна справа

23:00 Х/ф «Наказано

22:00 Екосистеми

знищити. Операція

світу

«Китайська скринька»

00:30 Покер

02:40 Кімната сміху

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:10 Шукай Вєтрова!
07:45 Присвяти себе
футболу!
08:05 Олімпійський
виклик
08:20 Панянка і
кулінар
09:05 Життя на рівних
09:20 Армія
09:35 Х/ф «Довга
дорога в дюнах»
18:25 Футбол.
ЧУ. Прем’єр-ліга.
«Шахтар» - «Таврія»
20:20 Золотий гусак
20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:20 Без цензури
21:55 Кабмін: подія
тижня
22:05 Українська пісня
22:50 Суперлото,
Трійка, Кено

06:30 Козирне життя

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 «Помста»
13:00 Х/ф «Місіс
Даутфайр»
15:40, 20:10 Т/с
«Вісімдесяті»
16:15 Дайош
молодьож!
16:50 Досвідос
17:50, 21:00 Віталька
18:05 М/ф
«Льодовиковий
період»
22:20 Х/ф «Спека»
00:20 Х/ф «Гітлер
капут»

06:00 Мультфільм

06:30, 13:45

06:55 Грай, гармонь
улюблена!
07:40 Смішарики. Нові
07:15 Лотерея
пригоди
07:55 Розумниці і
Золотий ключ
розумники
07:45 Державна
08:40 Слово пастиря
09:00, 11:00, 14:00
житлова лотерея
Новини
08:25 Готуємо з
09:15 Смак
09:55 Ідеальний ремонт
Олексієм Зиміним
11:15 Абракадабра
09:20 Головна дорога 14:10 Х/ф «Біла ніч,
ніжна ніч...»
09:55 Кулінарний
16:00 Клан Запашних.
двобій
Свої серед хижаків
17:00 Вечірні новини
11:00 Квартирне
17:15 Угадай мелодію
питання
17:50 Надбання
Республіки: Анна
12:25, 18:20 Т/с
Герман
«Нове життя
20:00 Час
20:20 Сьогодні ввечері
детектива Гурова.
22:05 Yesterday lіve
Продовження»
23:10 Суперновий
Шерлок Холмс.
00:05 Т/с «Катя.
Елементарно
Продовження»
00:10 Х/ф «Перехрестя»

06:25 Парад порад
08:05, 10:00 Ревізор-2
12:00 Уральські
пельмені
13:40 Люди ХЕ
14:15 Нереальна
історія
14:40 Файна Юкрайна
15:35 Т/с «Щасливі
разом»
17:25 Х/ф «Зелений
шершень»
19:45 Х/ф «Зелений
ліхтар»
22:00 Хто зверху-2
00:00 Х/ф «Шлях
воїна»

07:10 Залізний Оскар
07:45 Т/с «Третього
не дано»
11:30 Речовий доказ
12:00 Х/ф «Вони
воювали за
Батьківщину»
15:15 Т/с «Доктор
Тирса»
19:00 Т/с «Таємниці
слідства-12»
23:00 Реальні
злочинці
23:30 Х/ф
«Засуджений»
01:40 Х/ф «Рестлер»

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
09:50 Мотор-новини
10:10 Новинометр
11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
12:15 Зверни увагу з Т.
Рамус
13:10 Вперед на Олімп!
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
19:25 Тема тижня
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

07:15 М/с «Індійські
байки
07:40 Малятатвійнята
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, 13:15 М/с
«Білка та Стрілка»
10:55 М/с «Фіксики»
11:30 М/ф «Астерикс
і вікінги»
14:50 М/ф «Сімпсони»
16:45 М/ф
«Льодовиковий
період»
18:20 М/ф «Гарфілд»
20:00 Х/ф «Zолушка»
21:55 Х/ф «Наречена
за будь-яку ціну»
00:00 Х/ф «Спека»

2+2

08:15 Мультфільм

07:00, 10:00
Мультфільми
09:00 М/с «Казки
09:00 Т/с «Боєць»
Ганса Крістіана
Андерсена»
17:20 ЧУ 28 тур.
10:40 М/ф «Олівер і
компанія»
«Волинь» - «Арсенал» 12:00 Х/ф «Сутичка
в небі»
14:00 Т/с «Моя
19:30 ЧУ 28
прекрасна няня»
15:00 Весільний
тур. «Динамо» розмір
16:00 Сорочинський
ярмарок
«Іллічівець»
18:00 Лямур Тужур
19:00 Розсміши
21:30 Бокс. Фінал.
коміка
19:50 Вечірній
квартал
Казахстан - Україна
21:40 Т/с
«Надприродне»
01:15 Х/ф «Мистецтво
00:00 Х/ф
«Американська
війни-2»
незаймана»

08:00 Історичні битви 06:05 Діалоги про
10:00 В’язниці

тварин

Америки

07:00, 10:00, 13:00,

11:00 Секретна зона

19:00 Вісті

51
12:00 Екосистеми
світу
15:00 Формула-1.
Кваліфікація

07:10, 10:10, 13:20
Місцевий час. ВістіМосква
07:20 Військова

16:00 Таємниця трьох програма.
07:50 Планета собак
океанів
17:00 Смерть

08:25 Суботник

«Комсомольця»

09:05 Блискавка-

18:00 «Комсомолець» вбивця. Гонитва за
20 років по тому»
кульовою блискавкою
19:00 Містична
Україна
20:00 Фантастичні
історії
23:00 Юнайтед
01:00 Останній з
тамплієрів

10:20, 13:30 Т/с
«1943»
19:20 Х/ф «Сліди
апостолів»
23:05 Х/ф «Клінч»
01:10 Гаряча десятка

10
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2+2
06:05 Світ православ’я
06:30 Сміх з доставкою
додому
07:00 Панянка і кулінар
07:30 Дружина
09:05 Подорожуй світом з
Ю. Акуніною
09:30 Як це?
09:55 Ближче до народу
10:25 Золотий гусак
10:50 Маю честь запросити
11:35 Крок до зірок
12:20 Музична академія
13:25 Кумири і кумирчики
13:50 Шеф-кухар країни
14:50 Караоке для дорослих
15:50 Не вір худому кухарю
16:15 Конкуренти Злати
Огнєвич
17:05 Королева
України-2013
17:35 Знайомі мелодії
18:05 Музика ... і лід
20:00 Концерт пам’яті
Марка Бернеса
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:45 Точка зору
22:10 Концерт до Дня
Перемоги
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Ліцензія на 06:30 Квартирне

06:00 Х/ф «Воєннопольовий роман»
07:35 Дика природа в
об’єктиві
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Древні мегацунамі
10:00 Будь у курсі!
10:40 Ф-стиль
11:00 Х/ф «О шостій
годині вечора після
війни»
13:55 За сім морів
14:30 Арт сіті
15:10 Життя з бабуїнами
16:15 Дивовижні
розповіді про тварин
16:50, 00:20 Людинаягуар
17:50 Кохання Жанни
Д’Арк
18:30 Світ за тиждень
19:00 Мешканці будинку
Віндзорів
20:00 Цивілізація
Incognіta
20:15 Кумири
20:45 Світські хроніки
21:10 Олександр
Дем’яненко
22:00 Х/ф «Поневіряння
Альфреда»

06:50 Парад рад
07:45 Церква
вбивство»
Христова
08:30
Справа
смаку
08:55
Кулінарна
08:00 Х/ф «Небесні
07:50 Мультфільм
питання
гінці»
09:30 Ранкова пошта династія
08:10 Ремонт +
09:50 М/с «Пінгвіни з
з А. Пугачовою і М.
10:50 Караоке на
Мадагаскару»
09:00 Лото-забава
Галкіним
Майдані
10:15 М/ф «Том і
10:10 М/с «Чіп і Дейл» 07:15, 14:55, 19:00 Т/с
Джеррі»
10:10 Неділя з
11:50, 12:50, 13:50,
11:15 Х/ф «Безжалісні
10:35 М/с «ЛюдинаКварталом
14:50 Зіркове життя
люди»
павук»
11:25, 16:30
13:15 Хто зверху-2
15:50 Україна має
«Вольф Мессінг»
15:20 Т/с «Щасливі
11:00 Неділя з
Попелюшка для
талант!-5
разом»
Баскова
Кварталом
19:00 Битва
16:35 Х/ф «Чорнильне
11:50
Смачна
ліга
серце»
12:00 Смакуємо
екстрасенсів
18:45 Факти. Вечір
18:40 Х/ф «Зелений
12:45 Свати біля плити
20:00 Один за всіх
12:30 Голос країни-3
ліхтар»
14:30, 22:00 Модний
22:00
Слідство
ведуть
21:00 Х/ф «Одного
15:10 Х/ф «Next-2.
вирок
разу у Вегасі»
22:50 Т/с «Таксі»
екстрасенси
Наступний-2»
23:00 Х/ф «Спокусник»
15:30, 23:00 Жіноча
01:40
Х/ф
«Чисте
01:20 Х/ф
19:30 ТСН
форма
«Випускний»
небо»
20:00 Голос країни-3
00:10 Х/ф «Дзеркала» 17:05, 23:55 Глянець
22:30 Світське життя
18:00, 19:55 Концерт
06:30, 13:45

06:15 Х/ф «Баламут»

Мультфільми

07:50 Їмо вдома

23:30 Що? Де? Коли?

21:00 Династія

00:30 Х/ф «Я теж хочу» 02:15 Х/ф «Щось»

00:40 Колір Ночі

06:25 Весна на
Зарічній вулиці
09:30 Школа доктора
Комаровського
10:05 Х/ф «Орел і
Решка»
11:05 Смачне
побачення
12:00 Т/с «Сімейний
детектив»
13:50 Т/с «Одну тебе
кохаю»
19:05, 20:55 Т/с
«Дар’я»
20:00 Подробиці
тижня
23:40 Х/ф «В
очікуванні весни»

07:00, 09:00, 12:00, 18:00
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
12:20 СОГАЗ - Чемпіонат
Росії з футболу
2012/2013. «Локомотив» ЦСКА. Пряма трансляція
14:30, 18:20 Т/с «Нове
життя детектива Гурова.
Продовження»
22:30 Х/ф «Родич»
00:25 Дикий світ

06:10 Срібний
апельсин
06:50 Події
07:10 Найрозумніший
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Герої екранів
11:00 Т/с «Дорожній
патруль-8»
14:00 Х/ф «Волошки
для Василини»
16:00, 20:00 Т/с
«Тільки про любов»
19:00 Події тижня
21:00, 22:00 Т/с
«Інтерни»
23:00 Великий футбол
00:30 Т/с «Ментовські
війни-3»

Продається земельна ділянка
0,06 га, берег Київського моря,
електроенергія, вода.
Тел: (067) 242-82-64

Асоціація роботодавців
Вишгородщини ВІТАЄ з днем
народження
Юрія Григоровича ЮРОВА!

Хай, як пісня, лине доля Ваша
І дарує радощі в житті.
Хай здоров’я буде повна чаша,
Все найкраще в Вашім майбутті!
Вишгородське міське комунальне підприємство
«Водоканал» запрошує на роботу:
— машиніста екскаватора;
— водія автомашини УАЗ;
— слюсаря аварійно-відновлювальних робіт.
Довідки за тел: 23-354

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

Середня погодинна зарплата в країнах Євросоюзу минулого року, за даними Євростату, зросла до 17,85 євро (близько 190 грн), або
33 000 грн на місяць. Найменша зарплата – у
болгар (3,12 євро за годину). В Румунії, Литві,
Латвії, Польщі, Угорщині, Словаччині, Естонії –
від 3, 4 до 6 євро за годину.
Лідери єврозони – Данія (33, 4), Люксембург
(30), Бельгія (27), Швеція (26), Ірландія (25),
Німеччина (23,7), Франція (22,7). Абсолютний
чемпіон – Норвегія, яка не є членом Євросоюзу,
але входить до Європейської економічної зони.
Годинна зарплата найманого працівника — 39,1
євро, 73 000 на місяць.

Флора і фауна – на монетах
Національний банк України порадував нумізматів новинкою: вперше з 1995 року викарбувані
кольорові 2 гривні «Дрофа» із серії «Флора і фауна», яка тепер нараховує 20 монет. «Дрофа» вийшла тиражем 20 тисяч штук, але на всіх не вистачило — за колекційну вартістю 15 грн дають
всі 60.

08:15, 09:30
Мультфільм

07:00 Мультфільми
07:40 М/с «Казки Ганса
Крістіана Андерсена»

08:50 Журнал ЛЧ

08:40 М/ф «Олівер і

УЄФА 2012-2013

компанія»
10:00 Х/ф «Сутичка в

10:00, 17:50 Т/с
«Боєць»
15:20 ЧУ 28 тур.

небі»
12:00 Х/ф «Нові
Робінзони»
14:00 Т/с «Моя

«Кривбас» - «Говерла» прекрасна няня»
19:20 ЧУ 28 тур.
«Карпати» - «Дніпро»
21:30 Профутбол
23:00 Х/ф «Останній

15:00 Х/ф «Знайомство
з Факерами»
17:10 Розсміши коміка
18:10 Вечірній квартал
19:50 М/ф «Шрек-2»
21:40 Т/с

світанок»

«Надприродне»

01:10 Х/ф «Трон»

00:00 Х/ф «Август Раш»

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

07:05 Служу Вітчизні!
07:40 Смішарики.
Пін-код
07:55 Здоров’я
09:00, 11:00 Новини
09:10 Непутні нотатки
09:30 Доки всі вдома
10:25 Фазенда
11:15 Середовище
проживання. Ремонт як
стихійне лихо
12:10 Андрій
Вознесенський.
Ностальгія за
сьогоденням
13:05 Перевал Дятлова.
Відраховані у зв’язку зі
смертю
14:05 Перевал Дятлова.
Нехай говорять
15:55 Кумири. Анна
Герман
16:55 Один в один!
20:00 Час
20:15 Х/ф «Ширлімирлі»
23:05 Х/ф
«Вербувальник»
00:40 Х/ф «Ах, водевіль,
водевіль...»

05:30 Т/с «Коли Сонце
було Богом»
07:55 Т/с «Операція
«Тайфун»
11:30 Легенди
карного розшуку
12:00 Агенти впливу
13:00 Православні
святі
14:50 Т/с «Таємниці
слідства-12»
19:00 Т/с «ДАЇшники»
23:00 Таємниці
кримінального світу
23:30 Х/ф «Час «Зеро»
01:25 Х/ф «Клуб
шпигунів»

06:00 Єралаш
07:15 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 «Білка та
Стрілка»
11:15 Х/ф «Місіс
Даутфайр»
13:55 Т/с «Вісімдесяті»
15:00 Х/ф «Zолушка»
16:55 М/ф «Гарфілд»
18:20 М/ф «Гарфілд-2»
20:00 Х/ф «Викрутаси»
22:05 Х/ф «Стиляги»
01:10 Х/ф «Викрутаси»

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

ВІТАЄМО
Юрія Миколайовича ШПАКА з 50-річчям!
Сегодня брата поздравляем
И в юбилей мы всей душой
Всего хорошего желаем
Ведь праздник этот — золотой!
И в 50 осуществляется
Пускай заветные мечты,
Желаем радости и счастья,
Чтоб был всегда веселым ты!
Родина Михайленків

Коротко про різне

Найбільші зарплати –
в Норвегії

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, 20:10 Хроніка тижня
08:30 Феєрія мандрів
09:10 Простір ідей
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 Фактор безпеки
17:15 Палата
17:30 Новини Київщини
18:10 Вікно в Європу
19:30 Велика політика
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
00:00 Київський час

Мобільні
оператори
підвищують
тарифи
Всі три ведучі
оператори мобільного зв’язку – Київстар,
МТС-Україна і Астеліт
підвищили тарифи. У базовому тарифі з передоплати « Країна Київстар» введено абонплату на
рівні 1,1 грн у день проти 1 грн у популярному
тарифі Супер Київстар. Якщо раніше абонплата
дозволяла безкоштовно розмовляти у мережі
70 хвилин, то з 24 квітня — вже 150 хвилин. Але
при фактичних розмовах — 16 хвилин на день —
ціна на послугу зростає від 10 до 68 %.
У базовому тарифі Астеліта дзвінки на телефони інших операторів зросли з 0,39 до 0,49 грн
за хвилину. Компанія МТС-Україна ввела абонплату 0,5 грн на день, пакет внутрімережевих хвилин у послузі «Супер» подорожчав вдвічі, а з 19
квітня підвищено вартість активації послуги «Супер» з 5 до 8-12 грн.
Нагадаємо, що Антимонопольний комітет
минулого року вимагав від операторів знизити
тарифи.

05:40 Руйнівники
міфів
08:00 Історичні битви
10:00 Куля для
Кеннеді
11:00 Гордість
України
12:00 Екосистеми
світу
14:00 Планета людей
15:00 Формула-1
17:00 У пошуках
пригод
20:00 Секретні
території
23:00 Очеретяні жаби.
Окупація
01:00 Останній з
тамплієрів

06:45 Сам собі
режисер
07:35 Сміхопанорама
08:05 Ранкова пошта
08:40, 10:05, 13:15
Х/ф «Майстер і
Маргарита»
10:00, 13:00, 19:00
Вісті
19:20 Х/ф «Нелюб»

Агенція нерухомості.
Купівля. Продаж. Оренда.
Вирішення земельних питань,
вул. Шкільна, 93 (2 поверх).
Тел: (067) 760-00-73,
(04596) 54-814, www.v888v.in.ua

23:05 Х/ф «Зойчине
кохання»
01:20 Х/ф «Життя
спочатку»

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ

с. Нижча Дубечня, 8 соток, 15 000 грн/сотка, с.к. «Десна».
Тел: (096) 615-62-91

Ділянки/м. Вишгород, 9 сот. + 10 сот.
Ділянку с. Жукин, с/т «Інтернаціоналіст».
під забудову. 32 000 грн/сотка
56 000 грн/ділянка 094-9269888
067-7600073
1-кім. Київська, 18. 3/9 цегла, 40/20/9,5.
7 ділянок с. Демидів, с/т «Геофізик».
432 000 грн098-6997477
(від 9 до 12 соток).
1-кім. Симоненко, 7. 4/5 панель,
Ціна договірна 067-7600073
35/18/7. 360 000 грн067-5899888
Ділянки с. Хотянівка, 10 сот. + 12 сот. під
1-кім. Симоненко, 4. 1/4 панель,
садівництво. 12 800 грн/сотка.
35/18/6. 440 000 грн 098-1510830
067-7600073
3-кім. Кургузова, 11-а. 4/9 цегла,
Ділянки с. Хотянівка, 10 сот. + 12 сот.
70/41,5/9,5. 728 000 грн 067-5899888
під забудову. 16 000 грн/сотка.
3-кім. Дніпровська, 1. 4/9 цегла,
098-6997477
70/42/10/Ремонт 760 000 грн
Ділянку/с. Осещина 10 сот. забудова.
098-1510830
28 000 грн./сотка. 067-5899888
3-кім. Симоненко, 3. 1/5 панель,
Ділянку с. Осещина, 10 сот. під
57/36/7. 560 000 грн. 098-1510830
садівництво. 16 000 грн/сотка.
4-кім. Симоненко, 4-а. 1/10
098-1510830
цегла.107/62/9. 840 000 грн
Ділянку/с. Лютіж, 8 сот. під забудову.
098-1510830
250 000 грн. за ділянку 098-6997477
Гараж.«Автомобіліст». 3,6м на
Ділянку/с. Новосілки, 12 сот. під забудову.
6м.Висота 2,3м.Сухий, чистий.
24 000 грн/сотка. 067-5899888
56 000 грн. 098-1510830
Ділянку/с. Новосілки, 1 га під садівництво. Ділянку під гараж «Лісний». 4,1 сотки.
1 050 000 грн за ділянка 098-1510830
32 000 грн. 094-9269888

М’який куточок. Тел: (066) 916-27-28
Гараж/кооператив «Екран».
Приватизований, 4х7, ціна договірна.
Ділянку, с. Нижча Дубечня, 8 соток,
Тел: (096) 392-89-78
15 000 грн/сотка. Тел: (096) 615-62-91
Ділянку 15 соток/забудова,
Ділянку під садівництво,
смт Димер, 12 500 грн/сотка.
с. Литвинівка, 10 соток, 10 000 грн/сотка.
Тел: (097) 887-04-20
Тел: (097) 887-04-20
Погріб (цегла, 1,40х2,10), кооператив «Весна» (097) 433-06-45
Ділянку під забудову, 12 соток,
с. Демидів. Тел: 391-09-15, 5-22-75
Ділянку під забудову 0,115 га,
Димер/центр. (098) 555-85-83

Телевізор 51ТЦ-311Д б/в, відмінний стан.
Тел: 5-22-75, 391-09-15

Земельні ділянки/с. Литвинівка,
Вишгородський р-н. Недорого (097)994-31-03

Коляску-трансформер Piccolino Lux. 900 грн. Тел: (050) 963-46-49

ЗДАМ
Складське приміщення. 215 кв. м. Рампа. Світло. (067)589-98-88
3-кімн., пр. Мазепи, 12. 70/50/8
3-кімн., пл. Шевченка, 3. 80/50/15.
Меблі/ремонт/пральн. маш.
Ремонт/пральна маш. 5 000 грн + ком.
4000 грн +ком посл. (067) 760-00-73
посл. Тел: (067) 760-00-73

НАЙМУ
КУПЛЮ
ІНШЕ
Ремонт квартир,
встановлення/
перетяжка дверей,
безпіщанка, шпалери.
Тел: (093) 451-63-04

1, 2, 3-кімнатну квартиру у господаря. 067-7600073
1, 2, 3-кімнатну квартиру у господаря. 067-4031622
1, 2, 3-кім. квартиру у господаря. 098-6997477
1, 2, 3-кім. квартиру у господаря. 098-6997477
1, 2, 3-кім. квартиру у господаря. 067-4031622
1, 2, 3-кімнатну квартиру у господаря. 067-7600073
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Ремонт квартир, офісів під ключ. Тел: (098) 151-08-30
Виготовлення меблів на замовлення. Тел: (096) 702-51-82
Сантехнічні/зварювальні роботи, електрика, лінолеум,
вагонка, ламінат. Тел: (067) 945-06-40

Супутникове ТВ: встановлення/обслуговування. Без абонплати назавжди! Тел: (098) 418-90-69

Вишгород

Офіційно

Договір № ______
про пайову участь (внесок) замовника (юридичної, фізичної
особи) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури м. Вишгорода
«__» ______________ 20__ року
Вишгородська міська рада, в особі
Вишгородського міського голови _____
______________________________________
____, що діє на підставі Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», рішення
Вишгородської міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів
пайової участі у розвитку інженерно –
транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода» від ___________ року
№ ____, з одного боку, та ______________
___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи, з якою укладається договір, або П. І. Б. уповноваженої особи
із зазначенням посади та документа,
який уповноважує таку особу на укладання договору, - для юридичних осіб)
(далі – «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору
– «Сторони»), уклали цей Договір про
наступне:
I. Предмет Договору
1.1. Предметом даного Договору є
пайовий внесок Замовника на розвиток
інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста Вишгорода при
здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.
1.2.
Назва
та
місцерозташування
об’єкта
містобудування
–
_____________________
1.3.
Цільове
призначення
об’єкта
містобудування
–
___________________________
II. Сума договору та умови оплати
2.1. Замовник перераховує кошти на
розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода у розмірі ___________________________
грн єдиним платежем (частинами за
графіком, згідно з додатком № 2) на

рахунок Вишгородської міської ради —
відповідно до розрахунку (згідно з додатком № 1) у строк до «___» __________
20__ року.
2.2. Якщо попередній розрахунок
величини пайової участі було проведено відповідно до наданих Замовником
укрупнених показників вартості будівництва, такий розрахунок підлягає уточненню з урахуванням фактичної загальної кошторисної вартості будівництва.
2.3. Сплата коштів Замовником на
розвиток інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста Вишгорода здійснюється у безготівковій
формі на розрахунковий рахунок Вишгородської міської ради. Банківські
реквізити Вишгородської міської ради
мають уточнюватися на момент перерахування коштів.
III. Права і обов’язки Сторін
3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п.
2.1 розділу 2 цього Договору, до «___»
__________ 20__ єдиним платежем (частинами — згідно з Графіком оплати (додаток 2), що є невід’ємною частиною
цього Договору).
3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють
зміни техніко-економічних показників
будівництва, Замовник зобов’язується
звернутися з клопотанням до виконавчого комітету Вишгородської міської
ради про внесення відповідних змін до
Договору.
3.3. Виконавчий комітет Вишгородської міської ради проводить розрахунок пайового внеску та контролює виконання умов Договору.
3.4.
Виконавчий
комітет
зобов’язується підготувати проект рішення для розгляду на засіданні сесії
Вишгородської міської ради про прийняття у комунальну власність інженерних мереж та/або об’єктів інженерної
інфраструктури, збудованих Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки,
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Додаток
до Порядку залучення, розрахунку розміру
і використання коштів пайової участі у розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода,
затвердженого рішенням Вишгородської міської ради
від 25 квітня 2013 року № 22/14

відведеної Замовнику під забудову, та
відшкодувати Замовнику вартість їх будівництва за рахунок зменшення величини пайової участі.
IV. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

5.2. Одностороння зміна умов або
одностороння відмова від цього Договору не допускається.
5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору майнових прав і претензій Сторони
одна до іншої не мають.
5.4. Договір складено у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну
силу, один з них зберігається у Замовника, другий — у виконавчому комітеті
Вишгородської міської ради.
5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.
5.6. Додатки до Договору:
№ 1 – розрахунок величини пайової
участі (внеску) Замовника у створенні
і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста Вишгорода;
№ 2 – графік оплати пайової участі
(внеску) (якщо оплата проводиться відповідно до графіка).

4.1. Сторони несуть відповідальність
за виконання цього Договору в межах
чинного законодавства.
4.2. Всі спірні питання вирішуються
шляхом переговорів або у судовому порядку.
4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури міста Вишгорода
Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 %
від загальної суми пайової участі, визначеної п. 2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової
ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання.
V. Інші умови
5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою
VI. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН,
Сторін шляхом укладання відповідних
угод, які є невід’ємною частиною цього БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
Договору, або в судовому порядку.
Вишгородська міська рада
Замовник
07300, Київська обл., м. Вишгород, _______________________________
_______________________________
пл. Т. Шевченка, 1
_______________________________
Код ЄДРПОУ 37868556
_______________________________
МФО 821018
_______________________________
_______________________________
р/р 31512931700244
_______________________________
в ГУ ДКСУ у Київській області
_______________________________
одержувач:
Місцевий бюджет
тел./факс: (04596) 54-203
______________________________
______________________________
Вишгородський міський голова
_______________________ (П. І. Б.)
_________________________ (П. І. Б.)
(підпис)
(підпис)
«___» __________ 20__ р.
«___» __________ 20__ р.
М. П.
М. П.

Розрахунок
величини пайової участі (внеску) замовників (юридичних, фізичних осіб) устворенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода на
підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації
Вишгородська міська рада, в особі
Вишгородського міського голови _____
______________________________________
____, що діє на підставі Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та _________________
_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, з якою укладається договір,
або П. І. Б. уповноваженої особи із
зазначенням посади та документа,
який уповноважує таку особу на укладання договору, - для юридичних осіб)
(далі — «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку (далі за текстом Договору - «Сторони»), відповідно до умов Договору
про пайову участь (внесок) Замовника
у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста Вишгорода від «___» _________
20__ р. № _____, склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту містобудування ____________________________
_____________.
(найменування та адреса об’єкта)
1. Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об’єкта,
розташована у місті Вишгороді ________
_____________________________________.

2. Розрахунок здійснено на підставі
затвердженої в установленому порядку проектної документації, розробленої
згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.
3. Згідно із затвердженою проектною документацією, загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва становить: ______________________________
___________ гривень.
(сума
цифрами та прописом)
4. Витрати на виділення або придбання земельної ділянки, звільнення
будівельного майданчика від будівель,
споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових
інженерних мереж, споруд і транспортних комунікацій — згідно з наданою Замовником документацією становить
____________________________ гривень.
(сума цифрами та прописом)
5. Розмір пайового внеску Замовників під час будівництва об’єктів, кошторисна вартість яких визначена згідно з
державними будівельними нормами,
стандартами і правилами, здійснюється
за формулою:
ПУ = (ЗКВБ - Вз - Вбм - Вім) х 4
(10) %,
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Додаток 1
до Договору
від
_________________
№ ____

де:
замайданчикових інженерних мереж і
ПУ – розмір пайової участі;
споруд та транспортних комунікацій;
ЗКВБ – загальна кошторисна вар4 (10) % – величина пайової участі
тість будівництва;
від загальної вартості будівництва, виВз – витрати, пов’язані з придбан- значена згідно з Порядком.
ням та виділенням земельної ділянки;
5. Цей Додаток є невід’ємною частиВбм – витрати, пов’язані зі звільнен- ною Договору про пайову участь (вненям будівельного майданчика від буді- сок) замовників у створенні і розвитку
вель, споруд та інженерних мереж, що інженерно-транспортної та соціальної
включають також вартість придбання інфраструктури від «___» _________ 20__
знесеного майна;
р. № _____.
Вім – витрати на влаштування поВишгородська міська рада
Замовник
07300, Київська обл., м. Вишгород, _______________________________
_______________________________
пл. Т. Шевченка, 1
_______________________________
Код ЄДРПОУ 37868556
_______________________________
МФО 821018
_______________________________
_______________________________
р/р 31512931700244
_______________________________
в ГУ ДКСУ у Київській області
одержувач: Місцевий бюджет
тел./факс: (04596) 54-203
_______________________________
Вишгородський міський голова

_______________________ (П. І. Б.)
(підпис)

_________________________ (П. І. Б.)
(підпис)

«___» __________ 20__ р.
М. П.

«___» __________ 20__ р.
М. П.

> 12
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Розрахунок
величини пайової участі (внеску) замовників (юридичних, фізичних осіб) у
створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної нфраструктури
міста Вишгорода по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на
підставі нормативів для одиниці створеної потужності

Вишгородська міська рада, в особі Вишгородського міського голови
____________
_______________________
_____________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та
_______________________________ ______
______________________________________
_______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, з якою укладається договір,
або П. І. Б. уповноваженої особи із зазначенням
посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору, - для юридичних осіб)
(далі - «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого
боку (далі за текстом Договору - «Сторони»), відповідно до умов Договору
про пайову участь (внесок) Замовника
у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста Вишгорода від «___» _________
20__ р. № _______, склали розрахунок
величини пайової участі по об’єкту містобудування _________________________
_______________.
(на-

йменування та адреса об’єкта)
1. Розрахунок здійснено на підставі наданих Замовником вихідних даних
(площа об’єкта будівництва у метрах
квадратних) та нормативів для одиниці
створеної потужності (функціональної
одиниці виміру), затверджених рішенням Вишгородської міської ради від
________________________ № ____.
2. Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об’єкта,
розташована у місті Вишгороді _______
______________________________________
___.
3. Згідно з наданими Замовником
вихідними даними та виходячи з показників створеної потужності, вартість
об’єкта будівництва становить: _______
_________________________________ гривень.
(сума цифрами та прописом)
4. Розрахунок величини пайового
внеску Замовника будівництва об’єкта
здійснюється за формулою:
ПУ = П х Осп
де:

Вишгородська міська рада
07300, Київська обл., м.

Вишгород,

пл. Т. Шевченка, 1
Код ЄДРПОУ 37868556
МФО 821018
р/р 31512931700244
в ГУ ДКСУ у Київській області
одержувач: Місцевий бюджет
тел./факс: (04596) 54-203
Вишгородський міський голова

Додаток 2
до Договору
від
________________
№ ___

Замовник
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________ (П. І. Б.)
(підпис)

_________________________ (П. І. Б.)
(підпис)

«___» __________ 20__ р.
М. П.

«___» __________ 20__ р.
М. П.
ПУ – розмір пайової участі,
П – розрахунковий показник створеної потужності об’єкта будівництва
(площа об’єкта будівництва у метрах
квадратних),
Осп. – норматив для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру), затвердженої рішенням
Вишгородської міської ради, що діє на

дату укладання договору про пайову
участь.
5. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь (внесок) замовників у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури від «___» _________ 20__
р. № _________.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Двадцять друга сесія Вишгородської міської ради VІ скликання

Про визначення методики розрахунку мінімального розміру орендної плати за один
квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території м. Вишгорода
Рішення
від 25 квітня 2013 р.№ 22/13
Відповідно до статті 143 Конституції України, статтей 7, 8, 10, 12, 14 розділу І, розділу І, глави 1 розділу ХІV та
підрозділу 8 розділу ХХ Податкового
кодексу України, керуючись пунктом
24 статті 26 та статті 69 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України,
Постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. № 1253 «Про за-

твердження 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. Вишгорода:
9,00 грн — для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання
фізичних осіб;

17,00 грн — для виробничої діяльності;
26,00 грн — для комерційної діяльності.
2. Затвердити методику розрахунку
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 забезпечити направ-

Методика розрахунку мінімального розміру орендної плати за один
квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб
на території м. Вишгорода
Мінімальна сума орендного платежу
за нерухоме майно визначається, виходячи з мінімальної вартості місячної
оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна. Мінімальна вартість
місячної оренди 1 кв. метра загальної
площі нерухомого майна, що надається
в оренду, розраховується відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від
29.12.2010 № 1253 «Про затвердження
Методики визначення мінімальної суми
орендного платежу за нерухоме майно
фізичних осіб» за такою формулою:
Рн
Р = ------------------ х Ф,
К х 12

де Р — мінімальна вартість місячної
оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях;
Рн — середня вартість 1 кв. метра
новозбудованого об’єкта, подібного до
орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях;
К — коефіцієнт окупності об’єкта у
разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації
такого об’єкта (від 5 до 100 років).
Ф — вид функціонального використання об’єкта нерухомого майна.
У відповідності до наказу Міністерства від 27.08.2012 № 434 «Про прогнозні середньорічні показники опо-

середкованої вартості спорудження
житла за регіонами України на 2013
рік», опосередкована вартість нового
житла у розрахунку на 1 кв. метр по Київській області складає 5 156,00 грн.
Середній проектний строк експлуатації об’єктів нерухомого майна на
території Вишгородської міської ради
складає 50 років.
У разі використання такого об’єкта
для провадження виробничої діяльності застосовується коефіцієнт — 2, іншої
комерційної діяльності — 3, некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб — 1.
Мінімальна вартість місячної орен-

У травні відзначають дні народження
депутати міськради
2 — Дмитро Вячеславович ПРОЗОРОВ (кругла дата),
5 — Олександр Олександрович СКОРОБОГАТИЙ,
14 — Олександр Іванович БАЛАНЮК,
19 — Микола Іванович КОВАЛЬ,
22 — Микола Миколайович КОВАЛЬ,
28 — Максим Валерійович МАКАРЕНКО,
29 — Валерій Павлович ВИГОВСЬКИЙ

працівники виконавчого комітету
15 — Олександр Миколайович РОСТОВЦЕВ, заступник міського голови
18 — Наталя Петрівна Василенко,
Василенко, спеціаліст
19 — Оксана Вікторівна СТЕПАНИШИНА,
СТЕПАНИШИНА, спеціаліст ІІ категорії
23 — Володимир Олексійович ТКАЧ,
ТКАЧ, начальник гуманітарного відділу
27 — Лариса Миколаївна ГАВРИЛКО,
ГАВРИЛКО, спеціаліст І категорії

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

Додаток № 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 25.04. 2013 року № 22/13
ди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних
осіб, розрахована згідно із зазначеною
формулою, округлена до найближчої 1
гривні, для Вишгородської міської ради
складає:
— 9,00 грн — для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання
фізичних осіб,
— 17,00 грн — для провадження виробничої діяльності,
— 26,00 грн — для комерційної діяльності.
Секретар ради

М. РЕШЕТНІКОВА

Вітаємо
члени міськвиконкому
12 — Віктор Миколайович ФЕДОСЕНКО
18 — Сергій Іванович ГОРІШНИЙ
Зичимо щастя багато, дітей повну хату,
З роси і з води — І ніякої біди.

Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК, міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Вишгород
2013-й — Рік дитячої творчості

Коло ЖІНКИ

4 травня

ФОТО — Валентина ВИСОЦЬКА, спеціально для «Вишгорода»

М

Майстер-клас від Олени Ігоніної
Розкішний живопис олією на виставці представила
завідуюча ДНЗ «Сонечко» Тетяна Яковенко.
Колективну роботу гуртка в техніці витинанки

«Пасхальний хоровод» поцінували працівники шкіл і
садочків, і всі в один голос хвалили вишгородських чотирирічних майстрів. Багатьох зацікавила колективна
«Пасхальна галявина», зроблена в техніці текстильної
об’ємної аплікації.
У центрі уваги були й колективні роботи наших
найменшеньких — «Веселкові долоньки» та «Чарівні
квіти», виконані у нетрадиційній техніці «малювання
долоньками». Хтось запропонував такими малюнками
прикрашати державні установи для покращення настрою держслужбовців і відвідувачів; хтось запозичив
нашу ідею, аби намалювати щось подібне у подарунок
для батьків.
На третій день виставки керівник гуртка Олена Ігоніна провела двогодинний безкоштовний майстерклас з витинанки для всіх охочих, а їх було дуже багато.
Тож за активну участь ДНЗ «Сонечко» та гурток
«Веселі промінчики» організатори відзначили дипломом — із побажаннями творчих успіхів і подальшого
розвитку.

Писанка у вишиванці
Нарешті до нас завітала багата на свята
справжня весна, яка радує теплими, погожими
днями, ясним сонечком та першою зеленню.
Одне з найулюбленіших як для дорослих, так і
для дітей — Великдень. До нього готуються заздалегідь — прибирають подвір’я та оселі, печуть паски, розмальовують писанки.
т і у Вишгородській районній спеціальній
школі «Надія» організувала свято «Писанка
у вишиванці» керівник гуртка «Золоті ручки»
Олена Кольвах — за сприяння президента Благодійного фонду св. Ольги Володимира Малишева. Вже не
перший рік ця мила, щира жінка приходить до наших
учнів напередодні Пасхи, щоб навчити дітей розма-

О

Майстер-клас

льовувати пасхальні яйця.
Кожного разу це справжній майстер-клас, у якому із задоволенням беруть участь і батьки, і вчителі.
Олена Ростиславівна ще раз здивувала нас цікавими
ідеями, продемонструвала оригінальні зразки пасхальних яєць. З якою радістю та натхненням діти,
вчителі і батьки розмальовували яйця. Це були
справжні шедеври — стільки фантазії та праці вкладено в кожний.
А потім ми чаювали, пригощались солодощами.
Щиро дякуємо педагогічному колективу міського
Центру творчості «Джерело», особисто Олені Кольвах, а також голові Громадської ради при Вишгородській РДА Анатолію Гальчуку, депутату міськради,
генеральному директору ТОВ «Беназір» Миколі Ковалю та Миколі Литвиненку (ТОВ «Вишневий») за організацію такого чудового свята. Веселих усім свят!

Букварик

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Олена ВЕЛІГУРСЬКА,
вчитель-дефектолог ВРС ЗОШ «Надія»
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Веселі промінчики «Сонечка»

Валентина ЯКОВЕНКО

У IX Міжнародній спеціалізованій виставці
«Медвин: Пасхальна неділя. Рукоділля та хобі»,
яка проходила 11-13 квітня під патронатом Міністерства культури та Президента України, взяли
участь вихованці дошкільного навчального закладу «Сонечко» (м. Вишгород).
айже всі групи дитсадка, а також постійно
діючий гурток «Веселі промінчики» (керівник Олена Ігоніна) представили роботи в
різних техніках — орігамі, аплікація, декупаж, витинанка, букети із паперу, малюнок. І жоден відвідувач
виставки не пройшов байдуже повз стенд «Сонечка»
— на обличчях розцвітали посмішки.
А коли уважніше роздивлялись роботи, щиро дивувалися: як зовсім маленькі діти можуть творити таку
красу? Звісно, трішки допомагали батьки, а також методист дитсадочка Інна Самойленко.

2013 року

У класі, як в родині
Марина ШПАК, Олена ЯЩУК,
батьки учнів 1-А класу
З букваря починається шлях
кожного малюка. Саме з цієї
книжки діти отримують першу
часточку знань, які дає школа.
квітня у Вишгородській
загальноосвітній школі № 1 на святі Букваря
учні 1-А класу показали батькам, чого
навчилися за перший рік. Вони співали, про кожну букву читали вірші, відгадували загадки, танцювали.

25

Дуже цікавий танок поставила
помічник вчителя з інклюзивного навчання Аліна Ражик.
Заступник директора з навчально-виховної роботи молодших класів Олена Мельник та заступник
директора з навчально-виховної роботи Людмила Гаврильчина привітали першокласників з подоланням
першої сходинки у шкільному житті.
Батьки вдячні першій вчительці
Олені Бойко. Завдяки їй свято пройшло на одному диханні, ніби ми побували в родинному колі.

Підкочена права холоша – лише у танцюристів, і тільки раз на рік
До Міжнародного дня танцю
Євгенія НІЛОВА,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
ФОТО — архів «Мозаїки»

У РБК «Енергетик» наприкінці квітня відбувся
перший хореографічний фестиваль танцювальних
колективів «Магія танцю». Вели його переможці
театрального фестивалю-конкурсу у молодшій віковій категорії Вероніка Григоренко та Михайло
Закуцький, яких жартома оголосили заслуженими
артистами цього закладу культури.
з своєю місією вони справилися відмінно. Може,
тому що були ровесниками більшості учасників
фестивалю і поводились на сцені безпосередньо,
як діти.
Краще за ведучих про танцюристів розповідав його
Величність танок. Це була дійсно магія – костюмів, музики, особистостей. Одна тільки назва колективів чого
варта – танцювальні колективи «Артіс» (керівник Олена
Буткевич), «Мозаїка» (Тетяна Катеринич), театральна
студія «Експромт» (керівники Наталія Філіпова, Артем
Буренок), а від гостей – «Болеро» (Тетяна Саханда),

І

«Чойс» (Марія Оніщук).
А виконували вони і бальні, і спортивні танці –
вальси і рок-н-роли, польки і ча-ча-ча, ламбаду і танок ковбоїв, «Російські візерунки», «Ляльки», «Гудзики», «Хижі вовчиці», «Елвіс», «Кішки», «Синьйорина» і
навіть «Всесвіт». Утім, станцювати можна все. Відома
балерина Айседора Дункан босоніж «вимальовувала» на сцені «Інтернаціонал».
Наші маленькі ведучі повідомили цікаву річ. Виявляється, у танцюристів усього світу існує традиція: у
Міжнародний день танцю вони підкочують праву холошу, щоб кожний бачив, що вони належать до міжнародної когорти танцюристів — скільки б років їм не
було.
На фестивалі танцювали прихильники красивих
рухів під музику від 4-х до 25-ти років у чотирьох номінаціях. Оцінювало майстерність компетентне журі:
заслужений працівник культури України Віктор Іванус,
директор Вишгородської музичної школи Анжеліка Барнич, директор РБК «Енергетик» Аліна Чернявська, її заступник Алла Мурга.
У перерві між танцями читали гуморески і показали
етюд «Цікавий випадок у зоопарку» (театральна студія
«Експромт»). І співали — Аліна Лободенко, солістка во-

кальної студії «Астерія» (керівник Юлія Каталагіна) та
вокалістка Лідія Мартинова. Це наповнювало дійство
особливим змістом, а глядачі переконались у тому,
що всі гуртківці РБК «Енергетик» надзвичайно талановиті. Справедливе журі відзначило у двох номінаціях —
естрадна та бальна хореографія — колективи чотирьох
вікових категорій: ювеналів — від 7 до 9 років, юніорів
— від 10 до 15 років та змішану групу — від 4 до 25 років.
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Екстрим
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Під високими соснами
— яскраві намети і чудасії, схожі на дитячі іграшки, що якимось дивом
збільшилися у сотні разів.
Очей не відірвати! Сказати б, що мужні чоловіки
біля позашляховиків не награлися у дитинстві. Та
поруч них — жінки-штурмани.
сі вони зібралися, щоб вкотре випробувати на
міцність силу волі, витривалість. Чим більше
на трасі байраків і перепон — тим краще. А при
слові «болото» любителі екстриму аж прицмокують.
Мета — за 24 години знайти якомога більше визначених на певній території контрольних точок (зазвичай
до 100 — штурман фотографує їх на відстані витягнутої руки ). А принагідно подолати круті схили, підйоми
і спади, калюжі і пісок, бува, що й завали дерев. Водій
вправно кермує за штурманським маршрутом.
Такі змагання збирають аматорів і професіоналів
від 18-ти до 60-ти. Кабінетним працівникам і майстрам
автосервісу аж кортить на свіже повітря. Збираються
4-5 разів на рік. На Київщині сотня автівок і два десятки байків зустрічаються вже ввосьме. Не тільки аси, а й

В

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

водії-новачки.
Клубу «Оффроудмастер» — 10 років. «Змагалися
20 квітня ц. р. під прапором Вишгорода. Два тижні вивчали ландшафт, узгодили трасу, отримали дозволи.
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк
(НА ФОТО) потиснув руку президенту клубу, полковнику запасу Віталію Павлову та його заступнику, вишгородцю Михайлу Шапошникову, який займається
автоспортом із 1997-го, — і заревли мотори байків та
«амфібій».
На запитання — як вступити до клубу, відповідали: «Потрібен лише повноприводний позашляховик
4х4 та прагнення до подолання труднощів: Це екологічний вид спорту, хоча і небезпечний. Але дотриму-

«Амфібіями» — по бездоріжжю
ємось правил— шоломи, жилети, паски. Обов’язково
на змаганнях присутні медики.
Навички екстремального водіння стають у нагоді.
Під час завірюхи, що паралізувала транспорт у столиці, ми витягли із заметів сотні автівок».
Результати змагань 20 квітня ц. р. можна подивитися на сайті «Оффроудмастер». До речі, незабаром
вишгородська команда (15 із 100 учасників) рушить
із прапором Вишгорода на престижні змагання позашляховиків до Мурманська (Росія). За свій кошт. Подолають 3,5 тис. км.
Хай щастить вам, земляки!

Важка бронза

Віктор БІЛЯЄВСЬКИЙ,
віце-президент Федерації баскетболу
Вишгородського району
На жаль, як і минулого року, БК «Вишгород» не
потрапив до фіналу чемпіонату Київської області
з баскетболу — завадили травми провідних гравців. І хоч гра з «Ударом» (м. Переяслав-Хмельницький) була рівною, та зрештою вишгородці
поступилися (72:80).
епер у поєдинку за третє місце мали грати з
командою м. Бровари — згуртованим і міцним колективом з добре підібраним складом
та довгою лавою запасних гравців, що завжди був
грізним суперником для усіх команд.
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ФутГОЛ

Але за чотири хвилини до закінчення гри фатальну
помилку робить Кобзистий — його фол у нападі привів
до вилучення з майданчику, і тепер результат двобою
залежав лише від трьох гравців. Такі випадки вкрай
рідкі у баскетболі — шанси на виграш вкрай малі. Навіть не пригадую, коли б матч вигравали за таких обставин.
Броварчани, прагнучи скористатися перевагою,
усією п’ятіркою почали жорсткий пресинг, іноді навіть не дозволяючи трійці вишгородців перетнути центральну лінію. Сутички на кожному метрі паркету, за
кожний стрибок під щитами обидві команди боролися
з неймовірною люттю. Рахунок скорочувався, балансуючи на відстані 1-2 пунктів — в останні хвилини Маслюченко, Біляєвський, Петров по черзі забивали лише
зі штрафних кидків.
За 20 секунд до закінчення матчу броварчани, програючи один пункт, пішли у останню атаку, щоб здобути перемогу. Перший кидок — блокований Маслюченком м’яч після декількох відскоків знов у броварчан,
але наступний кидок блок-шотом затримав Петров.
Після фолу броварчан за 2 секунди до закінчення гри
останній штрафний кидок навмисно хибить Маслюченко — для скорішого спливу часу. Але навіть за цей
проміжок броварчанин кидає з центру поля, і знов блокує Петров — під оплески вкрай здивованих глядачів.
Перемога вишгородців — 79:78.
Вдруге поспіль наша команда виборює бронзу
чемпіонату Київської області.
Матч за перше місце між командами «Удар» (м.
Переяслав-Хмельницький) і «Хижаки» (м. Глеваха) завершився з рахунком 72:67 на користь «Хижаків».
Слід відмітити високий рівень організації змагань
у Переяславі-Хмельницькому. Сподіваємося, що коли-небудь фінальний раунд змагань зможе прийняти
і Вишгород.

Вдома і на виїзді

Юрій ОМЕЛЬЧЕНКО, завуч
ВМКДЮСШ КП «УФКС»
ФОТО — архів редакції

У Вишгороді й у Києві 27-28 квітня пройшов перший тур чемпіонату
Києва, у якому вишгородські хлопці
— вихованці ФК «Чайка» КП «УФКС»
— брали участь.
утболісти 2004 р. нар. (тренер Олег Панченко) знову
здобули перемогу — з рахунком 3:2 — над командою ФК «Єдність» (Київ). Голи забили Іван Найда (2)
та Артем Гладський (1).
«Чайчата» 2003 р. нар. (тренер Валерій Сидорчук) «всуху» — 2:0 — виграли
в однолітків із того ж столичного клубу.

Ф

Останні фінальні зустрічі приймав
Переяслав-Хмельницький. До вишгородців приєднався відомий форвард
Віктор Кобзистий, та навіть із ним на
останню гру сезону БК «Вишгород» зміг
виставити лише стартову п’ятірку .
Початок матчу для нас був невдалим
— броварчанам вдавалося практично усе на майданчику. БК «Вишгород»
ніяк не міг протидіяти влучним атакам
суперника. До того ж кілька порушень
правил з оглядом на відсутність запасних гравців і можливі вилучення за перебір зауважень робили захист менш
щільним. Суперник скористався цим — і
розрив у рахунку становив 11-12 очок.
Після термінових хвилинних перерв
вишгородці, нарешті, налагодили гру
у захисті, і наприкінці другої чверті БК
«Вишгород» скоротив рахунок — впевнено діяли під кошиком супротивника
Кобзистий та Петров, а на останній секунді перед перервою Маслюченко у прориві під кошик зробив рахунок 30-35.
Після перерви вишгородці швидко зрівняли рахунок, та, остаточно пристосувавшись до дій суперника,
почали скорочувати відрив. Досить комфортна різниця на перших хвилинах четвертої чверті у 12 очок. Здавалося, гру зроблено. Але несподівано двох прикрих
помилок поспіль у захисті припускається Радзивелюк
— і Вишгород у меншості. А до закінчення гри ще довгі
6 хвилин!
Вишгородці розігрували атаки. Вдало діяв Маслюченко. Його кидки та складні проходи проти практично
усієї п’ятірки броварчан деякий час робили різницю у
рахунку на рівні 8-10 пунктів.

М’яч у кошик

Дублем відзначився Артем Сафончик.
З таким же рахунком (2:0) друга
наша команда 2002 р. нар. (тренер Анатолій Блазунь) поступилася суперникам
з «Локомотиву». А от перша команда
їхніх однолітків виграла у ФК «Єдність»
(6:1). Автори м’ячів — Сергій Погребняк
(2), Артем Герзанич (1), Артур Козенюк
(1), Владислав Орлач (1), Вячеслав Гапсалямов (1).
2001 р. нар. (тренер — автор статті)
у двобої з ДЮСШ-22 (м. Київ) не відзначився перемогами, тому що один із наших гравців зазнав серйозної травми.
Запасних гравців бракувало, тому травмований продовжував грати, хоча вже й
не так результативно. Залишаючи поле
гри, хлопці пообіцяли дуже скоро «від-

квитати» поразку.
Футболісти 2000 р. нар. (тренер —
Валерій Сидорчук) здобули перемогу
над командою ФК ім. Лева Яшина (м.
Київ) із рахунком 4:0. Всі чотири м’яча
забив Данило Денисюк.

Доросла команда нашого футбольного клубу (тренери Валерій Сидорчук
та Олександр Черкай) програла 4:2.
Юнаки «U-20» (тренер Валерій Сидорчук) поступилися «всуху» (2:0) столичному клубу «Атлет».

Людина

Вишгород
Солдати Перемоги

Син, гідний батька

Анатолій Грищенко у редакції «Вишгорода»:
спогади про батька — найдорожчі
Марта КВІТКА
ФОТО — автор

У газеті «Вишгород» (№ 14 від 6 квітня
2013 р.) полковник у відставці Володимир
Литвиненко розповів про свого рідного
дядька-фронтовика, першого фельдшера
Вишгорода (в ті часи це було велике село)
Анатолія Григоровича Грищенка.
через кілька днів після публікації до
нашого міста приїхав син Грищенка — геолог, який понад сорок років
мешкає у Магадані. І теж на ім’я Анатолій. Хоча
насправді батько — Антон. Але ніхто у Вишгороді так його не називав, і тільки у нагородних
листах можна прочитати це ім’я.
Він прийшов до редакції разом із Володимиром Литвиненком. Син — копія батька: той же
зріст, ті ж очі, і навіть манера розмовляти .
Він говорив про батька так, ніби вони розсталися тільки вчора. Згадав і прикрий для родини факт, коли діда Григорія Трохимовича безпідставно звинуватили в участі у Куренівському
повстанні тільки тому, що мав підводу і недовго
працював у столиці на озелененні. Проти діда
було й небажання його вступати у колгосп, а
відтак приписали ще й саботаж колективізації.
У 1938 році діда розстріляли, а в 1957 реабілітували посмертно.
Але до цього року було ще ціле десятиріччя.
Була війна. І хоча багатодітна родина Грищенків вважалась родиною ворога народу, Анатолія
прийняли до Ленінградського військового училища імені Щорса.
З наближенням фронту училище евакуювали до Омську. Вчилися за прискореною програмою - фронту конче були потрібні медики.
Тому той прискорений випуск і потрапив до
Сталінграда. Необстріляні юнаки за кілька місяців жорстоких боїв пройшли сувору фронтову школу, після якої вирватися з оточення з-під
Харкова не було для лейтенанта Грищенка проблемою.
Анатолій Григорович командував санітар-

А

ним взводом, воював у складі
Першого Українського фронту.
І так сталося, що брав участь у
боях за рідне місто.
Він розповідав синам, як наші
війська форсували протоку Коноплянку між Вишгородом і островом (на тому остров^сьогодні
маяк, неподалік розташована
Київська ГЕС), але переправитись не змогли. А ще про те, як
під обстріл потрапила його сестра Соня.
Зазвичай по ночах жителі
навколишніх сіл збирали на ділянках городину, а на Соні була
червона хустка, помітна у світлі
прожектора. Кілька днів сестра
жила, лікував її німецький фельдшер, до якого звернулась мама.
Але врятувати Соню не вдалося.
Поховали її в садку — якраз тоді на кілька днів
Анатолій Григорович потрапив додому.
Коли 1-й Український фронт, звільняючи
Україну, вийшов до кордону з Чехословаччиною, вдома отримали похоронку — «Антон Грищенко героїчно загинув у боях під Дуклею». Це
вже після війни розшукали хороброго командира чеські друзі і вручили йому високу нагороду
Республіки.
Після Перемоги Анатолій Григорович залишався в армії до 1946 року. Що було потім, і
розповів у своїй кореспонденції його племінник
Володимир Литвиненко. До цього можна додати — «нашпиговане» було тіло старшого лейтенанта осколками, останній вийшов за кілька
років до його смерті.
А як склалася доля сина? Після закінчення
школи рік працював у «Спецгемі» на Київській
ГЕС, захоплювався яхтами, подорожами.
Вступив до Київського державного університету на геологічний факультет. Після закінчення
потрапив на Камчатку, навіть зробив наукове
відкриття. Запропонували аспірантуру. А він
поїхав у Східний Казахстан, потім перебрався
у Магаданську область. Зараз - керівник Магаданської філії федерального агентства « Роснадра» Міністерства природних ресурсів і екології Російської Федерації. Батько б пишався
сином, як пишаються сьогодні ним в Росії.
Анатолій, буваючи у відрядженнях, не обминає й Вишгород. Це впізнає рідне місто,
особливо його центральну частину. Якось не
сприймає тут хмарочоси на двадцять і більше
поверхів. Усвідомлює, що то урбанізація наступає на невеличкі міста - супутники столиці.
А йому до душі сільські краєвиди з вишневими
садками під вікнами хат. У такій батьковій хаті
живе його брат Валентин із сім’єю. У Анатолія
теж є сім’я. І якими б не були кордони між двома братськими країнами, в пам’яті навіки залишиться батько, що пройшов фронтовими шляхами Росії, України, Біларусі і знайшов останню
пристань тут, у рідній землі.

З журналістського блокнота
Микола СЕРГІЙЧУК
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Оазис — сприятлива для життя ділянка в безлюдному середовищі. Саме так у пустелях, зокрема, називається розташований біля природної
водойми острівець рослинності. Якщо ж вдатися
до порівняння, то цим одним, але ємким словом
можна охарактеризувати цілу країну — Об’єднані
Арабські Емірати, — що розміщена в північносхідній частині Аравійського півострова й омивається Перською затокою. І це попри те, що значну
частину території цієї держави займає одна з найбільших пустель світу Руб-ель-Халі.
Дійти такого висновку дозволило мені двотижневе перебування у цьому екзотичному куточку
земної кулі, де панує достаток і благоденствує
благополуччя. Тому й поспішаю поділитися своїми враженнями від побаченого з читачами «Вишгорода», щойно повернувшись із незабутньої
мандрівки.
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Експерт

Малий
та середній бізнес
Як підтримують своїх підприємців
зарубіжні країни
Анатолій ГРИГОРУК
Минуло
вже
півроку,
як українці проголосували
за новий склад Верховної
Ради. Підприємці, як манни
небесної, чекають змін у податковій сфері, сподіваються на реформи, зниження
фіскального тиску на бізнес.
Та депутати так і не почали
повністю виконувати свої
прямі обов’язки, а Верховна
Рада своєю бездіяльністю
фактично гальмує економічний розвиток країни.
іж тим, одна з найбільш гнучких і пільгових
податкових
систем світу — американська
— постійно зазнає змін. Причому всі вони спрямовані на підтримку та заохочення бізнесу.
Новим фірмам і таким, що
розвиваються, дозволили платити лише один обов’язковий
податок. Його розмір навіть у
таких великих містах, як СанФранциско, Нью-Йорк, Орландо, становить трохи більше
400 доларів на рік. Гроші, які
надходять на рахунок фірми,
не розглядаються як прибуток,
допоки не будуть вирахувані
всі можливі витрати. Причому
бізнесменам зараз дозволено самостійно встановлювати
звітний рік.
У наших найближчих сусідів
поляків сьогодні діє не одна,
а відразу дві спрощені системи оподаткування. Крім податкової карти (аналог нашого єдиного податку), введено
так званий паушальний платіж
(щось на зразок українського
ПДФО). З урахуванням всіляких пільг його ставки можуть
знижуватися в рази.
При цьому польська влада
із року в рік йде на великі поступки бізнесу, дозволяючи
оптимізувати
оподаткуван-
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ня. Саме податкові пільги, що
значно знижують собівартість
продукції малого і середнього
бізнесу, допомогли полякам
легко пережити кризу 2009
року. Нагадаємо, Польща тоді
стала єдиною країною Євросоюзу, яка показала зростання
ВВП.
Постійно удосконалюється і податкова система Чехії.
Сьогодні ця система будується за принципами фіскальної
політики ринкової економіки.
Податківці стежать за тим, щоб
на ринку дотримувалися умов
рівної конкуренції. Крім того,
вони всіляко підтримують розвиток суспільно корисних видів
бізнесу, таких як виробництво
й торгівля продуктами харчування, будівництво житла.
Наприклад, ставка податку
на додану вартість (ПДВ), що
в Чеській республіці складає
22%, може бути зменшена у
чотири рази. Якщо бізнесмен,
скажімо, торгує продуктами та
ліками, ПДВ для нього встановлюється всього 5 %. А ось
підприємців, які надають медичні, поштові, страхові послуги або здають в оренду землю,
віднедавна повністю звільнили
від податку на додану вартість.
У Франції новим приватним
підприємствам, які займаються промисловим виробництвом або торгівлею, сьогодні
діють п’ятирічні пільги зі сплати податку на прибуток. Упродовж перших двох років цей
податок зовсім не беруть,
потім щорічно підприємець
звільняється від сплати 75, 50 і
25 відсотків цього податку.
Європейці вже давно усвідомили, що рівень розвитку
малого і середнього бізнесу
фактично визначає стан економіки держави. Хочеться вірити, що зрозуміють це і українські депутати.

Оазис достатку і благополуччя
…Коли сріблястий лайнер А320, подолавши відстань у 3 492 кілометри від Києва до Шарджі, вирвався з обіймів перистих
хмар і почав знижуватися, раптово стало
сутеніти. Тож перше, що побачив, глянувши
на землю з ілюмінатора при заході літака
на посадку, — сотні тисяч яскравих вогнівдіамантів. Причому освітлювалися не лише
населені пункти й поселення, прилеглі до
аеропорту, а й шляхи, що зв’язували їх між
собою.
Між тим, крилата машина торкнулася бетонки, пробігла кількасот метрів по злітній
смузі й завмерла біля одного з рукавів терміналу.
Після митного контролю я вийшов з приміщення аеропорту. На авто швидко дісталися чотиризіркового готелю «Карлтон»,
розмістилися у зручних номерах. А назавтра вирушив
знайомитися з цим чудовим краєм, про який багато
чув, але вперше отримав можливість побачити його

зблизька. Звісно, знайомство з Об’єднаними Арабськими Еміратами розпочалося саме з міста Шарджі,
що в перекладі, до речі, означає схід.
Далі у наступному номері
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Краще б вони не гули. Але кожної весни ми прискіпливо оглядаємо
дерева, змахуємо на землю великих
коричневих жуків з довгими вусиками та чіпкими лапками. За даними
Головної державної інспекції захисту
рослин, травневі хрущі залишаються
небезпечними фітофагами всюди в
Україні, але особливо шкодять вони
у Поліссі та Лісостепу. Під час масового лету вони пошкоджують від 9 до
35% плодових, декоративних та інших насаджень, в Івано-Франківській
області – до 60%.
станні роки через об’єктивні
та суб’єктивні причини (порушення агротехніки, глобальне
потепління, виведення земель з обробітку) зросла шкідливість личинок на присадибних ділянках, де вони «з’їдають»
35 % бульб, коренеплодів і 40% кущів
полуниці.
На Україні розповсюджені хрущі – за-

хідний і східний, червневий, мармуровий
і смугастий.
Зимують вони у землі на глибині
1,5 метра. На початку травня — під час
масового цвітіння абрикоса — хрущі вилазять на поверхню грунту ввечері починають літати, пошкоджуючи листя, цвіт і
зав’язі плодових дерев, особливо сливи,
вишні, яблуні. Після цвітіння яблуні жуки
відкладають в грунт на глибину 10-30 см
яйця, з яких народжуються личинки. У
перший рік вони харчуються коренями
рослин і перегноєм, на другий рік піднімаються на поверхню, потім знову йдуть
на другу зимівлю. Навесні третього року
завдають найбільшої школи рослинам,
а восени знов ховаються на глибину до
одного метра і залишаються до зими.
Наступної весни і на початку літа вони
продовжують шкодити рослинам. В
червні-липні востаннє линяють, потім
заглиблюються в землю на 30-60 см,
оляльковуються. Через 1-1,5 місяці з
ляльок виходять жуки, які зимують у землі. Але в роки зі спекотним, посушливим
літом можливий вихід жуків із землі і восени.

Заходи захисту:
•Слід ретельно обробляти землю,
міжряддя розпушувати на глибину до
25 см, щоб зруйнувати ляльок. Личинки
збирати і знищувати;
•Перекопувати землю у пристовбурних колах;
•Утримувати ділянку у чистому від
бур’янів стані, регулярно видаляти пирій;
•Відловлювати жуків з допомогою
світлопасток; струшувати їх у ранкові години з дерев на підстелену плівку або у
парасольку і знищувати;
•Обробляти цілинні ділянки, вапнувати землю;
•Знижує чисельність хрущів багаторічний люпин. Оскільки на його посівах
бур’яни не ростуть, личинки змушені
харчуватися коренями люпину, яких для
них — отрута. У пошуках кращої їжі вони
залишають ділянку;
•З хімічних засобів застосовують
актар методом крапельного зрошення,
форм – при посадці полуниць у ямку,
престиж – для вологого протруєння клубенів картоплі.

Кросворд «Веснянки»

На дозвіллі

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

(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати
друкованими
літерами

Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 7. Найдавніший ритуальний обряд, яким закликали весну й вітали її прихід. 8. За фізіогномікою: … приплюснутий ніс — ніс дикуна з
явно некерованими спалахами лютості. 9. І вдень, й … тримаю тягар на плечі (сволок). 11. Плакат із закликом. 12. Стріляна подруга бійця. 15. Злодій
обкрадає інших, а … — самого себе. 16. За повір’ям: живий … (добутий за
допомогою тертя) оберігає помешкання від злих духів. 17. В пустій стодолі
й … не тримаються. 19. У християнській церкві — сукупність церковнослужителів. 20. Не було в куми запаски, аж гульк: … в плахті походжає. 22. —
Успадкувати … мають право навіть найвіддаленіші родичі. (Е. Кроткий). 25. В
жовтні розумна заміж іде, а … жениться. 26. Майстер знаходити те, що ніхто
не губив. 30. На своєму ліжку … і ніжку. 32. Гострий язик — єдина гостра …,
яка від постійного вжитку стає ще гострішою. (В. Ірвінг). 33. Відділок, філіал.
34. За фізіогномікою: чиста райдужна оболонка ока свідчить про фізичне і
моральне здоров’я. 35. – А ви знаєте, що у неохайних тарганів у кімнаті заводяться ..?
По вертикалі: 1. – Ластівко, Ластівко! На тобі …, дай мені білянки. 2. У
квітні: посилення вітру … віщує близьку негоду. 3. Звуковий інтервал між однойменними звуками гами. 4. Закувала зозуленька рано на помості, приїхали
до дівчини три … в гості (Пісня). 5. Картяр, необхідний школяреві. 6. Планета
Меркурій — символ розуму і ясності людського … . 10. Група, де свинство
дуже помітне. 13. Хай буде … від Бога, і від Перуна. 14. Одне з найвідоміших
сузір’їв, з яким пов’язані вірування (передбачення природних явищ). 17. В
квітні: розвинувся дуб — час сіяти … . 18. — У глибині холодного сміху можуть відшукатися гарячі … вічної могутньої любові (М. Гоголь). 21. У давніх
міфічних віруваннях — трава, настоянку якої використовували для обмивань
при захисних ритуалах від злих очей. 23. … споживання — зменшується духовність. 24. За хіромантією: якщо головна лінія серця на долоні виникає із
пагобрка Юпітера, то це свідчить про … і глибину любовних пристрастей людини. 27. Різновид пояса в українському народному одязі. 28. Людям, народженим під знаком Рака, властиві доброта, надзвичайна … та інтуїція. 29.
Чернець (або біляк), який загородив півсцени концертного залу. 31. У квітні:
небо на ніч укривається хмарами, … посилюється — приморозків не буде.
Склав Борис РУДЕНКО

Відповіді на кросворд «Великодній»,
надрукований у попередньому номері

04.05.2013 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Вишгород

«… Хрущі над вишнями гудуть»

Валентина ЛОСЄВА,
організатор Вишгородського клубу
органічного землеробства

О

Мозаїка

2013 року

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

Життя,
мов зебра?
Дістанься
білої смуги
— та йди
вздовж

По горизонталі: 7. Обитель. 8. Галатея. 9. Ведизм. 11. Мамона. 12. Проща. 15. Пресвітер. 20. Ідол. 21. Обіт. 22. ЛОР. 23. Кіл. 24. Лама. 25. Хадж. 26.
Великдень. 30. Пілат. 34. Коливо. 35. Ритуал. 36. Заповіт. 37. Обручка.
По вертикалі: 1. Абвер. 2. Штрих. 3. Олімп. 4. Карма. 5. Пасмо. 6. Геєна. 10.
Ноїв. 13. Пріоритет. 14. Великдень. 16. Ідеал. 17. Аллах. 18. Волхв. 19. Гіади.
27. Кола. 28. Коран. 29. Синод. 30. Покій. 31. Треба. 32. Струм. 33. Казка.
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Засновник — Вишгородська міська рада
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Про встановлення єдиного податку
Рішення від 25 квітня 2013 р. № ___
Відповідно до статті 143 Конституції
України, статтей 7, 8, 10, 12, 14 розділу І,
розділу І, глави 1 розділу ХІV та підрозділу 8
розділу ХХ Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 статті 26 та статтею 69
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації Державної податкової інспекції у Вишгородському районі, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Встановити у 2014 р. ставки єдиного
податку на території Вишгородської міської
ради:
1.1. Для 1 групи платників єдиного податку, відповідно до ч. 1 ст.293.2 Податкового кодексу України, на території Вишгородської міської ради по видах господарської
діяльності — відповідно до додатку 1.
1.2. Для 2 групи платників єдиного податку, відповідно до ч. 2 ст. 293.2 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 забезпечити направлення копії
цього рішення до органу Державної податкової служби Вишгородського району.
4. Секретарю ради забезпечити опри-

РОЗМІР СТАВОК ЄДИНОГО ПОДАТКУ
для 1 групи відповідно до ч. 2 ст. 291.4 на 2014 рік
на території Вишгородської міської ради
KOD

Вид діяльності за КВЕД (ДК 009:2005)

01
01.11.0

Сiльське господарство, мисливство та пов’язанi з ними послуги
Вирощування зернових та технiчних культур
Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продукцiї
розсадникiв
Розведення великої рогатої худоби
Розведення овець, кiз, коней
Розведення свиней
Розведення птицi
Розведення iнших тварин
Змiшане сiльське господарство
Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту
Надання послуг у тваринництвi
Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту
Надання послуг у тваринництвi
Лiсове господарство та пов’язанi з ним послуги
Лiсiвництво та лiсозаготiвлi
Одержання продукцiї лiсового господарства
Надання послуг у лiсовому господарства
Рибальство, рибництво та пов’язанi з ними послуги
Рибництво; надання послуг у рибництвi
Виробництво харчових продуктiв, напоїв
Виробництво м’яса
Виробництво м’яса свiйської птицi та кролiв
Виробництво м’ясних продуктiв
Виробництво рибних продуктiв
Переробка молока та виробництво сиру
Виробництво продуктiв борошномельно-круп’яної промисловостi
Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах
Виробництво готових кормiв для домашнiх тварин
Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв
Виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання
Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів
Виробництво макаронних виробiв
Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв
Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу
Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу
Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням
Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів
Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

01.12.0
01.21.0
01.22.0
01.23.0
01.24.0
01.25.0
01.30.0
01.40.0
01.42.0
01.41.0
01.42.0
02
02.01.1
02.01.2
02.02.0
05
05.02
15
15.11.0
15.12.0
15.13.0
15.20.0
15.51.0
15.61.0
15.71.0
15.72.0
15.81.0
15.82.0
15.84.0
15.85.0
15.98.0
17.4
17.40.0
17.51.0
17.51.0
17.54.0
17.71.0
17.72.0
18
18.10.0
18.21.0
18.22.0
18.23.0
18.23.0
18.24.0

Виробництво трикотажних пуловерiв, кардиганiв та аналогiчних виробiв
Виробництво трикотажних пуловерiв, кардиганiв та аналогiчних виробiв
Виробництво одягу; виробництво хутра та виробiв з хутра
Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням
Виробництво робочого одягу
Виробництво верхнього одягу
Виробництво спiднього одягу за індивідуальним замовленням
Виробництво спiднього одягу
Виробництво iншого одягу та аксесуарiв

Ставка
на
2014 рік % до
мінімальної
заробітної
плати
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Вид діяльності за КВЕД (ДК 009:2005)

18.24.0
18.30.0
19
19.10.0
19.20.0

Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням
Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням
Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням
Оброблення деревини та виробництво виробiв з деревини, крiм меблiв
Лiсопильне та стругальне виробництво; просочування деревини
Виробництво фанери, плит та панелей, шпону
Виробництво дерев’яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв
Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням
Виробництво дерев’яної тари
Виробництво iнших виробiв з деревини
Видавнича та полiграфiчна дiяльнiсть, тиражування записаних носiїв
iнформацiї
Видання газет
Видання журналiв та перiодичних публiкацiй
Iншi види видавничої дiяльностi
Друкування газет
Iнша полiграфiчна дiяльнiсть
Виробництво інших виробів з пластмас
Виробництво iншої неметалевої мiнеральної продукцiї
Формування та оброблення листового скла
Виробництво ємностей зi скла
Виробництво та оброблення iнших скляних виробiв
Виробництво господарських та декоративних керамiчних виробiв
Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини
Виробництво виробiв з бетону для будiвництва
Виробництво виробiв з гiпсу для будiвництва
Виробництво iнших виробiв з бетону, гiпсу та цементу
Оброблення декоративного та будiвельного каменю
Виробництво готових металевих виробiв
Виробництво будiвельних металевих виробiв
Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням
Кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя
Оброблення та нанесення покриттiв на метали
Загальнi механiчнi операцiї
Виробництво машин та устатковання
Ремонт i технiчне обслуговування двигунiв та турбiн
Ремонт i технiчне обслуговування насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем
Ремонт, технiчне обслуговування та монтаж пiдiймально-транспортного
устатковання

19.30.0
20
20.10.0
20.20.0
20.30.0

20.40.0
20.51.0
22

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Додаток № 1
до рішення Вишгородської міської ради
від _______ 2013 року № _____

KOD

20.30.0
10
10
10

люднення цього рішення в засобах масової
інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету, управління
комунальною власністю міста.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

22.12.0
22.13.0
22.15.0
22.21.0
22.22.0
25.24.0
26
26.12.0
26.13.0
26.15.0
26.21.0
26.40.0
26.61.0
26.62.0
26.66.0
26.70.0
28
28.12.0
28.12.0
28.40.0
28.51.0
28.52.0
29
29.11.3
29.12.2
29.22.2

Ставка
на
2014 рік %
до мінімальної заробітної плати

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

РОЗМІР СТАВОК ЄДИНОГО ПОДАТКУ
для 1 групи відповідно до ч. 2 ст. 291.4 на 2014 рік
на території Вишгородської міської ради
KOD

29.24.4
31.50.0
36
36.11.0
36.11.0

Вид діяльності за КВЕД (ДК 009:2005)

Ремонт i технiчне обслуговування iнших машин та устаткування загального
призначення
Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування
Виробництво меблiв
Виробництво меблів для сидіння
Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням

Ставка
на
2014 рік %
до мінімальної заробітної плати
10
10
10
10

36.11.0

Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

10

36.12.0
36.13.0
36.14.0
36.15.0
36.22.0
36.22.0
36.63.0
37
37.10.0
37.20.0
37.20.1
45
45.11.0
45.22.0
45.23.0
45.25.1
45.25.4
45.25.5
45.25.9
45.31.0
45.33.1
45.33.2
45.34.0
45.41.0
45.42.0
45.43.0
45.44.0
45.45.0

Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі
Виробництво кухонних меблiв
Виробництво інших меблів
Виробництво матрацiв
Виробництво ювелiрних виробiв
Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням
Виробництво iншої продукцiї, не вiднесеної до iнших групувань
Оброблення вiдходiв
Обробка металевих відходів та брухту
Обробка неметалевих відходів та брухту
Обробка скла
Будiвництво
Розбирання та знесення будівель; земляні роботи
Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель
Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд
Інші спеціалізовані будівельні роботи
Монтаж металевих конструкцiй
Цегляна і кам’яна кладка
Iнші спеціальні будівельні роботи
Електромонтажні роботи
Монтаж систем опалення, вентиляцiї та кондицiонування повiтря
Водопровiднi, каналiзацiйнi та протипожежнi роботи
Інші монтажні роботи
Штукатурнi роботи
Столярнi та теслярськi роботи
Покриття пiдлог та облицювання стiн
Малярнi роботи та склiння
Iншi роботи із завершення будiвництва
Торгiвля автомобiлями та мотоциклами, їх технiчне обслуговування та ремонт
Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв
Роздрiбна торгiвля автомобiльними деталями та приладдям
Роздрiбна торгiвля мотоциклами
Технiчне обслуговування та ремонт мотоциклiв
Оптова торгiвля i посередництво в оптовiй торгiвлi
Посередництво в торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами
Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами
Посередництво в торгiвлi меблями, побутовими товарами, залiзними та
iншими металевими виробами
Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту
Оптова торгiвля зерном, насiнням та кормами для тварин
Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, олiєю, тваринним маслом
та жирами
Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами
Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко та відеозапису
Оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами
Оптова торгівля будівельними матеріалами
Роздрiбна торгiвля; ремонт побутових виробiв та предметiв особистого
вжитку
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту
Роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах продовольчими товарами
Роздрiбна торгiвля фруктами та овочами, включаючи картоплю
Роздрiбна торгiвля м’ясом та м’ясними продуктами
Роздрiбна торгiвля хлiбом, хлiбобулочними та кондитерськими виробами
Роздрiбна торгiвля молоком, молочними продуктами та яйцями
Роздрiбна торгiвля iншими продовольчими товарами
Роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами
Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами
Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами
Роздрiбна торгiвля у спецiалiзованих магазинах непродовольчими товарами
Роздрiбна торгiвля текстильними та галантерейними товарами
Роздрібна торгівля одягом
Роздрiбна торгiвля взуттям та шкiряними виробами
Роздрiбна торгiвля меблями та товарами для дому
Роздрiбна торгiвля меблями
Роздрібна торгівля побутовими товарами
Роздрiбна торгiвля iншими товарами для дому
Роздрiбна торгiвля побутовими електротоварами, радiо- та телеапаратурою
Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, фарбами та склом
Роздрiбна торгiвля книгами, газетами та канцелярськими товарами
Роздрiбна торгiвля офiсним та комп’ютерним устаткуванням
Роздрiбна торгiвля годинниками та ювелiрними виробами
Роздрiбна торгiвля фотографiчним, оптичним та точним устаткуванням
Спеціалізована роздрібна торгівля спортивними товарами, риболовними
снастями, туристським інвентарем, човнами та велосипедами
Спеціалізована роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них
Спеціалізована роздрібна торгівля сувенірами, кустарними виробами і виробами релігійного призначення

10
10
10
10
10
10
10

50
50.20.0
50.30.2
50.40.2
50.40.4
51
51.11.0
51.13.0
51.15.0
51.19.0
51.21.0
51.33.0
51.36.0
51.43.2
51.47.1
51.53.2
52
52.1
52.11.0
52.12.0
52.2
52.21.0
52.22.0
52.24.0
52.27.1
52.27.2
52.3
52.31.0
52.32.0
52.33.0
52.4
52.41.0
52.42.0
52.43.0
52.44
52.44.1
52.44.2
52.44.9
52.45.0
52.46.0
52.47.0
52.48.1
52.48.2
52.48.3
52.48.4
52.48.6
52.48.7

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

KOD

Вид діяльності за КВЕД (ДК 009:2005)

52.48.9
52.50.0
52.62.0
52.63.0
52.71.1
52.71.2
52.72.1
52.72.2
52.73.1
52.73.2
52.74.1

Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами
Роздрiбна торгiвля уживаними товарами в магазинах
Роздрібна торгівля з лотків та на ринках
Роздрібна торгівля поза магазинами, н.в.і.г.
Ремонт взуття
Ремонт виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв
Ремонт радiотелевiзiйної аудiо- та вiдеоапаратури
Ремонт iнших побутових електричних товарiв
Ремонт годинникiв
Ремонт ювелiрних виробiв
Ремонт та перероблення одягу
Ремонт iнших побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
(в т. ч. велосипедів)
Дiяльнiсть готелiв та ресторанiв
Дiяльнiсть готелiв
Надання інших місць для тимчасового проживання
Діяльність ресторанів
Дiяльнiсть кафе
Дiяльнiсть барiв
Діяльність їдалень
Послуги з постачання готової їжi
Дiяльнiсть наземного транспорту
Дiяльнiсть автомобiльного регулярного транспорту
Діяльність інших видів наземного пасажирського транспорту, що підпорядковується розкладу
Дiяльнiсть таксi
Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту
Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту
Додатковi транспортнi послуги та допомiжнi операцiї
Функцiонування iнфраструктури автомобiльного та мiського транспорту
Послуги з органiзацiї подорожувань
Організація перевезення вантажів
Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування
Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення (тільки для страхових агентів, сюйвейєрів, аварійних комісарів та аджастерів)
Операцiї з нерухомим майном
Здавання в оренду власного нерухомого майна
Земельні ділянки до 0.2 га
Житлові приміщення до 100 кв. м
Нежитлові приміщення до 300 кв. м
Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробiв i предметiв особистого вжитку
Оренда автомобiлiв
Оренда iнших наземних транспортних засобiв та устаткування
Прокат побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
Дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї
Консультування з питань iнформатизацiї
Розроблення стандартного програмного забезпечення
Iншi види дiяльностi у сферi розроблення програмного забезпечення
Оброблення даних
Діяльність, пов’язана з банком даних
Ремонт i технiчне обслуговування офiсної технiки
Ремонт i технiчне обслуговування електронно-обчислювальної технiки
Інша діяльність у сфері інформатизації
Дiяльнiсть у сферах права, бухгалтерського облiку, iнжинiрингу; надання послуг пiдприємцям
Інша юридична діяльність
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Дослiдження кон’юнктури ринку та виявлення суспiльної думки
Діяльність у сфері інжинірингу
Рекламна дiяльнiсть
Дiяльнiсть у сферi фотографiї
Послуги з оброблення плівок
Надання секретарських послуг та послуг перекладу
Надання інших комерційних послуг
Освiта
Позашкiльна освiта
Освіта дорослих та інші види освіти
Дiяльнiсть в сферi охорони здоров’я людини
Медична практика
Стоматологiчна практика
Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров’я людини
Ветеринарна дiяльнiсть
Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів
Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням
Дiяльнiсть у сферi культури та спорту, вiдпочинку та розваг
Виробництво фільмів
Розповсюдження фiльмiв
Демонстрацiя кiнофiльмiв
Дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телебачення
Театральна та інша мистецька діяльність
Діяльність спортивних об’єктів
Інша діяльність у сфері спорту
Інші види рекреаційної діяльності
Надання iндивiдуальних послуг
Прання, оброблення бiлизни та iнших текстильних виробiв
Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробiв
Надання послуг перукарнями та салонами краси
Органiзацiя поховань та надання пов’язаних з ними послуг
Дiяльнiсть по забезпеченню фiзичного комфорту
Надання iнших iндивiдуальних послуг, паркування
Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання
Послуги домашньої прислуги; (надання інших індивідуальних послуг)

52.74.9
55
55.10.0
55.23.0
55.30.1
55.30.2
55.40.0
55.51.0
55.52.0
60
60.21.1
60.21.9
60.22.0
60.23.0
60.24.0
63
63.21.2
63.30.0
63.40.0
67
67.20.0
70
70.20.0

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

71
71.10.0
71.21.0
71.40.0
72
72.10.0
72.21.0
72.22.0
72.30.0
72.40.0
72.50.1
72.50.2
72.60.0
74
74.11.0
74.12.0
74.13.0
74.20.1
74.40.0
74.81.0
74.81.0
74.85.0
74.87.0
80
80.21.3
80.42.0
85.1
85.12.0
85.13.0
85.14.0
85.20.0
90
90.00.3
92
92.11.0
92.12.0
92.13.0
92.20.0
92.31.1
92.61.0
92.62.0
92.72.0
93
93.01.1
93.01.2
93.02.0
93.03.0
93.04.0
93.05.0
96
96.09.0

Секретар ради

Розмір ставок єдиного податку для 2 групи — відповідно до ч. 2
ст. 291.4 — на 2014 рік на території Вишгородської міської ради
KOD

Вид діяльності за КВЕД (ДК 009:2005)

01
01.11.0
01.12.0
01.21.0
01.22.0

Сiльське господарство, мисливство та пов’язанi з ними послуги
Вирощування зернових та технiчних культур
Овочiвництво, декоративне садiвництво та вирощування продукцiї розсадникiв
Розведення великої рогатої худоби
Розведення овець, кiз, коней

Додаток № 1
до рішення Вишгородської міської ради
від _______ 2013 року № _____

Ставка
на
2014 рік %
до мінімальної заробітної плати
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10

М. РЕШЕТНІКОВА
Додаток № 2
до рішення Вишгородської міської ради
від __________ 2013 року № _____

Ставка на
2014 рік % до
мінімальної
заробітної
плати

KOD

Вид діяльності за КВЕД (ДК 009:2005)

20
20
20
20

01.23.0
01.24.0
01.25.0
01.30.0
01.40.0

Розведення свиней
Розведення птицi
Розведення iнших тварин
Змiшане сiльське господарство
Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту

Ставка на
2014 рік % до
мінімальної
заробітної
плати
20
20
20
20
20

Розмір ставок єдиного податку для 2 групи — відповідно до ч. 2
ст. 291.4 — на 2014 рік на території Вишгородської міської ради
KOD

Вид діяльності за КВЕД (ДК 009:2005)

01.42.0
01.41.0
01.42.0
02
02.01.1
02.01.2
02.02.0
05
05.02
15
15.11.0
15.12.0
15.13.0
15.20.0
15.51.0
15.61.0
15.71.0
15.72.0
15.81.0
15.82.0
15.84.0
15.85.0
15.98.0
17.4
17.40.0
17.51.0
17.51.0
17.54.0
17.71.0

Надання послуг у тваринництвi
Надання послуг у рослинництвi; облаштування ландшафту
Надання послуг у тваринництвi
Лiсове господарство та пов’язанi з ним послуги
Лiсiвництво та лiсозаготiвлi
Одержання продукцiї лiсового господарства
Надання послуг у лiсовому господарства
Рибальство, рибництво та пов’язанi з ними послуги
Рибництво; надання послуг у рибництвi
Виробництво харчових продуктiв, напоїв
Виробництво м’яса
Виробництво м’яса свiйської птицi та кролiв
Виробництво м’ясних продуктiв
Виробництво рибних продуктiв
Переробка молока та виробництво сиру
Виробництво продуктiв борошномельно-круп’яної промисловостi
Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах
Виробництво готових кормiв для домашнiх тварин
Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв
Виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання
Виробництво какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів
Виробництво макаронних виробiв
Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв
Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу
Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу
Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням
Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів
Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

17.72.0
18
18.10.0
18.21.0
18.22.0
18.23.0
18.23.0
18.24.0
18.24.0
18.30.0
19
19.10.0
19.20.0
19.30.0
20
20.10.0
20.20.0
20.30.0
20.30.0
20.40.0
20.51.0
22
22.12.0
22.13.0
22.15.0
22.21.0
22.22.0
25.24.0
26
26.12.0
26.13.0
26.15.0
26.21.0
26.40.0
26.61.0
26.62.0
26.66.0
26.70.0
28
28.12.0
28.12.0
28.40.0
28.51.0
28.52.0
29
29.11.3
29.12.2
29.22.2
29.24.4
31.50.0
36
36.11.0
36.11.0
36.11.0
36.12.0
36.13.0
36.14.0
36.15.0
36.22.0
36.22.0
36.63.0
37
37.10.0
37.20.0
37.20.1
45
45.11.0
45.22.0
45.23.0
45.25.1
45.25.4
45.25.5
45.25.9
45.31.0
45.33.1
45.33.2
45.34.0
45.41.0
45.42.0
45.43.0
45.44.0
45.45.0
50
50.20.0
50.30.2
50.40.2
50.40.4
51
51.11.0
51.13.0
51.15.0
51.19.0
51.21.0
51.33.0
51.36.0
51.43.2
51.47.1

Виробництво трикотажних пуловерiв, кардиганiв та аналогiчних виробiв
Виробництво трикотажних пуловерiв, кардиганiв та аналогiчних виробiв
Виробництво одягу; виробництво хутра та виробiв з хутра
Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням
Виробництво робочого одягу
Виробництво верхнього одягу
Виробництво спiднього одягу за індивідуальним замовленням
Виробництво спiднього одягу
Виробництво iншого одягу та аксесуарiв
Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням
Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням
Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням
Оброблення деревини та виробництво виробiв з деревини, крiм меблiв
Лiсопильне та стругальне виробництво; просочування деревини
Виробництво фанери, плит та панелей, шпону
Виробництво дерев’яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв
Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням
Виробництво дерев’яної тари
Виробництво iнших виробiв з деревини
Видавнича та полiграфiчна дiяльнiсть, тиражування записаних носiїв iнформацiї
Видання газет
Видання журналiв та перiодичних публiкацiй
Iншi види видавничої дiяльностi
Друкування газет
Iнша полiграфiчна дiяльнiсть
Виробництво інших виробів з пластмас
Виробництво iншої неметалевої мiнеральної продукцiї
Формування та оброблення листового скла
Виробництво ємностей зi скла
Виробництво та оброблення iнших скляних виробiв
Виробництво господарських та декоративних керамiчних виробiв
Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини
Виробництво виробiв з бетону для будiвництва
Виробництво виробiв з гiпсу для будiвництва
Виробництво iнших виробiв з бетону, гiпсу та цементу
Оброблення декоративного та будiвельного каменю
Виробництво готових металевих виробiв
Виробництво будiвельних металевих виробiв
Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням
Кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя
Оброблення та нанесення покриттiв на метали
Загальнi механiчнi операцiї
Виробництво машин та устатковання
Ремонт i технiчне обслуговування двигунiв та турбiн
Ремонт i технiчне обслуговування насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем
Ремонт, технiчне обслуговування та монтаж пiдiймально-транспортного устатковання
Ремонт i технiчне обслуговування iнших машин та устаткування загального призначення
Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування
Виробництво меблiв
Виробництво меблів для сидіння
Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням
Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів
Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі
Виробництво кухонних меблiв
Виробництво інших меблів
Виробництво матрацiв
Виробництво ювелiрних виробiв
Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням
Виробництво iншої продукцiї, не вiднесеної до iнших групувань
Оброблення вiдходiв
Обробка металевих відходів та брухту
Обробка неметалевих відходів та брухту
Обробка скла
Будiвництво
Розбирання та знесення будівель; земляні роботи
Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель
Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд
Інші спеціалізовані будівельні роботи
Монтаж металевих конструкцiй
Цегляна і кам’яна кладка
Iнші спеціальні будівельні роботи
Електромонтажні роботи
Монтаж систем опалення, вентиляцiї та кондицiонування повiтря
Водопровiднi, каналiзацiйнi та протипожежнi роботи
Інші монтажні роботи
Штукатурнi роботи
Столярнi та теслярськi роботи
Покриття пiдлог та облицювання стiн
Малярнi роботи та склiння
Iншi роботи із завершення будiвництва
Торгiвля автомобiлями та мотоциклами, їх технiчне обслуговування та ремонт
Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв
Роздрiбна торгiвля автомобiльними деталями та приладдям
Роздрiбна торгiвля мотоциклами
Технiчне обслуговування та ремонт мотоциклiв
Оптова торгiвля i посередництво в оптовiй торгiвлi
Посередництво в торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами,
текстильною сировиною та напiвфабрикатами
Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами
Посередництво в торгiвлi меблями, побутовими товарами, залiзними та iншими металевими виробами
Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту
Оптова торгiвля зерном, насiнням та кормами для тварин
Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, олiєю, тваринним маслом та жирами
Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами
Оптова торгівля радіотелевізійною апаратурою та засобами звуко та відео-запису
Оптова торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими
приладами
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KOD

Вид діяльності за КВЕД (ДК 009:2005)

51.53.2
52
52.1

Оптова торгівля будівельними матеріалами
Роздрiбна торгiвля; ремонт побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту
Роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах продовольчими товарами
Роздрiбна торгiвля фруктами та овочами, включаючи картоплю
Роздрiбна торгiвля м’ясом та м’ясними продуктами
Роздрiбна торгiвля хлiбом, хлiбобулочними та кондитерськими виробами
Роздрiбна торгiвля молоком, молочними продуктами та яйцями
Роздрiбна торгiвля iншими продовольчими товарами
Роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами
Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами
Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами
Роздрiбна торгiвля у спецiалiзованих магазинах непродовольчими товарами
Роздрiбна торгiвля текстильними та галантерейними товарами
Роздрібна торгівля одягом
Роздрiбна торгiвля взуттям та шкiряними виробами
Роздрiбна торгiвля меблями та товарами для дому
Роздрiбна торгiвля меблями
Роздрібна торгівля побутовими товарами
Роздрiбна торгiвля iншими товарами для дому
Роздрiбна торгiвля побутовими електротоварами, радiо- та телеапаратурою
Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, фарбами та склом
Роздрiбна торгiвля книгами, газетами та канцелярськими товарами
Роздрiбна торгiвля офiсним та комп’ютерним устаткуванням
Роздрiбна торгiвля годинниками та ювелiрними виробами
Роздрiбна торгiвля фотографiчним, оптичним та точним устаткуванням
Спеціалізована роздрібна торгівля спортивними товарами, риболовними снастями,
туристським інвентарем, човнами та велосипедами
Спеціалізована роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них
Спеціалізована роздрібна торгівля сувенірами, кустарними виробами і виробами релігійного призначення
Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами
Роздрiбна торгiвля уживаними товарами в магазинах
Роздрібна торгівля з лотків та на ринках
Роздрібна торгівля поза магазинами, н.в.і.г.
Ремонт взуття
Ремонт виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв
Ремонт радiотелевiзiйної аудiо- та вiдеоапаратури
Ремонт iнших побутових електричних товарiв
Ремонт годинникiв
Ремонт ювелiрних виробiв
Ремонт та перероблення одягу
Ремонт iнших побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
(у т.ч. велосипедів)
Дiяльнiсть готелiв та ресторанiв
Дiяльнiсть готелiв
Надання інших місць для тимчасового проживання
Діяльність ресторанів
Дiяльнiсть кафе
Дiяльнiсть барiв
Діяльність їдалень
Послуги з постачання готової їжi
Дiяльнiсть наземного транспорту
Дiяльнiсть автомобiльного регулярного транспорту
Діяльність інших видів наземного пасажирського транспорту, що підпорядковується
розкладу
Дiяльнiсть таксi
Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту
Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту
Додатковi транспортнi послуги та допомiжнi операцiї
Функцiонування iнфраструктури автомобiльного та мiського транспорту
Послуги з органiзацiї подорожувань
Організація перевезення вантажів
Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування
Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення (тільки для
страхових агентів, сюйвейєрів, аварійних комісарів, та аджастерів)
Операцiї з нерухомим майном
Здавання в оренду власного нерухомого майна
Земельні ділянки до 0.2 га
Житлові приміщення до 100 кв. м
Нежитлові приміщення до 300 кв. м
Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробiв i предметiв особистого
вжитку
Оренда автомобiлiв
Оренда iнших наземних транспортних засобiв та устаткування
Прокат побутових виробiв та предметiв особистого вжитку
Дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї
Консультування з питань iнформатизацiї
Розроблення стандартного програмного забезпечення
Iншi види дiяльностi у сферi розроблення програмного забезпечення
Оброблення даних
Діяльність, пов’язана з банком даних
Ремонт i технiчне обслуговування офiсної технiки
Ремонт i технiчне обслуговування електронно-обчислювальної технiки
Інша діяльність у сфері інформатизації
Дiяльнiсть у сферах права, бухгалтерського облiку, iнжинiрингу; надання послуг
пiдприємцям
Інша юридична діяльність
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Дослiдження кон’юнктури ринку та виявлення суспiльної думки
Діяльність в сфері інжинірингу
Рекламна дiяльнiсть
Дiяльнiсть у сферi фотографiї
Послуги з оброблення плівок
Надання секретарських послуг та послуг перекладу
Надання інших комерційних послуг
Освiта
Позашкiльна освiта
Освіта дорослих та інші види освіти
Дiяльнiсть в сферi охорони здоров’я людини
Медична практика
Стоматологiчна практика
Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров’я людини
Ветеринарна дiяльнiсть
Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів
Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням
Дiяльнiсть у сферi культури та спорту, вiдпочинку та розваг
Виробництво фільмів
Розповсюдження фiльмiв
Демонстрацiя кiнофiльмiв
Дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телебачення
Театральна та інша мистецька діяльність
Діяльність спортивних об’єктів
Інша діяльність у сфері спорту
Інші види рекреаційної діяльності
Надання iндивiдуальних послуг
Прання, оброблення бiлизни та iнших текстильних виробiв
Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробiв
Надання послуг перукарнями та салонами краси
Органiзацiя поховань та надання пов’язаних з ними послуг
Дiяльнiсть по забезпеченню фiзичного комфорту
Надання iнших iндивiдуальних послуг, паркування
Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання
Послуги домашньої прислуги; (надання інших індивідуальних послуг)
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Додаток № 2
до рішення Вишгородської міської ради
від __________ 2013 року № _____
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Секретар ради
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М. РЕШЕТНІКОВА

Про встановлення місцевих зборів
Рішення від 25 квітня 2013 р.
№ _____
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
місцеві збори — згідно з додатком 1 до
цього рішення:
а) Збір за місця для паркування
транспортних засобів;
б) Збір за провадження деяких видів
підприємницької діяльності;
в) Туристичний збір.
2. До отримання в податковому органі торгових патентів, у тому числі
пільгових і короткотермінових, сплата

збору за провадження деяких видів 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 Вишгородського району.

Про встановлення місцевих зборів
Розділ 1. Збір за місця для паркування транспортних засобів
1.1. Платники збору
1.1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва),
фізичні особи-підприємці, які, згідно з рішенням міської ради, організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для
платного паркування та спеціально відведених автостоянках.
1.1.2. Перелік спеціальних земельних
ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна
площа, технічне облаштування, кількість
місць для паркування транспортних засобів,
затверджується рішенням міської ради про
встановлення збору.
1.2. Об’єкт і база оподаткування збором
1.2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка, згідно з рішенням міської
ради, спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на
автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також
комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі,
споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком
площі земельної ділянки, яка відведена для
безоплатного паркування транспортних
засобів, передбачених статтею 30 Закону
України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні».
1.2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування,
а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин),
які побудовані за рахунок коштів місцевого
бюджету.
1.3. Ставки збору
1.3.1. Ставки збору встановлюються за
кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі
земельної ділянки, відведеної для організації
та провадження такої діяльності, у розмірі
0,03 відсотка мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового
(звітного) року.
1.4. Порядок обчислення та строки
сплати збору
1.4.1. Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа
(включно) кожного місяця (у лютому до 28
(29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування
транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з
урахуванням фактично внесених авансових
платежів), сплачується у строки, визначені
для квартального податкового періоду.
1.4.2. Платник збору, який має підрозділ
без статусу юридичної особи, що провадить
діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за
місцем реєстрації такого платника збору,
зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ
як платника збору в органі Державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.
1.4.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
1.5. Порядок подання податкової декларації (розрахунку):
1.5.1. Податкові декларації (розрахунки),
подаються за базовий звітний (податковий)
період, що дорівнює календарному кварталу
(у тому числі в разі сплати квартальних авансових внесків) — упродовж 40 календарних
днів, що настають за останнім календарним

днем звітного (податкового) кварталу.
Розділ 2. Збір за провадження деяких
видів підприємницької діяльності
2.1. Платники збору
2.1.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні
особи-підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять
такі види підприємницької діяльності:
а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;
б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;
г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).
2.1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності
з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:
а) аптеки, що перебувають у державній
та комунальній власності;
б) фізичні особи-підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків
усіх форм власності;
в) фізичні особи-підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній,
садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби
та птиці (як у живому вигляді, так і продукції
забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;
ґ) фізичні особи-підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного
майна, якщо товари кожної окремої категорії
відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;
д) суб’єкти господарювання, утворені
громадськими організаціями інвалідів, які
мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно
продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою
на підприємствах «Українське товариство
сліпих», «Українське товариство глухих», а
також фізичними особами-інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;
е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного
виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія
соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених
із домішками і без них; продукти дитячого
харчування; безалкогольні напої; морозиво;
яловичина та свинина; свійська птиця; яйця;
риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти
бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;
є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва
фізичним особам, які перебувають з ними у
трудових відносинах, через пункти продажу
товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому
суб’єкту;
ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення
продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі
(пункти приймання склотари, макулатури,
відходів паперових, картонних і ганчіркових;
заготівля сільськогосподарської продукції та

продуктів її переробки);
з) підприємства, установи та організації,
які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство),
у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і
студентів у навчальних закладах.
Не є платниками збору за провадження
діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.
2.2. Види діяльності, які провадяться
з придбанням пільгового торгового патенту
2.2.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):
а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через
торговельні установи, утворені з цією метою
громадськими організаціями інвалідів;
б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;
в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових
культур, кормових коренеплодів та картоплі;
г) сірників;
ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.
2.2.2. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:
а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена
з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління
центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;
б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері
культури;
в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше
медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних
виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування
інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;
г) зубні паста та порошки, косметичні
серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний,
мило господарське;
ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне
побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для
продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем
проживання для використання у житлових
та/або нежитлових приміщеннях;
д) проїзні квитки;
е) зошити.
2.2.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних
видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому
порядку, а також книг, брошур, альбомів,
нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними

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

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від ___________ 2013 року № ____
особами — резидентами України.
При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту,
платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці,
інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та
закріплювачі для малювання та живопису,
полотна, багети, рамки та підрамники для
картин, швидкозшивачі, інші канцелярські
прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних
металів.
2.3. Ставки збору:
2.3.1. За провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної
діяльності нафтопродуктами, скрапленим та
стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та
діяльності з надання платних послуг встановлюється з розрахунку на календарний місяць
0,2 розміру мінімальної заробітної плати,
установленої законом на 1 січня календарного року (далі — мінімальна заробітна плата).
2.3.2. За провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та
стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях,
заправних пунктах — 0,4 розміру мінімальної
заробітної плати.
2.3.3. За здійснення торгівлі валютними
цінностями на календарний місяць — 1,2
розміру мінімальної заробітної плати.
2.3.4. За здійснення діяльності у сфері
розваг на квартал:
— для використання грального автомата
(грального автомата «кран-машина», грального автомата, на якому проводяться дитячі
ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних
ігор) — розмір мінімальної заробітної плати;
— для використання гральних жолобів
(доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або
без них, — розмір мінімальної заробітної
плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);
— для використання столів для більярда,
що вводяться в дію за допомогою жетона,
монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних
аматорських змагань, — розмір мінімальної
заробітної плати за кожний стіл для більярда;
— для проведення інших оплатних розважальних ігор — розмір мінімальної заробітної
плати за кожне окреме гральне місце.
2.3.5. За провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового
патенту — 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.
2.3.6. За провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового
торгового патенту за один день — 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.
2.3.7. Ставки збору округляються наступним чином: менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до
однієї гривні.
2.4. Порядок придбання торгового
патенту
2.4.1. Для провадження передбачених
цим рішенням видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу Державної податкової служби за місцем
сплати збору заявку на придбання торгового
патенту, яка повинна містити такі відомості:
а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та

Про встановлення місцевих зборів

прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової
картки платника податків (для фізичної особи);
б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо
патент придбається для відокремленого
підрозділу — місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом,
що засвідчує право власності (оренди);
в) вид підприємницької діяльності, для
провадження якої придбається торговий патент;
г) вид торгового патенту;
ґ) найменування документа про повну
або часткову сплату збору;
д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з
надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення
«виїзна торгівля»;
е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);
є) період, на який придбається торговий
патент.
Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї
статті. Встановлення будь-яких додаткових
умов щодо придбання торгового патенту не
дозволяється.
2.4.2. Відомості, наведені в поданій податковому органу суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів,
на підставі яких заповнена така заявка.
Звірка відомостей, наведених в поданій
податковому органу суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально
посвідчені копії документів, пред’явлені
суб’єктом господарювання на звірку, в органі Державної податкової служби не залишаються.
У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання
заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки
усіх необхідних відомостей орган Державної
податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.
2.4.3. Торговий патент видається особисто фізичній особі-підприємцю або особі,
уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є
зазначена в ньому дата.
2.4.4. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.
У разі втрати або зіпсування торгового
патенту платнику збору видається дублікат
торгового патенту в порядку, установленому
цим пунктом.
2.4.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг
та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу,
який не є платником податку на прибуток,
торгові патенти придбаються суб’єктами
господарювання за місцем реєстрації такого
відокремленого підрозділу.
2.4.6. Для провадження торговельної
діяльності, діяльності з надання платних
послуг та діяльності з торгівлі валютними
цінностями торгові патенти придбаються
окремо для кожного пункту продажу товарів,
пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.
2.4.7. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових
заходів, пов’язаних із демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.
Кількість короткотермінових патентів не
має перевищувати кількості календарних
днів року.
24.8. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для
кожного окремого грального місця. Якщо

окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.
2.4.9. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються
центральним органом Державної податкової
служби.
2.5. Порядок та строки сплати збору
2.5.1. Порядок сплати збору платниками
збору, які:
а) провадять торговельну діяльність або
надають платні послуги (крім пересувної
торговельної мережі) — за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;
б) здійснюють торгівлю валютними цінностями — за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;
в) здійснюють діяльність у сфері розваг
— за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;
г) здійснюють торгівлю через пересувну
торговельну мережу — за місцем реєстрації
таких платників;
ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних із демонстрацією та
продажем товарів, — за місцем провадження такої діяльності.
2.5.2. Строки сплати збору:
а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту — не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої
діяльності;
б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг,
здійснення торгівлі валютними цінностями —
щомісяця не пізніше 15 числа, який передує
звітному місяцю;
в) за здійснення діяльності у сфері розваг
— щоквартально не пізніше 15 числа місяця,
який передує звітному кварталу.
2.5.3. Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму
збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового
патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал)
його дії.
2.5.4. Платники збору можуть здійснити
сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.
2.5.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом
і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу України.
2.6. Порядок використання торгового
патенту:
2.6.1. Оригінал торгового патенту має
бути розміщений:
— біля/на фронтальній вітрині магазину,
а за її відсутності реєстратора розрахункових операцій;
— на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;
— на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та
інших видах торговельних точок, відкритих у
відведених для торговельної діяльності місцях;
— у пунктах обміну іноземної валюти;
— у приміщеннях для надання платних
послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.
2.6.2. Торговий патент має бути відкритий та доступний для огляду.
2.6.3. Для запобігання пошкодженню
торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води,
псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідче-

ні копії торгових патентів у визначених цією
частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту має зберігатися у відповідальної
особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу,
яка зобов’язана надавати його для огляду
уповноваженим законом особам.
2.6.4. Торговий патент діє на території,
на яку поширюються повноваження органу,
який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
2.6.5. Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не
дозволяється.
2.6.6. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території
України.
2.7. Строк дії торгового патенту:
2.7.1. Торговий і пільговий патент, крім
короткотермінового торгового патенту та
торгового патенту на здійснення діяльності у
сфері розваг, — 60 календарних місяців.
2.7.2. Короткотерміновий торговий патент — від одного до п’ятнадцяти календарних днів.
2.7.3. Торгового патенту на здійснення
діяльності у сфері розваг — вісім календарних кварталів.
2.7.4. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цим рішенням строк дія такого патенту анулюється
з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.
2.7.5. Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка, відповідно до цього
рішення, підлягає патентуванню, до 15 числа
місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це орган Державної податкової
служби Вишгородського району. При цьому
торговий патент підлягає поверненню органу Державної податкової служби, який його
видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

заклади;
б) квартирно-посередницькі організації,
які направляють неорганізованих осіб на по-

вирахуванням податку на додану вартість.
3.3.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові
послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове
страхування, витрати на усний та письмовий
переклади, інші документально оформлені
витрати, пов’язані з правилами в’їзду.
3.4. Податкові агенти
3.4.1. Податкові агенти визначені у додатку 2 до Рішення «Про встановлення місцевих зборів».
3.5. Особливості справляння збору
3.5.1. Податкові агенти, визначені у
додатку 2 до Рішення «Про встановлення
місцевих зборів», справляють збір під час
надання послуг, пов’язаних із тимчасовим
проживанням (ночівлею), і зазначають суму
сплаченого збору окремим рядком у рахунку
(квитанції) на проживання.
3.6. Порядок сплати збору
3.6.1. Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа
(включно) кожного місяця (у лютому до 28
(29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у
квартальній податковій декларації (розрахунку). Остаточна сума збору, обчислена
відповідно до податкової декларації (розрахунку) за звітний (податковий) квартал (з
урахуванням фактично внесених авансових
платежів), сплачується у строки, визначені
для квартального податкового періоду.
3.6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає
послуги з тимчасового проживання (ночівлі)
не за місцем реєстрації такого податкового
агента, зобов’язаний зареєструвати такий
підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі Державної податкової
служби Вишгородського району.
3.6.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Розділ 3. Туристичний збір
3.1 Платники збору
3.1.1. Платниками збору є громадяни
України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію м.
Вишгорода, на якій діє рішення Вишгородської міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають)
послуги з тимчасового проживання (ночівлі)
із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
3.1.2. Платниками збору не можуть бути
особи, які:
а) постійно проживають у місті Вишгороді, у тому числі на умовах договорів найму;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що
супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати.

3.7. Порядок подання податкової декларації (розрахунку):
3.7.1. Податкові декларації (розрахунки)
подаються за базовий звітний (податковий)
період, що дорівнює календарному кварталу
(у тому числі в разі сплати квартальних авансових внесків) — протягом 40 календарних
днів, що настають за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу.
Розділ 4. Відповідальність.
4.1.Платники місцевих зборів несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання податкових декларацій(розрахунків)
по місцевих зборах до органу Державної податкової служби, правильність обчислення,
повноту і своєчасність сплати місцевих зборів до бюджету відповідно до Податкового
кодексу України та Закону України «Про державну податкову службу в Україні» (із змінами і доповненнями), інших законодавчих та
нормативно-правових актів.
Розділ 5. Контроль

3.2. Ставка збору
3.2.1. Ставка встановлюється у розмірі 1
відсотка до бази справляння збору.
3.3. База справляння збору
3.3.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених у додатку до додатку 1 «Про встановлення місцевих зборів» цього рішення, за

Перелік податкових агентів,
які здійснюють справляння туристичного збору:
а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від ___________ 2013 року № ____

селення у будинки (квартири), що належать
фізичним особам на праві власності або на
праві користування за договором найму.

5.1. Контроль за своєчасністю подання
податкових декларацій по місцевих зборах
до органу Державної податкової служби,
правильністю його обчислення, повноту і
своєчасність сплати до бюджету здійснює
орган державної податкової служби.
Секретар ради

М. РЕШЕТНІКОВА

Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від ________ 2013 року № ____

Секретар ради
М. РЕШЕТНІКОВА

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Рішення від 25 квітня 2013 р. №_____
Керуючись статтею 143 Конституції
України та відповідно до пункту 8.3 статті 8,
статті 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12,
статті 265 пункту 5 розділу ХІХ «Прикінцеві
положення» Податкового кодексу України,
пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

враховуючи рекомендації органу Державної
податкової служби Вишгородського району,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити в 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 забезпечити направлення копії
цього рішення до органу Державної податкової служби.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової
інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішен-

Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
Розділ I. Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
1. Платники податку
1.1.1. Платниками податку є фізичні та
юридичні особи, в тому числі нерезиденти,
які є власниками об’єктів житлової нерухомості.
1.1.2. Визначення платників податку в
разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих
осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох
осіб, але не поділений в натурі, платником
податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено
судом;
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох
осіб і поділений між ними в натурі, платником
податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
1.2. Об’єкт оподаткування

лової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими
особами самостійно, виходячи з житлової
площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності
на такий об’єкт.
1.3.4. У разі наявності у платника податку
кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з
таких об’єктів.
1.4. Пільги із сплати податку
1.4.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності
фізичної особи — платника податку, зменшується:
а) для квартири — на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку — на 250 кв.
метрів.
Таке зменшення надається один раз за
базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у
якій фізична особа — платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будьякого іншого об’єкта житлової нерухомості,
який перебуває в його власності.
1.5. Ставка податку

1.2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт
житлової нерухомості.
1.2.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
б) будівлі дитячих будинків сімейного
типу;
в) садовий або дачний будинок, але не
більше одного такого об’єкта на одного платника податку;
ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним
сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на
сім’ю;
д) гуртожитки.
1.3. База оподаткування
1.3.1. Базою оподаткування є житлова
площа об’єкта житлової нерухомості.
1.3.2. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом
Державної податкової служби на підставі
даних Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, що безоплатно надаються
органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
1.3.3. База оподаткування об’єктів жит-

1.5.1. Ставки податку встановлюються у
таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі
об’єкта житлової нерухомості:
а) для квартир, житлова площа яких не
перевищує 240 кв. метрів — 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
б) для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів — 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
в) для житлових будинків, житлова площа
яких не перевищує 500 кв. метрів — 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
г) для житлових будинків, житлова площа
яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового) року.
1.6. Податковий період
1.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
1.7. Порядок обчислення суми податку

1.7.1. Обчислення суми податку з об’єктів
житлової нерухомості, які знаходяться у
власності фізичних осіб, проводиться органом Державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.
1.7.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та
платіжні реквізити надсилаються органами
Державної податкової служби платникам за
місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок
сплачується фізичною особою-платником
починаючи з місяця, в якому виникло право
власності на такий об’єкт. Орган Державної
податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику
після отримання інформації про виникнення
права власності на такий об’єкт.
1.7.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їхнє право
власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право
звернутися до органів Державної податкової служби для звірки даних щодо житлової
площі житлової нерухомості, пільги зі сплати
податку, ставки податку та нарахованої суми
податку.
Орган Державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає
податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику.
1.7.4. Органи державної реєстрації прав
на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні
роки щоквартально, у 15-денний строк після
закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам Державної податкової
служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого
об’єкта нерухомого майна — станом на перше число відповідного кварталу в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
1.7.5. Платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку
станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу Державної
податкової служби за місцезнаходженням
об’єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного)
об’єкта житлової нерухомості декларація надається протягом місяця з дня виникнення
права власності на такий об’єкт.
1.7.6. У разі набуття права власності на
об’єкт житлової нерухомості протягом року
податок нараховується з дня виникнення

ня покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету, управління
комунальною власністю міста.
Міський голова

В. РЕШЕТНЯК

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від __________ 2013 року № ___
права власності на такий об’єкт.
1.8. Порядок обчислення сум податку
в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком
1.8.1. У разі переходу права власності на
об’єкт оподаткування від одного власника до
іншого протягом календарного року податок
обчислюється для попереднього власника
за період з 1 січня цього року до початку того
місяця, в якому він втратив право власності
на зазначений об’єкт оподаткування, а для
нового власника — починаючи з місяця, в
якому виникло право власності.
1.8.2. Орган Державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
1.9. Порядок сплати податку
1.9.1. Податок сплачується за місцем
розташування об’єкта оподаткування і зараховується до бюджету міста.
1.10. Строки сплати податку
1.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами — протягом 60
днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами — авансовими
внесками щокварталу до 30 числа місяця,
що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Розділ 2. Відповідальність
2.1. Платники місцевих податків несуть
відповідальність за неподання, несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків) по місцевих податках до органу
Державної податкової служби, правильність
обчислення, повноту і своєчасність сплати
місцевих податків до бюджету відповідно
до Податкового кодексу України та Закону
України «Про державну податкову службу в
Україні» (із змінами і доповненнями), інших
законодавчих та нормативно-правових актів.
Розділ 3. Контроль
3.1. Контроль за своєчасністю подання
податкових декларацій по місцевих податках до органу Державної податкової служби, правильністю його обчислення, повноту
і своєчасність сплати до бюджету здійснює
орган Державної податкової служби.
Секретар ради
М. РЕШЕТНІКОВА

