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Дякуємо за Перемогу!
Шановні ветерани! Прийміть мої найщиріші вітання з Днем
Перемоги!
Свято 9 Травня займає особливе місце в житті кожного із нас.
Велика Вітчизняна забрала мільйони життів. І в нашій країні немає сім’ї, якої не торкнулася б ця найстрашніша в історії людства
і кровопролитна війна. Перемога у ній — наше спільне свято.
Подвиг наших батьків і дідів, які відважно билися на всіх
фронтах, працювали на Перемогу в тилу, горітиме вічним вогнем у наших серцях. Саме завдяки їхній сміливості та відвазі
наступні покоління отримали шанс на
майбутнє.
Наш борг — свято берегти пам’ять
про людей, які віддали життя за свою
країну. Разом з тим, маємо докласти
максимум зусиль для того, щоб ті, хто
є з нами — жили гідно.
Упевнений, в наших силах оточити
їх турботою, бути уважнішими не тільки сьогодні, а й увесь рік. Бажаю усім
ветеранам міцного здоров’я, щастя,
благополуччя та довгих років життя.
Дякуємо за Перемогу!
Народний депутат України
Ярослав МОСКАЛЕНКО

Шановні вишгородці!
Від імені Вишгородської міської ради, її виконавчого комітету та
мене особисто прийміть найщиріші
вітання з нагоди Дня Перемоги!
Напередодні урочистого святого дня зичу вам міцного здоров’я
на довгі роки, родинного затишку і
злагоди.

Запрошую вас взяти участь у
відзначенні цієї славної дати. Урочистості розпочнуться 9 травня
2013 р. о 9:30 на площі Т. Шевченка
у м. Вишгороді, біля адміністративного будинку.
Міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК

а-Фішка

9 Травня у Вишгороді
8:45 — 9:45 — концерт оркестру-студії «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 річ-
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ниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19411945 рр. (набережна Київського водосховища
біля пам’ятної стели на честь воїнів 167-ої
Сумсько-Київської стрілецької дивізії)
11:45 — 13:00 — концерт оркестру-студії
«Водограй» та хору «Ветеран» (біля пам’ятної
стели)
22:00 — святковий феєрверк (набережна
Київського водосховища)
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Вишгород
ФОТОмить

Герої-земляки

Влас. інф.
СТОПкадр — ТРК «ВишеГрад»
У Нових Петрівцях відкрито Стіну Героїв. Автор архітектурної композиції —
Василь Климик.
вилиною
мовчання
вшанували
пам’ять уродженців Вишгородщини
очільник Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк, народний депутат України Ярослав Москаленко, голова
Вишгородської РДА Олександр Приходько,
голова Вишгородської райради Олександр
Носаль, заступник Вишгородського міського голови Олександр Ростовцев, громадськість, ветерани, школярі.
Бронзові горельєфи 11 Героїв Радян-

Х

ського Союзу — наших земляків — встановлені в червоному граніті справа при вході до
Національного музею-заповідника «Битва за
Київ у 1943 році». Ось їхні імена:
Никифор Микитович ШОЛУДЕНКО,
Дмитро Пилипович БОГДАН,
Степан Михайлович БЕНДИКОВ,
Іван Федорович МИХАЙЛЕНКО,
Олександр Антонович РОЗКА,
Афанасій Ілліч ЛОШАКОВ,
Олексій Данилович РОМАНЕНКО,
Василь Дмитрович РАДЧЕНКО,
Іван Васильович КИРИК,
Олексій Омелянович МІЩЕНКО,
Дмитро Михайлович КВАША.
Вічна пам’ять героям!

До святкового столу
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Напередодні свята Перемоги п’ятдесят чотирьом вишгородцям –
інвалідам Великої Вітчизняної війни — вручили продуктові набори від
Вишгородського міського голови Віктора Решетняка.

Людина — держава
Володимир ТКАЧ
Сьогодні, майже через сім десятків років після закінчення Великої вітчизняної війни, просять захисту червоноармійці, душі яких не упокоєні,
кістки яких і досі біліють у лісах і на
полях. Чому так сталося? Чому в нас
така неповага до мертвих?
а статистикою, поховано понад шість мільйонів бійців і командирів Червоної Армії, які
загинули у війні проти Німеччини. Дві
третини загиблих поховані як невідомі.
Вдумаймося в написане. Йдеться не про
всіх загиблих солдатів і офіцерів, а лише
про тих, кого поховано. А тих, кого не закопали, хто їх рахував?
За старою традицією, війна вважається закінченою в той момент, коли
поховано останнього вбитого солдата.
Якщо так — то Велика Вітчизняна триватиме безкінечно.
Щороку в ході будівельних чи меліоративних робіт натрапляють на
останки наших солдатів, ховають їх похристиянському. Але на державному
рівні ніхто цим не займається. Пошук загиблих здійснюють винятково ентузіасти
з громадських організацій та військовоісторичних клубів.
Так, на території Вишгородсього району цією благородною справою займаються члени Українського благодійного
фонду пошуку «Пам’ять». Ось і цього
року 9 травня вони проведуть перепоховання 72 загиблих бійців і командирів
у Спасо-Преображенській обителі милосердя поблизу села Петрівське. На жаль,
із 72-х загиблих вдалося встановити
лише прізвище одного: Семена Яковича Буряченка, 1908 року народження, з
хутора Царицинський Калачовського району Волгоградської області.
Хлопцям-пошуковцям треба вклонятися в пояс за цю святу місію. Адже хто,
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Доки не похований останній солдат
окрім них, сьогодні упокоїть прах захисників Вітчизни? За роки пошуку вони перепоховали не один батальйон червоноармійців. Але це крапля в морі, бо таких
батальйонів треба знайти ще тисячі. Не
менше!
Я не говоритиму про загиблих і непохованих бійців по всьому радянсько-німецькому фронті. Надто складна й об’ємна тема для газетної статті.
Адже якщо взяти лише один Невський
п’ятачок-плацдарм, то, за офіційними даними, на квадратний його метр
припадає 17 вбитих червоноармійців.
П’ятиметровий штабель тіл!
Ми поговоримо про бої за визволення Києва у 1943 році, зокрема на території Вишгородського району. Як відомо,
тут існували два дніпровські плацдарми:
основний Лютізький і допоміжний Ясногородський. За останніми офіційними
даними, на них полягло майже 200 000
бійців і командирів. Після форсування
Дніпро був забитий трупами солдат, всі
навколишні ліси буквально встелені тілами наших бійців.
А тепер запитання: скільки прізвищ
вибито на братських могилах району?
Декілька тисяч. Це з 200 000 загиблих!
Ось вона, статистика байдужості і безлюдяності до пам’яті полеглих.
Учасник боїв за Дніпро, відомий
письменник Віктор Астаф’єв згадував:
«Сапери, яких посилали витягувати трупи з води і ховати їх, не справлялися з
роботою — надто багато було вбито народу… А потім за річкою ж продовжувалося згрібання трупів, наповнювалися
людським місивом все нові й нові ями,
проте багатьох і багатьох полеглих на
плацдармі так і не вдалося розшукати по
балках, похоронити».
Село Ясногородка з 30 вересня по 3
листопада 1943 року переходило «з рук
у руки» 27 разів! На вівтар Перемоги тут
принесли колосальні жертви. Ось чому

пошуковці знаходять рештки бійців буквально на поверхні землі.
В грибний сезон у навколишні ліси
приїздить чимало любителів тихого полювання. Після них — брудний папір,
целофанові пакети, пляшки, консервні
банки. Вони палять вогнища, часто влаштовують пожежі. За великим рахунком,
їм наплювати на те, що це за місця, ніхто нічого не знає про смертельні бої на
грибних полянах. Помітно, що тут копають «чорні» археологи-мародери в пошуках золотих зубів, орденів і медалей,
зброї.
В цілому ніхто не займається серйозно увічненням пам’яті загиблих. Життя
триває за своїми правилами, у нього нові
проблеми, нові турботи, нові завдання і
цілі.
Звідки ця байдужість до пам’яті батьків? Це результат загальної бездушності
народу. Політичні репресії, табори, колективізація, голодомори знищили не
лише мільйонів людей, а й убили віру
в добро, справедливість і милосердя.
Жорстокість до свого народу на війні і
принесла мільйонні жертви.
Як можна дорікати людям у бездушності до кісток загиблих на війні, якщо
вони руйнували свої храми, глумилися
над кладовищами? Мільйони людей, що
загинули, не відповідали офіційній схемі найкращої у світі армії, що воює без
втрат. Чому у 1942 році Сталін відмінив
так звані смертні медальйони для червоноармійців? Щоб приховати втрати. І як
результат — мільйони невідомих бійців
на полях і в болотах.
Здавалося, після війни ситуація з
перепохованнями зміниться на краще,
та цього не сталося. Хтось це може виправдати нестачею коштів. Але чому тоді
мільярди карбованців було вгачено в
кам’яно-бетонні постаменти, а не на пошук бійців? Головне — перемога, а втрати — несуттєво! Переможців не судять!

На моє глибоке переконання, сьогодні головне — воскресити у людей
пам’ять і повагу до загиблих. Відродити
мораль і порядність, боротися з бездушністю і підлістю. Адже відношення до
пам’яті предків — це елемент втраченої
нами культури і духовності. Ми бачимо,
як цього бракує нині у нашому суспільстві.
Побутує думка, що воєнна тема вже
вичерпала себе в нашій історії і літературі. Насправді ж — до правдивої історії
війни ще не приступали.
Однозначно має з’явитися державна
програма перепоховання полеглих на війні. В цьому плані нам варто повчитися у
братів-білорусів. Президент Лукашенко
створив спеціальні військові батальйони,
завдання яких — шукати і ховати останки
червоноармійців. Чому б у нашій армії до
цієї справи не долучити курсантів, солдатів строкової служби? Кілька місяців
у літніх таборах — це не лише фізичний
гарт, а й патріотизм, якого не здобудеш
на політзаняттях.
До пошукової роботи варто залучити і органи місцевого самоврядування,
в бюджетах яких закладати гроші на цю
справу. Канули в Лету студентські будзагони, та вузівську молодь можна запрошувати до літніх пошукових загонів
на місцях колишніх боїв. Благо, ще залишилися поодинокі фронтовики, збереглися воєнні архіви, ще живуть по селах
очевидці боїв. Потрібна лише добра воля
державних мужів.
Пора поховати останнього солдата і
завершити війну. Лише тоді ми зітремо
чорні плями на світлому образі Перемоги. Цього просять душі мертвих. Це про
них так пронизливо писала Марина Цвєтаєва:
Я вечности не приемлю,
Зачем меня погребли?
Я так не хотела в землю
С любимой моей земли!
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М.Ю. Заєць з авторами публікації
Євгенія НІЛОВА,
Анна МАРТИНЕНКО,
учні 8-В класу гімназії «Інтелект»
ФОТО — Валентина ЯКОВЕНКО (керівник гуртка журналістики
ЦТ «Джерело»), спеціально для «Вишгорода»

Історія людства рясніє війнами. Чи є хоч
один день, коли на планеті панував би мир?
Мабуть, ні… Великими втратами здобута і
перемога у Великій Вітчизняній.

Фото з сімейного архіву М.Ю. Зайця (він у першому ряду — в центрі)

Від Москви до Граца

Медаль…через 70 років після битви
Напередодні Дня Перемоги ми зустрілися з учасником війни, полковником у відставці Миколою Юхимовичем Зайцем і попросили розповісти про війну.
І хоча ветеранові цього року виповнюється 95 і він
погано чує (адже був артилеристом, отримав поранення у голову), розповів нам чимало цікавого, називаючи роки, дати, події.
Народився Микола Юхимович 1918 року у Димері,
в селянській родині, де росло восьмеро дітей. Закінчив сім класів, потім навчався у вечірній школі. У голодні роки на ньому була шкіра та кості. Тому пішов
працювати до лісництва — там давали шматок хліба й
гарячу юшку з картоплею.
…У 1938-ому юнака призвали до армії, потрапив
в артилерію. У полковій школі здобув звання молодшого командира й став взводним. Був відмінником
бойової і політичної підготовки, за що отримав значок
«Отличник рабоче-крестьянской армии».
Чекав відправлення на Фінську війну. Але потрапив
до Подільського артилерійського училища.
Перед початком Великої Вітчизняної був уже лей-

До 9 Травня

тенантом.
Під час оборони Москви Микола Заєць командував
артилерійською батареєю 1097 полку 326 стрілецької
дивізії. Захопити столицю СРСР було ціллю Гітлера.
Гадав, що справиться швидко, до холодів. Але не судилося…
«70 лет битвы за Москву» — нещодавно Микола Юхимович отримав цю пам’ятну медаль з Росії. А
з нею — вітальний лист від мера міста з нагоди 70-ї
річниці контрнаступу наших військ. У ньому зазначено:
«Взимку 1941-1942 років вперше і назавжди було розвіяно міф про непереможність фашистських орд. Ви і
Ваші бойові товариші не шкодували сил, крові, іноді й
самого життя, щоб дати ворогові сувору відсіч… Бажаю Вам і Вашим близьким доброго здоров’я, душевного оптимізму і довголіття».
…Після Москви дивізія була передислокована на
Західний фронт. За добу долали 5-6 кілометрів.
«Запеклі бої точилися під аеродромом Шайковський Смоленської області, — згадує ветеран. — Тут
моя батарея збила п’ять ворожих літаків. А незабаром
наказом командуючого Західним фронтом Георгія
Жукова Микола Заєць нагороджений орденом «Червона зірка».
Потім — важкі бої під Ржевом, який не вдалося взяти. Залишки дивізії відправили до Сталінграду.
Але пощастило повернутися на Україну. Брав
участь у визволенні Донбасу.
Восени 1943 року взяли Запоріжжя. У битві під
Кривим Рогом Заєць був поранений в голову. Після лікування у медсанбаті опинився в Корсунському «котлі», де наші війська зазнали великих втрат.
Воював у Румунії, Угорщині, Австрії. Травень зустрічав в Австрії — в Альпах, поблизу міста Грац!
Наші війська повернулися маршем в Україну, побачили згарища і розруху. І взялися відновлювати країну.

Микола Юхимович після закінчення Вищої партійної школи при ЦК КПУ в Києві працював головою колгоспу, згодом — в колонії у Запорізькій області.
Із Надією Іванівною вперше зустрівся у Дніпропетровській партійній школі, і вже 61 рік вони нерозлучні.
Народили й виховали двох синів (обидва військові),
мають двох онуків і правнучку.
Коли ми були у них в гостях, приїхала невістка Ніна
Станіславівна з Києва. Вона щотижня відвідує рідних.
Ми попросили Миколу Юхимовича одягнути мундир і побачили нагороди — крім п’ятьох орденів, у нього більше 25 медалей.
У свої поважні роки він має надзвичайно міцну
пам’ять і велику жагу до життя. І хоча все далі відходять грізні роки Великої Вітчизняної, ветеран про неї
не забуває. Пам’ятаймо і ми про тих, хто не шкодував
свого життя заради Вітчизни.

Микола Юхимович з дружиною Надією Іванівною

Взглянуть на окопы, могилы забытые
И молвить святое: — Боже, прости!
За наше беспамятство, души изрытые,
Грехи бесконечные нам отпусти!

Держитесь, вояки! Хоть вас и немного
Вы с вашею честью — свидетели здесь.
Не дай Бог, уйдете — и треснет дорога...
Тупик расползется до самых небес!

Друзья мои старшие, кровью омытые,
Горевшие в танках, глядевшие смерти в глаза,
Тревоги за близких душою прикрыла
Скупая, как капля, мужская слеза.

Прости нас, держава присновеликая,
За то, что на теле твоем «мерседес»
Стал нынче хозяином, дикой реликвией,
И в душу христьянскую нагло залез.

Тут будет хозяйничать НАТО с ВИАгрой,
Українська мова замовкне навік.
В казацких степях разравняет курганы
Наступний з Галичини свій більшовик!

Вы в будущий век из того поколения
Шагнули с остатками воинских сил.
Мы вас поздравляем опять с днем рождения —
Всех вас, кто от рабства страну сохранил!

За то, что кичимся мы друг перед другом,
Кто чаще Канары из нас посещал,
Кто гибче, длиннее приметил подругу
И тут же за баксы подругу ту «снял»...

Как мерзко... Когда же покой-то нам будет?
Ужели и будем мы так предавать?
Доколе же править страной эти люди
И честь христианскую будут топтать?

Кто не на майданах орет вопрошающе,
Вгоняя народ наш в психический транс,
А тихо, достойно и всепонимающе
Дает нам, ущербным, еще один шанс.

Земля дорогая, ты видела много,
Но не было хуже позора того,
Что после расстрелов и голодомора
Распутство и гниль в твое сердце вошло.

Пробач, Україно, мій краю рідненький,
Сльозами прозріння, ненько, заплач.
Настав та спаси ти синів своїх, ненько!
Спаси-борони їх, за все їм пробач!

Григорій СТАЦЕНКО

(Мовою оригіналу)
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8 травня

Офіційно

2013 року

Вишгород

Двадцять друга сесія Вишгородської міськради VI скликання
Рішення від 25 квітня 2013 р. № 22/10
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:

>5

Про встановлення єдиного податку

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 подат-

ку, 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 податко-

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
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

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

Ставка
на2014 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

KOD

29.24.4
31.50.0
36
36.11.0
36.11.0

10
10
10
10
10
10
10
10

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

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

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

52.2
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

10
10
10
10
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36.11.0

52.12.0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

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

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

Вишгород

Офіційно

4 травня

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

52.48.7
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
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

71
71.10.0
71.21.0
71.40.0
72
72.10.0

Вид діяльності за КВЕД (ДК 009:2005)

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
(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

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

KOD

Вид діяльності за КВЕД (ДК 009:2005)

01
01.11.0
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

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

19.30.0
20
20.10.0
20.20.0
20.30.0
20.30.0
20.40.0
20.51.0

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
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
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Вид діяльності за КВЕД (ДК 009:2005)

72.21.0
72.22.0
72.30.0
72.40.0
72.50.1
72.50.2
72.60.0

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)

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

Ставка
на
2014 рік %
до мінімальної заробітної плати
10
10
10
10
10
10
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10
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10
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10
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10
10
10
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10
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10
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РОЗМІР СТАВОК ЄДИНОГО ПОДАТКУ для 2 групи — відповідно до ч. 2 ст.
291.4 — на 2014 рік на території Вишгородської міської ради

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

5

Двадцять друга сесія Вишгородської міськради VI скликання

>4

KOD

2013 року

Ставка на
2014 рік %
до мінімальної заробітної плати
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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20
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Вид діяльності за КВЕД (ДК 009:2005)

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

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

29.22.2
29.24.4
31.50.0
36
36.11.0
36.11.0
36.11.0

Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням
Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

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

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

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

>6

6

4 травня

Офіційно

2013 року

Двадцять друга сесія Вишгородської міськради VI скликання

>5

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)

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

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
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

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
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
52.74.9
55
55.10.0
55.23.0
55.30.1

Рішення від 25 квітня 2013 р. № 22/11
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

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

Вид діяльності за КВЕД (ДК 009:2005)

55.30.2
55.40.0
55.51.0
55.52.0
60
60.21.1

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)

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

20

71

20
20
20
20
20
20
20
20

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

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

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

20

90.00.3

20

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

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Секретар ради

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 за-

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

М. РЕШЕТНІКОВА

Про встановлення місцевих зборів

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 Вишго-

Про встановлення місцевих зборів
Розділ 1. Збір за місця для паркування транспортних засобів

Додаток № 2
до рішення Вишгородської міської ради
від 25 квітня 2013 року № 22/10

KOD

20
20
20

20
20

Вишгород

собів, 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 транспорт-

родського району.
5. Секретарю ради забезпечити
оприлюднення цього рішення в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК
Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 25 квітня 2013 року № 22/11
них 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.
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2+2
06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:15, 07:15 Хазяїн у домі
06:20 Країна on lіne
06:30 Худ. фільм «Управа”.
39 серія
07:20 Країна on lіne
07:25 Ера бізнесу
07:30 Клуб гумору
08:15 О, везунчик
09:05 Підсумки тижня
09:40 Без цензури
10:10 Т/с «Маруся.
Випробування»
12:30, 15:00, 18:20 Новини
12:45 Віра. Надія. Любов.
Спецвипуск
13:00 Театральні сезони
13:40, 19:45 Про життя з А.
Пальчевським
14:40 Вікно в Америку
15:05, 18:40, 21:20 Діловий
світ
15:20 Життя на рівних
15:35 Т/с «Угро»
18:55 Агро-News
19:15 Сільрада
19:30 Останнє попередження
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Щоденник ПКЄ 2013
21:40 Концертна програма
Трагедія і доблесть Афгану
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:45
ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10Сніданок
з 1+1
07:25 М/ф «Бернард»
10:00 Х/ф «Вій»
11:40 Х/ф «Кур’єр»
13:35 Не бреши мені
14:40 Сімейні
мелодрами
15:40 Секретні
матеріали шоу-бізнесу
16:45, 00:00 ТСН.
Особливе.
17:10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
20:15, 21:25 Т/с
«Розвідниці»
22:30 Гроші
00:25 Х/ф «Next .
Наступний»

06:00 Майстер
подорожей
06:30, 08:30 Світ за
тиждень
07:00 Ранкове еспресо
09:00 Олександр
Дем’яненко. Зношене
серце
10:00, 16:50 Алло, лікарю
11:15 Життя з бабуїнами
12:45 Дивовижні
розповіді про тварин
14:00 Мешканці будинку
Віндзорів
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:30 Світські хроніки
16:00 Сто запитань про
тварин
17:45 Маестро моди
18:50, 21:25 Економічний
пульс
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона
20:00 Клінтони: сімейні
таємниці
21:35 Михайло Пуговкін
22:40 Тварини, як ми
23:40 Сто запитань про
тварин

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

07:05 Т/с
«Леся+Рома»
07:40 Ділові факти
07:45 Стоп0
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:10 Х/ф
«Сорокп’ятка»
12:00, 13:00 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
12:45 Факти. День
13:10 Т/с «Знайти або
знищити»
16:50 Т/с «Топтуни»
18:45 Факти. Вечір
20:05 Т/с»Чужий
район»
21:50 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
23:00 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

06:10 Найкращий
кухар на селі
07:00, 17:00, 19:00
18:00 Новини
Події
07:10, 07:35, 08:10,
07:20 Ранок з
08:35 Ранок з
Україною
ІНТЕРом
09:20, 13:50, 17:20
09:10, 12:20 Т/с
Т/с «Слід»
10:00 Т/с «Князівна з
«Дар’я»
хрущовки»
13:15 Судові справи
15:35 Щиросерде
14:35 Сімейний суд
зізнання
15:35 Жди меня
16:00 Критична точка
18:10 Т/с «Жіночий
18:00 Т/с «Нерівний
лікар»
шлюб»
19:20 Говорить
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Людмила». Україна
20:00 Т/с «Глухар»
22:25 Т/с «Собача
21:50 Х/ф «Особливо
робота».
небезпечний»
00:25 Т/с «Одну тебе 23:45 Х/ф
кохаю»
«Шпигунські ігри»
08:30, 09:00, 12:00,

06:45 Телеторгівля
07:30 М/фи
09:00 Сім’я від А до Я
10:25 Бебі-бум
11:00, 11:40
Школа доктора
Комаровського
12:25, 17:15 Жіноча
форма
13:25, 18:15 Час краси
14:15 Справа смаку
15:15 Тиждень їжі
16:15, 22:35 Модний
вирок
19:00, 23:40 Міста
світу
20:00 Запитайте у
кухаря
20:50, 00:30 Глянець
21:40 Т/с «Тетянин
день»
01:10 Світ зірок

06:00 Проклята
попелюшка
06:45, 16:00 Все буде
добре
08:30, 18:20 Неймовірна
правда про зірок
10:05 Зіркове життя
11:00 Один за всіх
12:55 Зважені та
щасливі
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:00 Слідство ведуть
екстрасенси
21:00 Т/с «Маша
Пірогова - народний
юрист»
22:25 Детектор брехні
00:00 Битва
екстрасенсів
01:00 Т/с «Доктор Хаус»

07:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Всяко буває
09:50 До суду
10:55 Суд присяжних
12:25 Остаточний
вердикт
13:35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 «Говоримо і
показуємо»
18:30 Т/с «Людина
нізвідки»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Х/ф «Ми
оголошуємо вам
війну»
00:35 Д/ц «Наш
космос»

08:00, 11:00, 14:00,
02:00 Новини
08:15 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, 01:15 Поки
є час
16:00 Я подаю на
розлучення
17:00 Вечірні новини
17:40, 02:05 Давай
одружимося
18:55, 23:55 Нехай
говорять
20:00 Час
20:30 Т/с «Анна
Герман»
23:40 Нічні новини
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:00 Православний
календар
06:15 Хазяїн у домі
06:20, 07:20 Країна on lіne
07:15 Ера будівництва
07:25 Ера бізнесу
07:30 Клуб гумору
08:15 Дорівнює одному
Гафту
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:25 Шеф-кухар країни
10:15 Т/с «Маруся.
Випробування»
12:35, 15:00, 18:20
Новини
12:55, 15:30, 18:55, 21:25
Діловий світ
13:00 Останнє
попередження
13:15 Українська пісня
(повтор)
14:00, 19:45 Про життя з
А. Пальчевським
15:15 Euronews
15:45 Т/с «Угро»
18:45 Світ спорту
19:10 Про головне
20:55 Офіційна хроніка
21:35 Щоденник ПКЄ
2013
21:50 Передмова до
ПКЄ013
22:00 Євробачення-2013

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

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Служба
новин Соціальний пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове еспресо
09:00 Клінтони: сімейні
таємниці
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Михайло
Пуговкін. Житіє моє...
12:45 Маестро моди
14:00 Тварини, як ми
15:30 Цивілізація
Incognіta
15:45 Кумири
16:00 Сто запитань про
тварин
17:45 Соціальний
статус: ваша пенсія
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Микола
Добронравов, 3 ч.
20:00 Юрій Андропов.
П’ятнадцять місяців
надії
21:35 Наталя
Кустинська. Розплата
за кохання
22:40 Походження
людини
23:40 Сто запитань про
тварин

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

07:00, 17:00, 19:00

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

Події

07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 22:25 Т/с
«Собача робота»
11:05, 12:20 Д/с
«Слідство вели...
з Леонідом
Каневським»
13:15 Судові справи
15:05 Сімейний суд
16:05 Т/с «Анюта»
18:10 Т/с «Жіночий
лікар»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Людмила»
00:25 Т/с «Одну тебе
кохаю»

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 У 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 Мульти. М/фи
07:20 Мульти. М/с
«Бен 10: Інопланетна
суперсила»
08:00 Шалене відео поукраїнськи
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Сильний
аргумент. Ударна сила
10:05 Х/ф «Чудовисько»
12:15 Х/ф
«Професіонал»
14:45 Х/ф «Воїнипривиди: Напад на
острів Диявола»
16:45 Х/ф «Напад на
острів Диявола: Гора
смерті»
18:45 Т/с «Десантура»
21:25 Т/с «Секретні
матеріали»
00:25 . Х/ф «Щури»

07:00 М/ф
10:30 Х/ф «Нові
Робінзони»
12:20 Пороблено в
Україні
13:45, 19:00 Таємний
кухар
14:45, 18:00 Звана
вечеря
15:45 КВК
20:00 Лямур Тужур
21:00 Розсміши
коміка
22:00 М/ф «Шрек»
23:45 Х/ф
«Американська
незаймана»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
05:45 Радянські
мультфільми
10:35 Х/ф «У пошуках
06:30 Х/ф «Час «Зеро»
капітана Гранта»
08:05 Агенти впливу
11:50 Х/с «Я лечу»
09:00, 10:00
13:40 Х/с «Імперія під
ударом»
Православні святі
14:45 Х/с «Утьосов.
10:55 Т/с «Доктор
Пісня довжиною в
Тирса»
життя»
14:30 Т/с «Даішники» 15:45 Х/ф «У пошуках
18:30 Лохотрон
капітана Гранта»
17:10 Х/ф «Благі
19:00, 23:30 Свідок
наміри»
19:30 Т/с «Вулиці
18:45 Х/ф «Життєві
розбитих ліхтарів»
дрібниці»
21:30 Т/с
20:00 Х/с «Сімнадцять
«Криміналісти:
миттєвостей весни»
22:55 Х/ф «Загін
мислити як
особливого
злочинець»
призначення»
22:30 Т/с «CSI: Нью00:25 Х/ф «Чекаю і
Йорк»
сподіваюся»
00:00 Х/ф
02:40 Х/ф «Блакитні
блискавки»
«Засуджений»
06:00 Легенди

карного розшуку

07:20, 13:10 Воїни
08:10, 14:00 Загадки
планети
09:00 Таємні знаки
09:50, 19:20 В
пошуках пригод
10:40 Планета людей
11:30 Секретна зона
51
12:20 В очікуванні
кінця світу
14:50, 23:40 Земля:
еволюція планети
15:40 Слідчі та
екстрасенси
16:40, 20:10
Фантастичні історії
17:40, 21:10 Гучна
справа
18:30 Д/ф «Смерть
«Комсомольця»
22:00 Д/ф
«Комсомолець». 20
років потому»
22:50 Життя
00:30 Покер

08:00 «1000 дрібниць»
08:45 «Про
найголовніше»
09:30 «Кулагін і
партнери»
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 «Справа Х.
Слідство триває»
12:50, 15:35, 03:35 Вісті.
Чергова частина
13:50 «Чужі таємниці.
Пори року»
14:35 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
16:45 Т/с «Каменська-6»
19:30 «На добраніч,
малюки»
19:40 «Прямий ефір»
20:30 Т/с «Людмила»
22:25 Людмила Зикіна
23:20 Дівчата
00:00 «Вісті+»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:45 Телеторгівля
07:30 М/фи
07:10 Т/с
09:00, 19:30, 23:50
09:00 Сім’я від А до Я
«Леся+Рома»
ТСН
10:25 Бебі-бум
07:40 Ділові факти
06:45, 07:10, 07:30,
11:00, 11:40
07:50
Провокатор
08:05, 09:10Сніданок
Школа доктора
08:45 Факти. Ранок
з 1+1
Комаровського
09:15, 19:20
07:25 М/ф «Бернард»
12:25, 17:15 Жіноча
Надзвичайні новини з
форма
10:05, 17:10 Т/с
Костянтином Стогнієм
13:25 Т/с «Тетянин
«Величне століття.
10:10, 16:45 Т/с
день»
Роксолана»
«Топтуни»
14:15 Справа смаку
12:20, 13:30, 20:15,
12:10, 13:00 Т/с
15:15 Тиждень їжі
21:25 Т/с «Розвідниці» «Вулиці розбитих
16:15, 22:35 Модний
14:40 Сімейні
вирок
ліхтарів»
мелодрами
18:15 Час краси
12:45 Факти. День
19:00, 23:40 Міста
15:40 Весілля на
13:30, 21:50 Т/с
світу
мільйон
«Прокурорська
20:00 Запитайте у
перевірка»
16:45, 00:05 ТСН.
кухаря
14:50,
20:05
Т/с
Особливе.
20:50, 00:30 Глянець
22:30 Ілюзія безпеки «Чужий район»
21:40 Т/с «Тетянин
18:45 Факти. Вечір
00:30 Х/ф «Next.
день»
23:00 Х/ф «Блекджек» 01:10 Світ зірок
Наступний»

18:00 Новини

06:40, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом
06:45, 19:15 Піраньї
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00 Х/ф «Одного
разу у Вегасі»
11:00, 18:00, 19:55 Т/с
«Вороніни»
13:40, 14:45 Kіds»
Tіme
13:45 М/c «Качині
історії»
15:00 Т/с «Друзі»
16:00 Т/с «Кадетство»
17:00 Т/с «Щасливі
разом»
21:00 Ревізор
22:50 Т/с «Світлофор»

7

06:45 Т/с «Таксі»

07:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
07:20 Ранок з
09:00, 12:00, 15:00,
Україною
18:00 Сьогодні
09:20 Всяко буває
09:20, 13:00, 17:20,
09:50 До суду
21:50 Т/с «Слід»
10:55 Суд присяжних
10:00 Т/с «Операція
12:25 Суд присяжних.
Остаточний вердикт
«Ляльковод»
13:35 Т/с «Вулиці
12:00 Нехай говорять
розбитих ліхтарів»
15:35 Щиросерде
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
зізнання
15:25 Прокурорська
16:00 Критична точка
перевірка
18:00 Т/с «Нерівний
16:40 Говоримо і
показуємо
шлюб»
18:30 Т/с «Людина
19:20 Говорить
нізвідки»
Україна
22:15 Сьогодні.
Підсумки
20:00 Т/с «Глухар»
22:35 Х/ф «Ми
23:15 Т/с «Дикий «
оголошуємо вам
01:10 Т/с «Грімм.
війну»
00:30 Головна дорога
Другий сезон»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
08:45 Підйом
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
06:45, 19:15 Піраньї
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:30, 08:30, 19:00
07:15, 08:10, 22:40,
23:20 Бізнес-час
Репортер
07:20 Автопілот-новини
07:30 Зверни увагу з Т.
09:00, 16:45 Т/с
Рамус
07:40, 08:40 Трансмісія«Щасливі разом»
новини
11:05, 17:50, 19:55 Т/с 08:20 Новини Київщини
08:50 Огляд преси
«Вороніни»
09:15, 13:35, 14:10,
15:15 5 елемент
13:25, 14:35 Kіds»
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Tіme
Підсумки дня
13:10 Податковий
13:30 М/c «Качині
щоденник
16:10 Трансмісія
історії»
17:25 Особливий
погляд
14:45 Т/с «Друзі»
18:15, 22:45 Хроніка
15:45 Т/с «Кадетство» дня
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
21:00 Т/с «Кухня»
22:15 Агроконтроль
22:05 Т/с «Світлофор» 23:30 CRIME NEWS

06:30, 16:00 Все буде
добре
08:15, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
09:50 Зіркове життя.
Зіркові усиновлення
10:50 Зважені та
закохані
11:45 Х/ф «Дозвольте
тебе поцілувати...
знову»
13:55 Зважені та
щасливі
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:00 Слідство ведуть
екстрасенси
21:00 Т/с «Маша
Пірогова - народний
юрист»
22:25 Кохана, ми
вбиваємо дітей
00:20 Т/с «Доктор
Хаус»

06:40, 07:10, 07:40,

04:00, 08:00, 11:00,
14:00, 02:00 Новини
04:05 Доброго ранку
08:15 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, 01:15 Поки є час
16:00 Я подаю на
розлучення
17:00 Вечірні новини
17:40, 02:05 Давай
одружимося
18:55, 00:15 Нехай
говорять
20:00 Час
20:30 Т/с «Анна
Герман»
21:35 Вечірній Ургант
22:00
Євробачення-2013
00:00 Нічні новини

06:00 Х/ф «Почни
спочатку»
07:05 Х/ф «Бажаю
здоров’я»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Лохотрон
10:30 Т/с «Повернути
на дослідування»
12:20 Т/с «Говорить
поліція»
14:50, 19:30 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів 0»
16:45, 19:00, 23:30
Свідок
17:00 Т/с «Ера
стрільця»
21:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:30 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:00 Х/ф
«Смертельний
експрес»

2+2

06:00 М/ф

07:00 М/фи

07:20 М/с «Бен 10»

09:40 Т/с «Фізика чи

08:00 Шалене відео

хімія»
11:10, 19:00 Таємний

по-українськи

кухар

09:00, 21:00 Новини

12:10, 18:00 Звана

2+2

вечеря

09:25 Сильний

13:10 Т/с «Пітерські
канікули»

аргумент. Ударна

14:00 Д/с «Війна

сила

статей»

10:20 Т/с «Природний 15:00 Д/п «Б’є значить любить»
відбір»
16:00 Орел і Решка
16:50 Т/с «Псевдонім 17:00, 21:00 Розсміши
«Албанець»

коміка

18:50 Т/с «Десантура» 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
21:25 Х/ф «Ларго
22:00 Богині ефіру
Вінч. Початок»
23:10 Велика різниця
23:25 Х/ф «Ларго
00:10 Х/ф «Зоряний
Вінч. Змова в Бірмі»

05:45 Радянські М/фи 07:20 Воїни
08:10, 14:00 Загадки
10:35 Х/ф «У пошуках
планети
капітана Гранта»
09:00 Таємні знаки
09:50, 19:20 В
12:05 Х/с «Я лечу»
пошуках пригод
13:55 Х/с «Утьосов.
10:40, 22:50 Життя
11:30 Куля для
Пісня довжиною в
Кеннеді
життя»
12:20 В очікуванні
15:55 Х/ф «Принцеса кінця світу
13:10 Історія
на горошині»
Цукерберга
17:30 Х/ф «Поцілунок» 14:50, 23:40 Земля:
еволюція планети
18:45 Х/ф «Травнева 15:40 Слідчі та
ніч, або Утоплениця» екстрасенси
16:40, 20:10
20:00 Х/с «Сімнадцять
Фантастичні історії
17:40, 21:10 Гучна
миттєвостей весни»
справа
22:45 Х/ф «Репортаж
18:30 Д/ф «Щоденник
адмірала Головка»
з лінії вогню»
22:00 Д/ф «Хто вбив
00:15 Х/ф «Два роки
Котовського?»
над прірвою»
00:30 Дивна планета

шлях: Покоління»

08:00 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін і партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Справа Х.
Слідство триває
12:50, 15:35 Вісті.
Чергова частина
13:50 Чужі таємниці.
Пори року
14:35 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
16:45 Т/с
«Каменська-6»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Людмила»
22:25 Спеціальний
кореспондент
23:30 Убивці з космосу
00:30 Вісті+
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06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:15, 07:15 Хазяїн у домі
06:20, 07:20 Країна on lіne
07:25 Ера бізнесу
07:30 Клуб гумору
08:15 Я точно знаю, що
повернуся
09:05, 21:00 Підсумки дня
09:15, 20:55 Офіційна хроніка
09:20 Служба розшуку дітей
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:15 Т/с «Маруся»
12:35, 18:20 Новини
12:55, 18:40, 1:15 Діловий світ
13:00 Віра. Надія. Любов.
Спецвипуск
13:10 Крок до зірок
14:00, 19:45 Про життя з А.
Пальчевським
15:00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ
СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ
УКРАЇНИ на тему: Проблеми
розвитку українського
книговидавництва,
книгорозповсюдження та
перспективи підтримки
книгочитання в Україні
18:00 Про головне
18:55 Концерт дуету Світязь
20:50 Мегалот
21:25 Щоденник ПКЄ 2013
21:35 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
22:25 Книга.ua
22:50 Суперлото, Трійка, Кено

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

06:45 Т/с «Таксі»
07:05 Т/с
«Леся+Рома»
ТСН
07:40 Ділові факти
06:45, 07:10, 07:30,
07:45 Несекретні
08:05, 09:10Сніданок
файли
з 1+1
08:45 Факти. Ранок
07:25 М/ф «Бернард» 09:15, 19:20
Надзвичайні новини з
10:05, 17:10 Т/с
Костянтином Стогнієм
«Величне століття.
10:10, 16:45
Роксолана»
«Топтуни».
12:20, 13:30, 20:15 Т/с
Детективний телеТ/с
«Розвідниці»
12:10, 13:00 Т/с
14:40 Сімейні
«Вулиці розбитих
мелодрами
ліхтарів»
12:45 Факти. День
15:40 Секретні
матеріали шоу-бізнесу 13:35, 21:50 Т/с
«Прокурорська
- Зоряні династії
перевірка»
16:45, 00:05 ТСН.
14:55, 20:05 Т/с
Особливе.
«Чужий район»
22:30 Територія
18:45 Факти. Вечір
23:00 Х/ф «Ікар»
обману

06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:30 М/ф
09:00 Сім’я від А до Я
10:25 Бебі-бум
11:00, 11:40
Школа доктора
Комаровського
12:25, 17:15 Жіноча
форма
13:25 Т/с «Тетянин
день»
14:15 Справа смаку
15:15 Тиждень їжі
16:15, 22:35 Модний
вирок
18:15 Час краси
19:00, 23:40 Міста
світу
20:00 Запитайте у
кухаря
20:50, 00:30 Глянець
21:40 Т/с «Тетянин
день»
01:10 Світ зірок

05:55, 16:00 Все буде 06:40, 07:10, 07:40,

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Соціальний
пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове еспресо
09:00 Юрій Андропов.
П’ятнадцять місяців надії
10:00, 16:50 Алло, лікарю
11:15 Наталя Кустинська.
Розплата за кохання
12:45 Соціальний статус:
ваша пенсія
14:00 Походження
людини
15:30 Ронін. з Дмитром
Видріним
16:00 Сто запитань про
тварин
17:45 Маестро моди
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона
20:00 Я живий і прагну
крові
21:35 Іронія долі Георгія
Буркова
22:40 Походження
людини
23:40 Сто запитань про
тварин

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

07:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Перша кров
09:50 До суду
10:55 Суд присяжних
12:25 Остаточний
вердикт
13:35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Людина
нізвідки»
21:30 Футбол. Ліга
Європи УЄФА. Фінал.
Пряма трансляція
23:40 Х/ф «Останній
герой»

09:00, 19:30, 23:50

08:30, 09:00, 12:00,
18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 22:25 Т/с
«Собача робота»
11:05, 12:20 Д/с
«Слідство вели...
з Леонідом
Каневським»
13:15 Судові справи
15:05 Сімейний суд
16:05 Т/с «Анюта»
18:10 Т/с «Жіночий
лікар»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Людмила»
00:25 Х/ф «Золота
дитина»

06:10 Т/с «Дорожній
патруль»
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:20 Ранок з
Україною
09:20, 13:00, 17:20,
21:50 Т/с «Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«Глухар»
12:00 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Глухар»
23:15 Т/с «Дикий «
01:10 Т/с «Грімм.
Другий сезон»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:00 Православний
календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:15 Хазяїн у домі
06:20, 07:20 Країна on lіne
07:15 Ера будівництва
07:25 Ера бізнесу
07:30 Клуб гумору
08:15 Скобцева Бондарчук
09:05, 21:00 Підсумки дня
09:25, 20:55 Офіційна
хроніка
09:30 Т/с «Маруся.
Випробування»
12:35, 15:00, 18:20 Новини
13:00, 15:30, 18:45, 21:25
Діловий світ
13:05 Д/ф «Антон
Макаренко. Дальня
перспектива»
13:35 Світло
14:00, 19:45 Про життя з А.
Пальчевським
15:15 Euronews
15:35 Т/с «Угро»
19:05 Про головне
19:30 Останнє
попередження
21:35 Щоденник ПКЄ 2013
21:50 Передмова до
ПКЄ013
22:00 Євробачення 2013

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

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Соціальний
пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове еспресо
09:00, 20:00 Я живий і
прагну крові. Че Гевара
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Іронія долі
Георгія Буркова
12:45 Маестро моди
14:00 Походження
людини
15:30 Щоденник для
батьків
16:00 Сто запитань про
тварин
17:45 Соціальний
статус: ваші права і
пільги
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона
21:35 Михайло
Жванецький
22:40 Походження
людини
23:40 Сто запитань про
тварин

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

06:10 Т/с «Дорожній

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

патруль»

06:40 Т/с «Таксі»
07:05 Т/с
09:00, 19:30, 23:45
«Леся+Рома»
ТСН
07:40 Ділові факти
06:45, 07:10, 07:30,
07:45 Максимум в
08:05, 09:10 Сніданок Україні
08:45 Факти. Ранок
з 1+1
09:15, 19:20
07:25 М/ф «Бернард» Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:05, 17:10 Т/с
10:10, 16:45 Т/с
«Величне століття.
«Топтуни»
Роксолана»
12:10, 13:00 Т/с
«Вулиці розбитих
12:20, 13:30 Т/с
ліхтарів»
«Розвідниці»
12:45 Факти. День
14:40 Сімейні
13:35, 21:50 Т/с
«Прокурорська
мелодрами
перевірка»
15:40 Секретні
14:50, 20:05 Т/с
матеріали шоу-бізнесу «Чужий район»
16:45, 00:00 ТСН.
16:45 Т/с «Топтуни»
18:45 Факти. Вечір
Особливе.
23:00 Х/ф «Діамантові
20:15 Міняю жінку
собаки»
21:40 Пекельна кухня 00:50 Несекретні
файли
00:25 Секс - місія

18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 22:25 Т/с
«Собача робота»
11:05, 12:20 Д/с
«Слідство вели...
з Леонідом
Каневським»
13:15 Судові справи
15:05 Сімейний суд
16:05 Т/с «Анюта»
18:10 Т/с «Жіночий
лікар»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Людмила»
00:25 Х/ф «Останній
самурай»

добре

08:45 Підйом

07:45, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
09:05, 10:10 Зіркове

06:45, 19:15 Піраньї
07:30, 08:30, 19:00
Репортер

життя
11:15 Кохана, ми

09:00, 16:45 Т/с

вбиваємо дітей

«Щасливі разом»

13:10 Зважені та

11:05, 17:55, 19:55 Т/с

щасливі
18:00, 22:00 Вікна-

«Вороніни»

Новини

13:25, 14:35 Kіds Tіme

20:00 Слідство ведуть

13:30 М/c «Качині

екстрасенси
21:00 Т/с «Маша

історії»

Пірогова - народний

14:45 Т/с «Друзі»

юрист»

15:45 Т/с «Кадетство»

22:25 Хата на тата
00:20 Т/с «Доктор

21:00 Т/с «Кухня»

Хаус»

22:05 Т/с «Світлофор»

08:00, 11:00, 14:00,
02:00 Новини
08:15 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, 01:15 Поки
є час
16:00 Я подаю на
розлучення
17:00 Вечірні новини
17:40, 02:05 Давай
одружимося
18:55, 23:55 Нехай
говорять
20:00 Час
20:30 Т/с «Анна
Герман»
23:40 Нічні новини

06:50 Х/ф «Мафія
безсмертна»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Д/с «Реальні
злочинці»
10:30 Т/с «Повернути
на дослідування»
12:20 Т/с «Говорить
поліція»
14:55, 19:30 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів0»
16:45, 19:00, 23:30
Свідок
17:00 Т/с «Ера
стрільця»
21:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:30 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:00 Х/ф «Спекотний
день»

Вишгород
2+2
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:10, 22640,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Зверни увагу з Т.
Рамус
07:40, 08:50 Трансмісіяновини
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

06:00 М/ф
07:20 Мульти. М/с
«Бен 10: Інопланетна
суперсила»
08:00 Шалене відео
по-українськи
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:20 Сильний
аргумент. Ударна
сила
10:20 Т/с «Сищики»
16:50 Т/с «Псевдонім
«Албанець»
18:50 Т/с «Десантура»
21:25 Ліга Європи
УЄФА. Фінал.
«Бенфіка» - «Челсі»
23:25 Про Лігу Європи
+ огляд ігрового дня
00:55 Х/ф
«Катастрофа»

07:00 М/ф
09:40 Т/с «Фізика чи
хімія»
11:10, 19:00 Таємний
кухар
12:10, 18:00 Звана
вечеря
13:10 Т/с «Пітерські
канікули»
14:00 Д/с «Війна
статей»
15:00 Д/п «Схудни із
зіркою»
16:00, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
17:00, 21:00 Розсміши
коміка
22:00 Богині ефіру
23:10 Велика різниця
00:10 Х/ф «Зоряний
шлях: Перший
контакт»

07:20, 13:10 Воїни
08:10, 14:00 Загадки
планети
на горошині»
09:00 Таємні знаки
11:30 Х/с «Я лечу»
09:50, 19:20 В
13:20 Х/с «Утьосов.
пошуках пригод
Пісня довжиною в
10:40, 22:50 Життя
життя»
11:30 Мексика:
15:20 Х/ф
наркокартель
12:20 В очікуванні
«Снігурочка»
кінця світу
17:10 Х/ф «Блакитні
14:50, 23:40 Земля:
блискавки»
еволюція планети
18:40 Х/ф «Вечір
15:40 Слідчі та
напередодні Івана
екстрасенси
Купала»
16:40, 20:10
20:10 Х/с «Сімнадцять Фантастичні історії
17:40, 21:10 Гучна
миттєвостей весни»
справа
22:45 Х/ф «Чекаю і
18:30 Д/ф «Криголам
сподіваюся»
«Ленін»
01:25 Х/ф «Загін
22:00 Д/ф «Щоденник
особливого
адмірала Головка»
призначення»
00:30 Покер

08:00 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін і партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Справа Х.
Слідство триває
12:50, 15:35 Вісті.
Чергова частина
13:50 Чужі таємниці.
Пори року
14:35 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
16:45 Т/с «Каменська»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Людмила»
22:25 Свідки. Сергій
Юрський
00:20 Вісті+

05:45 М/ф

09:45 Х/ф «Принцеса

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00 Дачні історії

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

06:45 Телеторгівля

добре

07:30 М/ф

07:55, 18:20

09:00 Сім’я від А до Я

Неймовірна правда

06:45, 19:15 Піраньї

10:25 Бебі-бум

про зірок

07:30, 08:30, 19:00

11:00, 11:40

09:20, 10:20 Зіркове

Школа доктора

життя

Комаровського

11:15 Х/ф «Кохаю,

12:25, 17:15 Жіноча

тому що кохаю»

форма

13:15 Зважені та

08:45 Підйом

Репортер
09:00, 16:55 Т/с
«Щасливі разом»

13:25, 21:40 Т/с

щасливі

11:05, 17:55, 19:55 Т/с

«Тетянин день»

18:00, 22:00 Вікна-

«Вороніни»

14:15 Справа смаку

Новини

15:15 Тиждень їжі

20:00 Слідство ведуть

16:15, 22:35 Модний

екстрасенси

13:30 М/c «Качині

вирок

21:00 Т/с «Маша

історії»

18:15 Час краси

Пірогова - народний

19:00, 23:40 Міста

юрист»

світу

22:25 Кулінарна

20:00 Запитайте у

династія

кухаря

00:20 Т/с «Доктор

20:50, 00:30 Глянець

Хаус»

22:00 Т/с «Світлофор»

08:00, 11:00, 14:00,
02:00 Новини
08:15 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, 01:15 Поки є час
16:00 Я подаю на
розлучення
17:00 Вечірні новини
17:40, 02:05 Давай
одружимося
18:55, 00:15 Нехай
говорять
20:00 Час
20:30 Т/с «Анна
Герман»
21:35 Вечірній Ургант
22:00
Євробачення-2013
00:00 Нічні новини

06:50 Х/ф «Знайти та
знешкодити»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Д/с «Таємниці
кримінального світу»
10:30 Т/с «Повернути
на дослідування»
12:20 Т/с «Говорить
поліція»
14:55, 19:30 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів 0»
16:45, 19:00, 23:30
Свідок
17:00 Т/с «Ера
стрільця»
21:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:30 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:00 Х/ф
«Смертоносний воїн»

07:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
07:00, 17:00, 19:00
09:00, 12:00, 15:00,
Події
18:00 Сьогодні
07:20 Ранок з
09:20 Медичні
Україною
таємниці
09:20, 13:00, 17:20,
09:50 До суду
21:50 Т/с «Слід»
10:55 Суд присяжних
12:25 Остаточний
10:00, 20:00 Т/с
вердикт
«Глухар»
13:35 Т/с «Вулиці
12:00 Нехай
розбитих ліхтарів»
говорять. Відчайдушні
14:30, 17:30 Огляд.
домогосподарки
Надзвичайна подія
15:35 Щиросерде
15:25 Прокурорська
зізнання
перевірка
16:00 Критична точка 16:40 Говоримо і
показуємо
18:00 Т/с «Нерівний
18:30, 22:35 Т/с
шлюб»
«Людина нізвідки»
19:20 Говорить
22:15 Сьогодні.
Україна
Підсумки
23:15 Т/с «Дикий «
23:35 Дачна відповідь
01:10 Т/с «Грімм»
00:40 Диво техніки

13:25, 14:35 Kіds Tіme

14:45 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Кадетство»
21:00 Т/с «Кухня»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:10, 22:40,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Зверни увагу з Т.
Рамус
07:40, 08:40 Трансмісіяновини
08:15 Драйв-новини
08:20 Ранок із зіркою
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
13:10, 14:10, 15:15 5
елемент
16:10 У кабінетах
17:25 Акцент
18:15 Лісовий патруль
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:10 Реальний сектор
22:45 Хроніка дня
23:30 CRIME NEWS

05:45 М/ф

2+2

06:00 М/ф

07:00 М/фи

07:20 М/с «Бен 10»

09:40 Т/с «Фізика чи

08:00 Шалене відео
по-українськи

хімія»
11:10, 19:00 Таємний
кухар

09:00, 21:00 Новини

12:10, 18:00 Звана

2+2

вечеря

09:25 Сильний

13:10 Т/с «Пітерські
канікули»

аргумент. Ударна

14:00 Д/с «Війна

сила

статей»

10:20 Т/с «Солдати»

15:00 Д/п «Життя

16:50 Т/с «Псевдонім

після слави»

«Албанець»

16:00, 20:00 Т/с «Моя

прекрасна няня»
18:50 Т/с «Десантура» 17:00, 21:00 Розсміши
21:25 Х/ф «Російський коміка
спецназ»
23:25 Х/ф «Змотуй

22:00 Богині ефіру
23:10 Велика різниця
00:10 Х/ф «Зоряний

вудки»

07:20, 13:10 Воїни
08:10, 14:00 Загадки
09:50 Х/ф
планети
«Снігурочка»
09:00 Таємні знаки
09:50, 19:20 В
11:40 Х/с «Я лечу»
пошуках пригод
13:30 Х/с «Утьосов»
10:40, 22:50 Життя
11:30 Дивовижна
15:30 Х/ф «Розбудіть
планета
Мухіна»
12:20 Підводний
всесвіт
17:10 Х/ф «Історія
14:50, 23:40 Земля:
однієї любові»
еволюція планети
15:40 Слідчі та
18:45 Х/ф «Пізня
екстрасенси
дитина»
16:40, 20:10
Фантастичні історії
20:00 Х/с «Сімнадцять
17:40, 21:10 Гучна
миттєвостей весни»
справа
18:30 Д/ф «Хто вбив
22:40 Х/ф «Це було в
Котовського?»
розвідці»
22:00 Д/ф «Криголам
«Ленін»
00:30 Х/ф «Допінг для
00:30 Мексика:
янголів»
наркокартель

шлях: Повстання»

08:00 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін і
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Справа Х.
Слідство триває
12:50, 15:35, 03:35
Вісті. Чергова частина
13:50 Чужі таємниці.
Пори року
14:35 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
16:45 Т/с «Каменська»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Людмила»
22:25 Двобій
00:00 Вісті+
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2+2
06:00 Православний
календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:15 Хазяїн у домі
06:20, 07:15 Країна on lіne
06:30 Худ. фільм «Управа”
07:30 Ера бізнесу
07:35 Клуб гумору
08:15 Р.Паулс. Все, що
було, не виправиш
09:05, 21:00 Підсумки дня
09:25 Офіційна хроніка
09:30 Т/с «Маруся.
Випробування»
12:35, 15:00, 18:20 Новини
13:00, 15:05, 18:45, 21:25
Діловий світ
13:10 Контрольна робота
13:40 Останнє
попередження
14:00 Про життя з А.
Пальчевським
15:10 Аудієнція. Країни
від А до Я
15:35 Т/с «Угро»
19:05 Здоровенькі були
19:50 221. Екстрений
виклик. Тиждень
21:40 Щоденник ПКЄ 2013
21:45 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10Сніданок
з 1+1
07:25 М/ф «Бернард»
10:15, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана»
12:30 Пекельна кухня
14:40 Сімейні
мелодрами
15:40 Секретні
матеріали шоу-бізнесу
16:45 ТСН. Особливе.
20:15 Казкова Русь
20:50 Вечірній квартал
у Туреччині
22:45 Спецпроект 95
кварталу
23:35 Х/ф «Борцю не
боляче»

06:45 Т/с «Таксі»
07:10 Т/с
«Леся+Рома»
07:40 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:10, 16:45 Т/с
«Топтуни»
12:10, 13:00 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
12:45 Факти. День
13:35, 21:50 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:55, 20:05 Т/с
«Чужий район»
18:45 Факти. Вечір
23:00 Х/ф
«Ув’язнений»

06:30, 15:00, 18:30,
21:00 Служба новин
Соціальний пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове еспресо
09:00 Я живий і прагну
крові. Че Гевара, 2 ч.
10:00, 16:50 Алло, лікарю
11:15 Михайло
Жванецький. Ретельніше
треба, хлопці
12:45 Соціальний статус:
ваші права і пільги
14:00 Походження
людини
15:30 Будь у курсі
16:00 Сто запитань про
тварин
17:45 Маестро моди
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона
20:00 Бен Ладен. Вбити
невидимку
21:35 Лариса Лужина.
Життя по вертикалі
22:40 Заплив із
касатками
23:40 Сто запитань про
тварин

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

06:10 Т/с «Дорожній

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

патруль»

06:45 Телеторгівля
07:30 М/фи
09:00 Сім’я від А до Я
10:25 Бебі-бум
11:00, 11:40
Школа доктора
Комаровського
12:25, 17:15 Жіноча
форма
13:25, 21:40 Т/с
«Тетянин день»
14:15 Справа смаку
15:15 Тиждень їжі
16:15, 22:35 Модний
вирок
18:15 Час краси
19:00, 23:40 Міста
світу
20:00 Запитайте у
кухаря
20:50, 00:30 Глянець
01:10 Світ зірок

07:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
18:00 Новини
07:00, 17:00, 19:00
09:00, 12:00, 15:00,
07:10, 07:35, 08:10,
Події
18:00 Сьогодні
08:35 Ранок з
09:20 Рятувальники
07:20 Ранок з
ІНТЕРом
09:50 До суду
Україною
09:10 Т/с «Собача
10:55 Суд присяжних
09:20, 13:00, 17:20,
робота». Заключна
12:25 Остаточний
21:50 Т/с «Слід»
вердикт
серія
13:35 Середовище
10:00, 20:00 Т/с
11:05, 12:20 Д/с
проживання
«Слідство вели...
«Глухар»
крокодилів
з Леонідом
12:00 Нехай говорять
14:30, 17:30 Огляд.
Каневським»
15:35 Щиросерде
Надзвичайна подія
13:15 Судові справи
15:25 Прокурорська
зізнання
15:05 Сімейний суд
16:00 Критична точка перевірка
16:05 Т/с «Анюта»
16:40 Говоримо і
18:00 Т/с «Нерівний
показуємо
18:10 Т/с «Жіночий
шлюб»
18:30 Х/ф
лікар»
«Розшукувач»
19:20 Говорить
20:00 Подробиці
22:20 Михайло
Україна
20:30 Шустер Lіve
Шуфутинський
00:40 Х/ф «Посейдон» 23:15 Т/с «Дикий»
00:40 Дачна відповідь
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22:00 Т/с «Світлофор»

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, 08:40 Трансмісіяновини
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
16:15 Лісовий патруль
17:15 Мотор-новини
17:25 Не перший погляд
18:15 Реальний сектор
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Особливий погляд
22:45 Хроніка дня
23:30 CRIME NEWS

08:00, 11:00, 14:00
Новини
08:15 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 Т/с
«Торговельний центр»
15:15 Поки є час
16:00 Чекай на мене
17:00 Вечірні новини
17:40 Людина і закон
18:55 Поле чудес
20:00 Час
20:30 Т/с «Анна
Герман»
22:40 Вечірній Ургант
23:35 Х/ф «Якось в
Ірландії»

07:10 Х/ф «Семен

05:45 М/ф

Дежньов»

10:25 Х/ф «Розбудіть

06:35 Х/ф «До Чорного 06:40, 07:10, 07:40,
моря»

06:45, 19:15 Піраньї
07:55 Х/ф «Донечко
07:30, 08:30, 19:00
моя»

09:00, 16:50 Т/с

засіб»

«Щасливі разом»
11:05, 17:55, 19:55 Т/с

17:50, 22:00 Вікна«Вороніни»
Новини

рука»
20:00, 22:35 Холостяк

15:50 Т/с «Кадетство»
00:05 Як вийти заміж з

район»

08:30 Справа смаку

Людмила»

09:30 Ранкова пошта

08:00 Караоке на

09:55 Неділя з

Майдані

06:00 Х/ф «Іподром»
07:35 Ф-стиль
08:00 Соціальний пульс
08:58 Лариса Лужина
10:00 Світські хроніки
10:40 Х/ф «Коли дерева
були великими»
13:35 За сім морів
14:15 Дика природа в
об’єктиві
14:50 Зустріч лінивців
15:50 Еверест - лікарі у
мертвій зоні
16:55 Ронін. з Дмитром
Видріним
17:35 Щоденник для
батьків
18:15 Цивілізація
Incognіta
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Радянський
космос: чотири королі
20:00 Бермудський
трикутник - таємниця
глибин океану
21:15 Х/ф «Концерт»
23:50 Олександр
Філіппенко
00:55 Х/ф «До
останньої хвилини»

06:00 Шустер Lіve

06:00 Срібний

10:00 Х/ф «Терапія
коханням»
12:05 Т/с «Сімейний
детектив»
13:05 Т/с «Одну тебе
кохаю»
17:30, 20:30 Т/с
«Янгол у серці»
20:00 Подробиці
22:55 Т/с «Гидке
каченя»

Кварталом
10:55, 16:25
Попелюшка для

11:35 За кермом

Баскова

12:00 Максимум в

11:30 Смачна ліга

06:40 Х/ф «Руслан і

Україні

12:15 Свати біля плити

12:55, 19:00 Місце

14:25, 22:00 Модний
вирок
15:25, 23:00 Жіноча

можна
форма
18:45 Факти. Вечір

08:30 Ранковий

Мухіна»
12:05 Х/с «Я лечу»

Свідок

13:55 Х/с «Утьосов»

09:00 Т/с

15:55 Х/ф «Увага,

«Охоронець»

черепаха»

14:50 Т/с «Вулиці

17:30 Х/ф «Собака

розбитих ліхтарів0»

на сіні»

16:45, 19:00 Свідок

20:10 Х/с «Сімнадцять
миттєвостей весни»

17:00 Т/с «Ера

21:30 Х/с «Полювання

стрільця»

на Берію»

19:30 Т/с «Статський

22:30 Х/ф «Дій за

радник»

обставинами»

23:30 Х/ф «Клініка»

23:45 Х/ф «Далеко від
Батьківщини»

01:20 Х/ф
«Смертоносний воїн»

16:50 Концерт День

07:15 Парад рад
08:05, 10:00 Ревізор
12:00 Уральські
пельмені

08:55 Їмо вдома
10:05 Хата на тата
12:00 Холостяк

13:40 Люди ХЕ
14:00 Нереальна

15:45 Як вийти заміж з історія
Анфісою Чеховою

зустрічі змінити не

21:00 Т/с «Кухня»

01:15 Х/ф «Чекайте на
зв’язкового»

06:00 М/ф
07:20 М/с «Бен 10»

07:00 М/фи
09:40 Т/с «Фізика чи
хімія»

08:00 Шалене відео

11:10, 19:00 Таємний

по-українськи

кухар
12:10, 18:00 Звана

09:00 Новини 2+2
09:25 Сильний
аргумент. Ударна
сила

вечеря
13:10 Т/с «Пітерські
канікули»
14:00 Д/с «Війна
статей»

10:20 . Т/с «Псевдонім 15:00 Д/п «Життя
після слави»
«Албанець»
16:00 Т/с «Моя
19:00 Королі рингу:
Бокс (WBA) Повєткін Вавржик
23:30 . Х/ф «Ларго

прекрасна няня»
17:00, 22:20 Розсміши
коміка
20:00 КВК
23:15 Пороблено в
Україні

Вінч. Початок»

07:20, 13:10 Воїни
08:10, 14:00 Загадки
планети
09:00 Таємні знаки
09:50 В пошуках
пригод
10:40 Життя
11:30 Дивовижна
планета
12:20 Підводний
всесвіт
14:50 Земля:
еволюція планети
15:40 Слідчі та
екстрасенси
16:40, 19:20
Фантастичні історії
17:40 Гучна справа
18:30 Д/ф «Заповіт
Червоного графа»
22:00 Д/ф «КДБ в
Афганістані»
22:50 Д/ф «Моссад.
Невловимі месники»
23:40 Д/ф «Російські
ніндзя»
00:30 Покер

00:35 Х/ф «Кемпінг»

07:55 Мусульмани
08:05 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін і партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Право на зустріч
12:50, 15:35 Вісті.
Чергова частина
13:50 Чужі таємниці.
Пори року
14:35 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
16:45 Т/с
«Каменська-6»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Юрмала
22:20 Х/ф «Арифметика
підлості»
00:15 Х/ф «Роздільник»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:25, 13:20 М/ф

питання

історії»
14:45 Т/с «Друзі»

06:05 Т/с «Чужий

10:40 Квартирне

13:25, 14:35 Kіds Tіme

18:00 Х/ф «Діамантова 13:30 М/c «Качині

06:10 Х/ф «Відпусти
мене»
08:00 Світське життя
09:00 Хто там?
10:15 М/ф «Енгрі
Бердс»
10:20, 10:45
Х/ф «Людина павук. Щоденник
супергероя»
11:05 Світ навиворіт:
В’єтнам
12:05 Тачки
12:40 Великі перегони
14:55 Шість кадрів
15:55 Казкова Русь
16:30 Вечірній квартал
у Туреччині
18:30 Розсміши коміка
19:30 ТСН
20:00 Великі перегони
22:00 Х/ф «Макс
Пейн»
00:10 Х/ф «Місячний
гонщик»

10:00 Дача

Репортер

09:50 Х/ф «Надійний

06:00 Підсумки
06:20 О.Газманов.
Зроблений в СРСР
07:45 Присвяти себе
футболу
08:05 Олімпійський
виклик
08:20 Панянка і кулінар
08:55 Домашня
скарбничка
09:05 Життя на рівних
09:25 Армія
09:40 Х/ф «Ескадрон
гусар летючих»
12:45 В гостях у Д.
Гордона
13:50 Концертна
програма В. Павлика
16:15 Енергоблок
16:30 Золотий гусак
17:10 Концерт Ніколо
20:10 Без цензури
20:40 Кабмін: подія
тижня
20:50 Мегалот
20:55 Служба розшуку
дітей
21:00 Підсумки дня
22:00 Євробачення
2013

08:55 Зірка YouTube

08:45 Підйом

14:35 Файна Юкрайна

16:55 Х/ф «Діамантова 14:45 Т/с «Щасливі
рука»
19:00, 22:20 Україна

разом»
16:10 Х/ф «Робін Гуд:

має талант
Принц крадіїв»
21:15 Зважені зі
19:10 Х/ф «Острів»

20:50 Т/с «Зниклі»

Народження Інтера

скандалом

00:50 Х/ф «Хроніки

21:00 Династія

22:45 Х/ф «Я щаслива» 22:00 Хто зверху?

мутантів»

23:55 Арт Простір

00:35 Детектор брехні 00:00 Х/ф «Сестри»

06:25 Огляд
07:00, 09:00, 12:00,
апельсин
18:00 Сьогодні
07:15 Лотерея
07:00, 19:00 Події
Золотий ключ
07:45 Державна
07:10, 09:00 Т/с
житлова лотерея
08:25 Готуємо з
«Інтерни»
Олексієм Зиміним
10:00 Таємниці зірок 09:20 Головна дорога
09:55 Кулінарний
12:00 Т/с «Дорожній двобій
11:00 Квартирне
патруль»
питання
12:20, 18:20 Т/с
16:00 Х/ф «Дуель»
«Мент у законі»
20:15 Російські
18:00, 19:20 Т/с
сенсації
«Безцінне кохання»
21:15 Ти не повіриш
22:15 Промінь Світла
22:10 Х/ф «Рівняння з 22:45 Реакція
Вассермана
усіма відомими»
23:20 Школа
лихослів’я
02:00 Х/ф «Куди
00:10 Х/ф «Підводні
камені»
приводять мрії»

06:55 Грай, гармонь
улюблена
07:40 Смішарики
07:50 Розумниці і
розумники
08:40 Слово пастиря
09:00, 11:00, 14:00
Новини
09:15 Смак
09:55 Ідеальний
ремонт
11:15 ДОБРО 5541
12:15 Абракадабра
14:10 Х/ф «Кращий
друг мого чоловіка»
15:55 Діна Гарипова
17:00 Вечірні новини
17:15 Угадай мелодію
17:55 Т/с «Остання
зустріч»
20:00 Час
20:20 Сьогодні
ввечері
22:00
Євробачення-2013
01:00 Х/ф «Не горюй»

06:00 Т/с

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

08:15 Х/ф «Чингачгук

Провал Короля
дефіциту
12:00 Головний свідок

- Великий Змій»

10:00 Х/ф

13:00 Випадковий
свідок

«Сімнадцять

13:25 Х/ф «Клініка»
15:20 Т/с «Доктор

миттєвостей весни»

Тирса»
19:00 Т/с «Таємниці

23:55 Х/ф «Життя і

слідства»
смерть Фердинанда
23:00 Д/с «Реальні
злочинці»

Люса»

23:30 Х/ф «Другий у
команді»

07:00 М/ф

10:00

09:00 М/с «Казки

ШОУМУХОСЛОН
11:00 Т/с «Мисливці

04:55 Саундтреки

Ганса Крістіана
Андерсена»
10:00 М/ф

за старовиною»

11:40 М/ф «Спіріт:

14:00 Х/ф «Копальні

Душа прерій»

царя Соломона»

13:10 Х/ф «Індіанець

18:20 ЧУ 29 тур.

в шафі»

«Арсенал» -

15:00 Пороблено в
Україні

«Ворскла», «Кривбас»

16:25 Штучки

- «Карпати»

17:50 Лямур Тужур

20:30 Х/ф «Секретні

18:50 Розсміши

матеріали: Я хочу

коміка

вірити»

19:50 Вечірній

22:30 Х/ф «Секретні
матеріали»

квартал
21:40 Т/с
«Надприродне»

01:05 Х/ф

00:10 Х/ф «Поспішай

«Марабунта»

кохати»

06:05 Діалоги про
тварин
10:00 Історичні битви 07:00, 10:00, 13:00
Вісті
12:00 Дивна планета 07:10, 10:10, 13:20
Місцевий час. ВістіМосква
13:00 Життя
07:20 Військова
програма
16:00 В пошуках
07:50 Планета собак
08:25 Суботник
пригод
09:05 Таємниця трьох
океанів. У гонитві за
19:00 Містична
примарою
10:20 Вісті. Чергова
Україна
частина
10:55 Чесний
детектив
20:00 Фантастичні
11:25, 13:30 Х/ф «Не
жалію, не зву, не
історії
плачу»
16:00 Суботній вечір
23:00 Російська
17:55 Шоу Десять
мільйонів
революція в кольорі
19:00 Вісті в суботу
19:45 Х/ф «Сила Віри»
01:00 Хрестові походи 23:45 Х/ф «Тихий вир»

05:45 Радянські М/фи 08:00 Бойові сили

«Охоронець»
11:30 Речовий доказ.

2+2

08:15 М/ф
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2+2
06:05 Світ православ’я
07:35 Дружина
09:05 Подорожуй світом з
Ю. Акуніною
09:35 Ближче до народу
10:05 Як це?
10:30 Хто в домі хазяїн?
10:55 Маю честь
запросити
11:40 Околиця
12:05 Шеф-кухар країни
13:05 Світ навколо тебе
13:25 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
«Металург» (Запоріжжя) «Шахтар» (Донецьк)
15:25 В гостях у Д.
Гордона
16:15 Х/ф «Літня поїздка
до моря»
17:45 Діловий світ.
Тиждень
18:20 Про життя з А.
Пальчевським
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:45 Точка зору
22:05 Віра. Надія. Любов
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Борцю не

00:05 Світське життя

«Ув’язнений»

06:00 Х/ф «Коли дерева
були великими»
07:40 Дика природа в
об’єктиві
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Бермудський
трикутник - таємниця
глибин океану
10:00 Радянський космос:
чотири королі
11:00 Х/ф «Іподром»
13:50 Таке спортивне життя.
Григорій Крісс
14:30 Дивовижні розповіді
про тварин
15:10 Духовне життя з
тваринами
16:00 Еверест - лікарі у
мертвій зоні
17:00 Україна-Європа:
маятник Фуко
17:45 Щоденник великої
кішки
18:30 Світ за тиждень
19:00 Залізна леді Британії
20:00 Цивілізація Incognіta
20:15 Борис Єльцин.
Людина, яка змінила світ
21:00 Вія Артмане.
Королева у вигнанні
22:00 Х/ф «До останньої
хвилини»
00:05 Еверест - лікарі у
мертвій зоні

06:20, 11:55 Т/с

06:10 Срібний
апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Дуель»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Х/ф «Багата
Маша»
14:00 Х/ф «Рівняння з
усіма відомими»
18:00, 20:00 Т/с
«Підстава»
19:00 Події тижня
23:00 Авторська
програма О.
Денисова

боляче»

06:55 Дача
07:30 Х/ф «Місце

07:30
Х/ф»Американська

зустрічі змінити не

донька»

можна»

09:35 Маріччин
кінозал
10:10, 10:30 Х/ф
«Людина - павук»

14:45 Т/с «Зниклі»
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою

10:50 Х/ф «Вогнем і
мечем»

19:30 Х/ф «Соломон

15:05 Х/ф «Next.

Кейн»

Наступний»
19:30 ТСН: ТСНтиждень
20:15 Х/ф «Легенди

21:40 Х/ф «Ван
Хельсинг»
00:10 Х/ф

про Круга»

«Сімейний детектив»
07:05 Х/ф «Терапія
коханням»
09:20 Школа доктора
Комаровського
09:55 Орел і Решка
10:55 Смачне
побачення
13:45 Т/с «Янгол у
серці»
18:05, 21:00 Т/с
«Сільська історія»
20:00 Подробиці
тижня
23:00 Х/ф «Бомж»

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

06:30 М/ф
08:00 Бебі-бум
09:00, 09:40
Квадратний метр
10:25 Знаєте що?
11:10 Дачні історії
12:10 Запитайте у
кухаря
13:10 Смакуйте на
здоров’я
14:15, 14:50
Квадратний метр
15:40 Позаочі
16:40, 00:20
Кінобогині
18:35 Формула любові
19:30 Ображати не
рекомендується
20:30 Минуло кохання
23:00 Міста світу
23:55 Місто жінок
01:00 Колір Ночі

06:25 Х/ф «Руслан і
Людмила»
07:40 Їмо вдома
08:45 Кулінарна
династія
10:40 Караоке на
Майдані
11:40 Т/с «Маша
Пірогова - народний
юрист»
15:50 Україна має
талант
19:00 Битва
екстрасенсів
20:00 Один за всіх
22:00 Слідство ведуть
екстрасенси
01:45 Х/ф «Донечко
моя»

05:00 Т/с
«Далекобійники. Десять
років по тому»
07:00, 09:00, 12:00
Сьогодні
07:15 Лотерея
«Російське лото»
07:45 Їхні вдачі
08:25 Їмо вдома
09:20 Перша передача
09:55 Диво техніки
10:25 Їдьмо, поїмо
11:00 Дачна відповідь
12:20 СОГАЗ Чемпіонат Росії з
футболу 2012/2013.
ЦСКА - «Кубань»
14:30 Своя гра
15:20 Слідство вели...
16:20 Очна ставка
17:25 Надзвичайна подія
18:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
19:00 Щиросерде
зізнання
19:35 Центральне
телебачення
20:30 Залізні леді
21:20 Х/ф «Двоє»
23:10 Х/ф «Про любов»

07:05 Армійський
магазин
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
12:15 Т/с «Особисті
обставини»
16:00 Весільний
переполох
16:55 Один в один
20:00 Недільний Час
21:00 Клуб Веселих і
Кмітливих
23:15 Х/ф «Шукаю
друга на кінець світу»
01:05 Х/ф «Людина
народилася»

06:30 М/ф «Гноми
і тролі: Секретна
комора»
07:45 Церква
Христова
08:00 Х/ф «Лох-Несс»
10:00 М/ф «Том
і Джеррі проти
Карибських піратів»
11:40 Х/ф «Робін Гуд:
Принц крадіїв»
13:40 Х/ф «Вид згори
кращий»
16:00 Х/ф «Принцеса»
18:00 Х/ф «Острів»
21:00 Х/ф «Золотий
компас»
23:00 Х/ф «Джона
Хекс»
01:00 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
07:20, 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
17:30 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

07:00 М/с «Казки
Ганса Крістіана
08:40 Журнал Ліги
Андерсена»
08:00 М/фи
Чемпіонів УЄФА
10:20 Х/ф «Індіанець
в шафі»
2012013
12:10 Х/ф «Міс
09:20 Т/с «Десантура» Поттер»
14:00 Х/ф «Поспішай
18:20 ЧУ 29 тур.
кохати»
16:00 Х/ф «Павутина
«Металіст» - «Дніпро»
Шарлоти»
17:45 М/ф «Спіріт:
21:30 Профутбол
Душа прерій»
23:00 Х/ф «Російський 19:10 Х/ф «Зоряний
пил»
спецназ»
21:40 Т/с
«Надприродне»
01:00 Х/ф «Солдат
00:10 Х/ф «Останній
шанс Харві»
кіборг»
08:15 Мульти. М/фи

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00 Х/ф
«Повернення
«Святого Луки»
07:30 Т/с «Статський
радник»
11:30 Легенди
карного розшуку.
Сорок днів без влади
12:00 Агенти впливу
13:00, 14:00
Православні святі
15:00 Т/с «Таємниці
слідства»
19:00 Т/с «Стрілець»
23:00 Д/с «Таємниці
кримінального світу»
23:30 Х/ф «Свавілля»
01:30 Х/ф
«Воронована сталь»

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

05:45 Радянські М/фи 06:00 В обіймах смерті 06:30 «Сам собі
08:00 Бойові сили
режисер»
08:45 Х/ф
09:00 Історичні битви
07:20
11:00 Дивна планета
«Сміхопанорама»
«Сімнадцять
12:00 Гордість України 07:50 «Ранкова
13:00 Життя
миттєвостей весни»
пошта»
16:00 КДБ в Афганістані 08:30 «Сто до одного»
01:15 Х/ф «Дій за
17:00 Д/ф «Моссад.
09:20 Місцевий
Невловимі месники»
час. Вісті-Москва.
обставинами»
18:00 Д/ф «Російські
Тиждень у місті
02:25 Х/ф «Чекайте на ніндзя»
10:00, 13:00 Вісті
19:00 Україна: забута
10:10 Х/ф «Золоті
зв’язкового»
історія
небеса»
12:15, 13:30
03:40 Х/ф Далеко від 20:00 Гучна справа
23:00 Муссоліні: ключ
«Сміятися
до влади
Батьківщини
дозволяється»
01:00 Гінденбург:
13:20 Місцевий час.
05:05 Саундтреки
катастрофа століття
Вісті-Москва
15:00 Т/с «Свати»
Агенція нерухомості.
19:00 Вісті тижня
Купівля. Продаж. Оренда. 20:30 Х/ф «Там, де є
Вирішення земельних питань, щастя для мене»
вул. Шкільна, 93 (2 поверх). 22:30 «Недільний
вечір»
Тел: (067) 760-00-73,
00:20 Х/ф «Бруклінські
(04596) 54-814, www.v888v.in.ua поліцейські»

Сигнали служби 101

Безкоштовні оголошення

Бережіть «зелені легені»!
У теплі травневі дні розпочалися не лише
городи, а й активний відпочинок на природі. А з
ним — лісові пожежі.
Шановні
громадяни,
дотримуйтесь
вимог
пожежної безпеки у лісовій та парковій зоні:
— розпалюйте вогнище, по можливості, на місці
попереднього;
— місце розпалювання вогню розчищайте від
сухої трави, листя, гілля та іншого лісового сміття,
обкладайте камінням або обсипайте землею (піском);
— не залишайте вогнище без нагляду;
— обов’язково заливайте вогнище водою або
засипайте піском, переконайтесь, що вогонь повністю
загашено;
— кинуті порожні пляшки, непогашені сірники,
цигарки можуть стати причиною загорання сухої трави
та, як наслідок, пожежі.
Якщо ви опинилися в осередку пожежі:
— не тікайте від полум’я, що швидко наближається,
у протилежний бік; рухайтесь проти вітру, закривши
голову й обличчя одягом;

— з небезпечної зони, до якої наближається
полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напрямку
поширення вогню;
— якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на
відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму
або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям,
що над самою поверхнею землі, рот і ніс прикривайте
одягом чи шматком будь-якої тканини;
— гасити полум’я невеликих низових пожеж
можна, збиваючи його гілками листяних порід дерев,
заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та
затоптуючи ногами;
— будьте обережні в місцях горіння високих дерев,
вони можуть завалитися і травмувати вас;
— особливо будьте обережні у місцях торф’яних
пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися
глибокі вирви, тому пересувайтеся, по можливості
перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів;
— після виходу з осередку пожежі повідомте
місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце,
розміри і характер пожежі.

Компанії «Гротто Груп»
на постійну роботу потрібні:

Вітаємо учасників Великої Вітчизняної
війни, працівників тилу та мешканців
міста Вишгорода з Днем Перемоги!

ПРОДАМ

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

Ділянку с. Жукин, с/т «Інтернаціоналіст».
Ділянки/м. Вишгород, 9 сот. + 10 сот.
56 000 грн/ділянка 094-9269888
під забудову. 32 000 грн/сотка
1-кім. Київська, 18. 3/9 цегла, 40/20/9,5.
067-7600073
432 000 грн098-6997477
7 ділянок с. Демидів, с/т «Геофізик».
1-кім. Симоненко, 7. 4/5 панель,
(від 9 до 12 соток).
35/18/7. 360 000 грн067-5899888
Ціна договірна 067-7600073
1-кім. Симоненко, 4. 1/4 панель,
Ділянки с. Хотянівка, 10 сот. + 12 сот. під
35/18/6. 440 000 грн 098-1510830
садівництво. 12 800 грн/сотка.
3-кім. Кургузова, 11-а. 4/9 цегла,
067-7600073
70/41,5/9,5. 728 000 грн 067-5899888
Ділянки с. Хотянівка, 10 сот. + 12 сот.
3-кім. Дніпровська, 1. 4/9 цегла,
під забудову. 16 000 грн/сотка.
70/42/10/Ремонт 760 000 грн
098-6997477
098-1510830
Ділянку/с. Осещина 10 сот. забудова.
3-кім. Симоненко, 3. 1/5 панель,
28 000 грн./сотка. 067-5899888
57/36/7. 560 000 грн. 098-1510830
Ділянку с. Осещина, 10 сот. під
4-кім. Симоненко, 4-а. 1/10
садівництво. 16 000 грн/сотка.
цегла.107/62/9. 840 000 грн
098-1510830
098-1510830
Ділянку/с. Лютіж, 8 сот. під забудову.
Гараж.«Автомобіліст». 3,6м на
224 000 грн. за ділянку 098-6997477
6м.Висота 2,3м.Сухий, чистий.
Ділянку/с. Новосілки, 12 сот. під забудову.
56 000 грн. 098-1510830
24 000 грн/сотка. 067-5899888
Ділянку/с. Новосілки, 1 га під садівництво. Ділянку під гараж «Лісний». 4,1 сотки.
32 000 грн. 094-9269888
1 050 000 грн за ділянка 098-1510830

М’який куточок. Тел: (066) 916-27-28
Ділянку 15 соток/забудова,
смт Димер, 12 500 грн/сотка.
Тел: (097) 887-04-20

Ділянку під садівництво,
с. Литвинівка, 10 соток, 10 000 грн/сотка.
Тел: (097) 887-04-20

Погріб (цегла, 1,40х2,10), кооператив «Весна» (097) 433-06-45

— Робітники на пакування гіпсової плитки.
Оплата від виробітку 2 500-3 000 грн/місяць.
— Робітники в цех (чоловіки), оплата від виробітку 2 000-4 000 грн/місяць.
Робота в м. Вишгороді: вул. Київська, 10 «Гротто Груп», тел: (044) 592-80-52
Асоціація
роботодавців
Вишгородщини
вітає з днем
народження
Юрія Григоровича
ЮРОВА!
Хай квітує доля у роках прекрасних,
А життя приносить радість і любов.
Миру і здоров’я, злагоди і щастя,
Многая літа тобі знов і знов.

Від усього серця бажаємо міцного здоров’я,
сімейного благополуччя та мирного неба над головою.
Міська рада ветеранів,
рада організації ВУССО м. Вишгорода

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

Земельні ділянки/с. Литвинівка. Недорого.
Індивідуальне садівництво. (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. 5/9панель.
70/50/8. Меблі. 4000 грн +ком посл.
(098) 699-74-77

НАЙМУ
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 осуществятся
Пускай заветные мечты,
Желаем радости и счастья,
Чтоб был всегда веселым ты!
Родина Михайликів

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

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

3-кімн., пл. Шевченка, 3. 14/16 цегла.
80/55/кухня-студио. Ремонт 4 500 грн +
ком. посл. Тел: (067) 760-00-73

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
Знайдена зв’язка ключів на дитячому майданчику біля колонки (пр. Мазепи) — в
ніч з 4 на 5 травня. Тел: (066) 226-23-22

Вишгород

Офіційно

4 травня
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Про встановлення місцевих зборів
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 про-

вадять 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 куль-

турну 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 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 «кранмашина», грального автомата, на якому
проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) —
розмір мінімальної заробітної плати;
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— 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 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 будьяких 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.
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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 коротко-

термінових 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.

тощо), діє на території України.
3.4. Податкові агенти
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.
Розділ 3. Туристичний збір
3.1 Платники збору

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 засвідчені 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

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 25 квітня 2013 року № 22/11

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.
3.2. 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 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.

3.4.1. 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.
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
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

Вишгород

Офіційно

8 травня

2013 року

13

Двадцять друга сесія Вишгородської міськради VI скликання

> 12

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

но-курортні заклади;
б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих

осіб на поселення у будинки (квартири),
що належать фізичним особам на праві
власності або на праві користування за

Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від 25 квітня 2013 року № 22/11

договором найму.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Рішення від 25 квітня 2013 р. №
22/12
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

Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
Розділ I. Податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної
ділянки
1. Платники податку
1.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів
житлової нерухомості.
1.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій
або спільній сумісній власності кількох
осіб:
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є
кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній
власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна
з таких осіб-власників, визначена за їх
згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними
в натурі, платником податку є кожна з
цих осіб за належну їй частку.
1.2. Об’єкт оподаткування
1.2.1. Об’єктом оподаткування є
об’єкт житлової нерухомості.
1.2.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової нерухомості,
які перебувають у власності держави
або територіальних громад (їх спільній
власності);
б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
в) садовий або дачний будинок, але
не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;
ґ) об’єкти житлової нерухомості,
які належать багатодітним сім’ям та
прийомним сім’ям, у яких виховується
троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;
д) гуртожитки.
1.3. База оподаткування
1.3.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.
1.3.2. База оподаткування об’єктів
житлової нерухомості, які перебувають
у власності фізичних осіб, обчислюється органом Державної податкової
служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на
нерухоме майно.
1.3.3. База оподаткування об’єктів
житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, об-

числюється 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
будь-якого іншого об’єкта житлової
нерухомості, який перебуває в його
власності.
1.5. Ставка податку
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 зна-

ходяться 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 повідомленнярішення 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 права власності на

оприлюднення цього рішення в засобах
масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК
Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 25 квітня 2013 року № 22/11

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
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Бійців поховають
9 травня о 13:00 на території СпасоПреображенської обителі милосердя в
урочищі Суха (поблизу села Петрівське
Вишгородського району) відбудеться перепоховання останків 72 бійців і
командирів Червоної Армії, загиблих
смертю хоробрих у 1941-1943 роках.
а скорботні заходи запрошені
представники керівних органів
державної та місцевої влади,
посли іноземних держав, народні депутати, ветерани війни та праці, військовослужбовці, духовенство, громадяни та
учнівська молодь.

Н

ФОТО — Оксана ПРОЦЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

У
Вишгородській
спеціалізованій
школі
«Сузір›я» під час традиційної декади природничих
наук учні видавали стінгазети, зустрілися з письменицею В. К. Осиповою, освоювали захоплюючу
гру «Дилема», посвячувалися в хіміки, переглядали документальний відеофільм «Жива планета»,
грали у хімічному театрі, прогулювалися екологонатуралістичною стежкою «Дорога до дивосвіту»
та на завершення провели урок пам’яті до 27-ої
річниці аварії на ЧАЕС. Організаторами заходів
були поважні вчителі школи Ф. Ясинська, О. Проценко, Г. Климович, Т. Кочеткова, Т. Павлусенко
та Н. Дмитренко.
ороку під час природничої декади в нас
проходить надзвичайно цікава виставка
домашніх улюбленців. І кабінет біології
готують учні восьмих класів для молодшої школи —
як доглядати за тваринами. На виставці цього року

Щ

були хом’яки, тушканчики, кролики, шиншили,
рибки, черепашки, папуги та канарейки. Спілкування з тваринами принесло чимало задоволення та позитивних емоцій.
Хімічний КВК для дев’ятих класів, що підготувала і провела вчитель хімії Г. Климович, продемонстрував знання учнів, їх уміння проводити хімічні досліди і навіть створювати модельні
плаття з хімічних речовин.
Цікавою була зустріч з письменицею Валентиною Осиповою, яку організувала вчитель
географії та біології О. Проценко. До підготовки та проведення були залучені учні 10-А класу.
Автору книжки «І болем в серці спогад озоветься...» вдалося майстерно і реалістично описати події часів недалекого минулого, коли було
прийнято рішення про затоплення сіл заради
будівництва ГЕС, постраждали і люди затопленого
села Бірки.
Запам’ятався учням школи хімічний театр, організований вчителем хімії Ф. Ясинською з учнями вось-

мих класів. В ігровій формі взаємодіяли хімічні елементи, таблиці Д. І. Мєндєлєєва. Розповідали і про
великого вченого.
На мій погляд, декада природничих наук пройшла
плідно, цікаво та змістовно.

Податкова соціальна пільга

Закон і право
Це — та частина зарплати, яка не
обкладається податком. Скористатися такою пільгою може той, чия
зарплата не перевищує 1619 грн.
Наприклад, мати-одиначка, яка виховує двох дітей, якщо її зарплата
не перевищує 3220 грн (1620 грн на
одну дитину і стільки ж — на другу).
ля будь-якого платника податків цього року діє загальна ПСП у розмірі 573,5 грн
(50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 2
січня звітного року). Такий розмір передбачений насамперед для платника
податку, який утримує двох і більше дітей у віці до 18 років — у розрахунку на
кожну дитину.
У відповідності із ст.169 Податкового кодексу України, ПСП виплачується у
таких розмірах:

Д

а) у розмірі 150 % від загальної пільги (860, 25 грн) — для матері (батька)одиначки, удови, опікуна — у розрахунку на кожну дитину до 18 років;
б) на утримання дитини-інваліда у
віці до 18 років;
в) віднесеним до І або ІІ категорії постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС,
включаючи осіб, нагороджених Грамотами Президії Верховної Ради УРСР у
зв’язку з їх участю у ліквідації наслідків
аварії;
г) учням, студентам, аспірантам, ординаторам, ад’юнктам;
д) інвалідам І та ІІ груп, у т. ч. — інвалідам з дитинства;
е) особам, яким присуджена пожиттєва стипендія як громадянам, що переслідувал ись за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;
ж) учасникам бойових дій на терито-

ріях інших країн під час Другої світової
війни, на яких розповсюджується дія
Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту».
2. У розмірі 200% від загальної пільги (1147 грн):
а) Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної
Праці, повним кавалерам ордена Слави або ордена Трудової Слави, особам,
нагородженим 4-ма і більше медалями
«За відвагу»;
б) учасникам бойових дій під час
Другої світової війни і особам, що працювали на той час у тилу; інвалідам І і
ІІ груп з числа учасників бойових дій на
територіях інших країн під час Другої
світової війни;
в) колишнім в’язням концтаборів,
гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни, ви-

Небезпечна родимка
Ірина КУКОВЕНКО
та Олена ШАЧКОВСЬКА,
лікарі-дерматовенерологи
КЗ «Вишгородська ЦРЛ»
Із 13 до 18 травня у кабінеті дерматолога Вишгородської ЦРЛ проводиться обстеження невусів (родимок), приурочене до Дня діагностики
раку шкіри.
ей проект некомерційний та
аналогічний Дню діагностики меланоми (Euro Melanoma
Day), що проходить у Європі щорічно з
1999-го.
За 2009-2011 p. p. у дні діагностики раку шкіри в Україні виявили понад
100 випадків меланоми шкіри, близько
300 — базально-клітинного і плоскоклітинного раку шкіри, 1 456 — перед-ра-

Ц

Організатори — Український благодійний фонд пошуку «Пам’ять», Благодійна організація «Фонд духовного
відродження громадян «Виховання»,
Громадська організація «Київське військово-історичне товариство», Публічне
акціонерне товариство «Фармак», Всеукраїнський благодійний фонд «Зоряна
мрія», Київська обласна громадська організація «Цитадель».
Автобуси з площі Т. Шевченка (автостанція «Полісся») о 10:00. Акредитація
ЗМІ до 8 травня включно за телефоном:
(097) 503-94-87.

Шкільне подвір’я

Декада природничих наук:
Таїсія ЛИСЕНКО, учениця 10-А класу

Зірки Перемоги

кових захворювань шкіри і більше 8000
меланоцитарних і немеланоцітарніх доброякісних новоутворень шкіри, що вимагають диспансерного спостереження
з приводу їх можливого переродження у
злоякісні пухлини.
Родимки — доброякісні утворення з
меланоцитів. Меланоцити — клітини, які
виробляють пігмент меланін, що захищає шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. Тому під ультрафіолетом кількість меланіну збільшується
— і шкіра набуває коричневого відтінку
(засмага). Меланоцитарні невуси є майже у всіх людей зі світлою шкірою.
Людина народжується без родимок.
Але через кілька років вони починають
з’являтися на шкірі. Пік їхньої активності — з 5-6 років і до 14-ти.
Спочатку родимки — округлі або

овальні «плями» розміром до 5 мм з
гладкою поверхнею, від світло-коричневого до чорного кольорів. З плином часу
родимки не тільки збільшуються в розмірах, а й піднімають шкіру, маючи вигляд
округлого вузлика. Часто на поверхні родимки можуть рости короткі волоски.
Переважна більшість родимок — доброякісні утворення, вони ростуть пропорційно тілу людини і не завдають будьяких незручностей. Але іноді їх хочеться
позбутися. Медичним показанням до
видалення родимок є їхня травма. Перед
видаленням родимки необхідно обстежитися. Видалену родимку обов’язково
(!) направляють на гістологічне дослідження.
У 30% випадків диспластичні невуси передаються у спадок. Особливо
уважно слід ставитися до родимок, що

знаним репресованими або реабілітованими;
г) особам, примусово вивезеним з
території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав,
що знаходились у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною чи її союзниками;
д) особам, що перебували на блокадній території колишнього Ленінграду
з 8 вересня 1941 по 27 січня 1944 р. р.
Податкова соціальна пільга застосовується до заробітної плати лише
за одним місцем її виплати (роботи) і
нараховується з дня отримання роботодавцем заяви працівника з усіма документами, що підтверджують право на
неї. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування її, а також заяви
про відмову від пільги.

Обстеження
з’явилися після 20-річного віку.
Будь-які родимки можуть перероджуватися у злоякісну пухлину. Для
зменшення ризику виникнення злоякісних пухлин шкіри:
— не перебувайте на пляжі з 10 до 16
години;
— відмовтесь від відвідування соляріїв;
— не допускайте перебування на
пляжі дітей у віці до 3-х років;
— використовуйте сонцезахисний
одяг — капелюх з широкими крисами,
сорочку з довгим рукавом і сонцезахисні
окуляри;
— не заклеюйте родимки пластирем.
При появі новоутворень та у разі
травми родимки слід негайно звернутися до лікаря-дерматолога або лікаря-онколога.

Вишгород

З журналістського блокнота
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Оазис достатку і благополуччя
(Початок див. у № 18’2013)
Микола СЕРГІЙЧУК
ФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

«Схід —
справа тонка…»
Фраза головного персонажа кінострічки «Біле сонце
пустелі» Федора Сухова якнайкраще характеризує цей
особливий і незвичайний куто-

чок земної кулі. В Об’єднаних
Арабських Еміратах (ОАЕ) я
знайомився з визначними
місцями, життям і побутом
тамтешніх мешканців. Чимало
цікавої інформації отримав,
зокрема, від гідів-українців Андрія (луганчанин) і Тимура (кіровоградець).
Отже,
Об’єднані
Арабські Емірати з’явилися на політичній карті світу 2 грудня
1971 року, коли еміри шести
еміратів (Абу-Дабі, Аджман,
Дубай, Умм ель-Кайвайн, Фуджейра і Шарджа) оголосили
про створення федеративної
держави. Сьомий емірат (Рас
ель-Хайма) приєднався до цієї
незалежної країни у 1972 році.
Вкупі ОАЕ займають територію 83600 кв. км (у сім з лишком разів меншу за Україну —
603 549 кв. км), або приблизно
становлять загальну площу
разом узятих Одеської, Харківської та Волинської областей.
На емірат Абу-Дабі припадає 85 відсотків території всіх
ОАЕ — 67 340 кв. км, а найменший з еміратів — Аджман —
посідає всього 250 кв. км.
Незалежність збіглася з
першими розробками у регіоні
нафтових родовищ та різким
стрибком цін на нафту і нафтопродукти, викликаним жорсткою енергетичною політикою
Саудівської Аравії, що полегшило новій державі самостійні кроки у галузі економіки і
зовнішньої політики. Завдяки
доходам від нафти і вмілому

вкладенню коштів у розвиток промисловості, сільського господарства, утворенню
численних вільних економічних зон Емірати у найкоротші
терміни досягли відносного
економічного
благополуччя.
Набули значного розвитку
сфера туризму та фінансів.
Тут немає злиднів, нелегальної еміграції, пияцтва та прожиткового мінімуму, при цьому рівень злочинності один із
найнижчих, а рівень добробуту — один із найвищих у світі.

Держава
бере
на
себе
розв’язання проблем кожного
свого громадянина. Останньому залишається лише шанувати традиції, користуватися
благами цивілізації та бути законослухняним.
У цій країні не платять податків, але раз на рік можна
зробити добровільний внесок
на благодійність. Тож бухгалтерам компаній, установ і організацій працюється досить
легко. Єдиний клопіт у них —
своєчасно підготувати папери
для виплати заробітної плати
та придбання канцелярських
або інших товарів. І все. Ніяких
звітів у різні інстанції. Хтось пожартував: мовляв, українські
бухгалтери, які примудряються
з таким великим навантаженням «вести бухгалтерію» за сумісництвом у трьох-чотирьох
колективах, тут без проблем
одночасно взялися би за бухгалтерські справи щонайменше двадцяти підприємств,
установ чи організацій.
Наші гіди, наче змовившись, розповідали, що громадянин ОАЕ «приречений»
реалізувати себе у трьох сферах діяльності. Перша і найпочесніша — державна служба з
пристойною заробітною платнею. Наступна — своєрідне
спонсорство: жоден іноземний
бізнесмен в Еміратах не може
працювати самостійно, без
офіційного «шефства» громадянина країни, який представляє зарубіжну компанію перед

своїм урядом і несе відповідальність за законність ведення бізнесу. Місячна зарплата
становить 7-10 відсотків від
прибутку компанії. І, нарешті,
місцеві араби можуть самі займатися бізнесом або продовжувати сімейну справу.
Щоправда, окремі мешканці країни нерідко обирають
четвертий шлях — нічого не
робити. За таких умов кожному
такому чоловікові виділяється
щомісячна допомога — 2 тисячі доларів США.
До речі, громадяни ОАЕ
безкоштовно
користуються
електрикою, газом і водою. А
кожна молода сім’я отримує
від уряду комфортабельну віллу (під безвідсотковий кредит
на 30 років) і близько 19 тисяч
доларів США на весілля. За
народження хлопчика держава дарує 50 тисяч доларів, а
коли в сім’ї з’являється третя
дитина, всі її фінансові борги автоматично анулюються.
Мандруючи країною, на околицях населених пунктів часто помічав соціальні селища.
Створені вони для місцевих
мешканців, які неспроможні забезпечити себе житлом
самостійно. У таких випадках
держава надає їм безкоштовно типове житло з гаражем на
дві машини і будиночком для
прислуги. До речі, прислуга
— водій, садівник, домашня
робітниця і няня — також опла-

чуються державою. Щоправда,
тут є одна умова: власник житла не має права здавати його в
оренду.
Розкіш і велич країни базується на дешевій зарубіжній
робочій силі. Як нам розповіли, при виникненні будь-якого
конфлікту іноземця в кращому
випадку депортують. До того
ж він «прив’язаний» до свого
роботодавця, бо віза фіксується за місцем роботи і в рамках
контракту.
Ще одна особливість —
своєрідний поділ за професіями. Скажімо, фахівці з Європи, США та інших розвинених
країн зазвичай працюють у
фінансовому секторі, керівниками окремих ланок; вихідці з
СНД і Східної Європи — продавцями у торгових центрах,
адміністраторами в готелях,
офіціантами, офісними працівниками; індійці та пакистанці —
будівельниками, прибиральниками, водіями; громадяни
Філіппін, Бангладеш та Китаю
— покоївками і прибиральниками в готелях, домашньою
прислугою.

Робочий тиждень починається з неділі, вихідні —
п’ятниця й субота.
В Еміратах державна мова
арабська, але тут можна жити і
працювати, не знаючи її, — багато людей розмовляє англійською, а останнім часом через
великий приплив російських
туристів широко практикується і російська. Скажімо, у Дубаї я бачив чимало вивісок та
оголошень російською мовою.
Нею послуговуються також у
туристичних центрах, готелях і
магазинах.
Чисельність
населення
важко встановити, оскільки ця
цифра часто міняється. Усе ж,
за словами гідів, на сьогодні в
ОАЕ мешкає майже 7 мільйонів
осіб. Із них приблизно мільйон
— громадяни Еміратів. Решта
— вихідці з Пакистану, Індії,
Бангладешу, Шрі-Ланки, Непалу та інших країн Південної
Азії і Філіппін, що іммігрували
до ОАЕ як тимчасові робітники.

Середній вік — майже 79
років. До речі, на пенсію в Еміратах жінки виходять у 55, а
чоловіки — у 60 років.
88
відсотків
населення
країни зосереджено в містах.
Найбільш динамічно розвивається Дубай. Інші великі
міста — Абу-Дабі (столиця),
Шарджа, Ель-Айн і Фуджейра. Практично всі громадяни
ОАЕ — мусульмани: 85 відсотків — суніти і 15 — шиїти.
Основа економіки ОАЕ — реекспорт, торгівля, видобуток
й експорт сирої нафти та газу.
Видобуток нафти — приблизно 2,8 мільйона барелів у день.
Більша частина її виробля-

ється в еміраті Абу-Дабі, Дубаї, Шарджі та Рас аль-Хаймі.
Швидке зростання економіки
ОАЕ всього за декілька десятиліть насамперед забезпечила нафта, однак інші сектори
економіки також розвиваються
досить швидко, особливо зовнішня торгівля. Комерційний
центр Дубай і його суміжна
вільна зона Джебел-Алі привернули великі іноземні інвестиції. Порти Рашид і Джебел
-Алі в Дубаї та Фуджейра — серед 40 кращих контейнерних
портів у світі — пропускають
через себе понад три мільйони контейнерних одиниць у рік.
Помітний впливають на економіку країни будівництво, торгівля, туризм та сільське господарство. Істотні інвестиції
вкладаються у сучасні будівлі
та заводи з опріснення води —
щоб задовольнити зростаючий
попит на прісну воду не лише в
населення, а й для потреб майже 100 мільйонів дерев, які були
посаджені за останні 25 років.
Найбільший партнер з торгівлі — Японія — забирає найбільшу частку нафтового та
газового експорту ОАЕ, а
також постачає транспортні засоби, електроніку та різні товари широкого вжитку.
Грошова одиниця ОАЕ — дирхам (100 філсам). Курс долара
США становить 3,65 дирхам.
Головний вид транспорту —
автомобілі. Громадський транспорт також є, та розвинений
досить слабо (є лише 11 основних автобусних маршрутів, що
зв’язують Дубай з іншими частинами країни: Шарджею, Аджманом,
Умм-аль-Кувейном,
Рас-аль-Хаймою, Фуджейрою і
Абу-Дабі. Переважна більшість
громадян використовує особисті авто або таксі.
До речі, ціни на таксі в ОАЕ
різняться: в Дубаї, скажімо,
пасажир сплачує за проїзд за
лічильником, а в Абу-Дабі єдина такса — 10 дирхамів, хоч ви
проїхали два квартали, хоч із
одного кінця міста в інший.
У країні діють також великі
міжнародні аеропорти, порти. А 9 вересня 2009 року була
відкрита перша лінія метрополітену у Дубаї.
Далі буде
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Підтримайте свою газету

Газета — читач

Вишгород

Кросворд «Перемога»

На дозвіллі

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

Мамина усмішка

Конкурс

Шановні читачі!
До міського Дня матері, що відзначатимемо 26 травня,
оголошується конкурс «Мамина усмішка». Учасниками можуть бути як дорослі, так і діти.
Чекаємо від вас малюнки про маму. Зазначайте прізвище,
ім’я, вік та контактні дані: адресу, телефон.
Надсилайте або приносьте роботи до 20 травня в редакцію газети «Вишгород» за адресою: м. Вишгород, вул. Б.
Хмельницького, 2, тел: (04596) 5-27-25,
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net
Хор «Коралі»
(міський ЦТ «Джерело»)

Додатковий автобус

Увага!

На прохання Вишгородського міського голови Віктора Решетняка керівництво ТОВ
«АвтоЛайн» організує додаткові безкоштовні рейси по місту в 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.

Зірки Перемоги

Під Лютежем
Віктор КУЧЕРУК
Пропахлий порохом і димом,
Вогнем обпечений, як горно,
На тлі піску донині зримий —
Під Лютежем окопчик чорний.
А поруч горбик є похилий,
Од моху й плісені ослизлий,
Який ось-ось дістануть хвилі,
Щоб залишити нас без тризни
По невідомому солдату
Чи, може, тут їх навіть більше?..
Числа немає нашим втратам
Під Лютежем, без перебільшень…
24.04.2013

надрукований у минулому номері

Гліб ТАРАСЕВИЧ
(Мовою оригіналу)
В сказке чудесной ты раньше бывал,
Маленьким под нее засыпал:
Мама читала тебе ее в детстве,
И ярко ты представлял,
Как на оленях в Сибири скакал,

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
07.05.2013 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати
друкованими
літерами

По горизонталі: 7. … Червоної армії по німецько-фашистських
військах під Лепелем у липні 1941 року. 8. Рослинна отрута. 9. У 1943
році англо-американські війська успішно завершили … в Північній
Африці проти німецько-фашистських військ. 10. … період у війні фашистської Німеччини проти СРСР — 1941-1942 роки. 11. Твердий
чохол для зберігання різних речей. 12. Ніша, заглиблена на фасаді
будинку. 17. Річка в Магаданській області РФ. 18. Контрудар Червоної армії по німецько-фашистських військах під містом … у липні
1941 року. 20. Радянський льотчик, учасник ІІ Світової війни, тричі
герой Радянського Союзу. 21. У німецько-фашистській армії проповідувалась «…» арійської раси. 26. Лінійний корабель. 28. Із 8 серпня 1941 року … — головнокомандувач Збройними силами СРСР. 29.
Граната — «небезпечний фрукт». 30. Морський порт у Латвії. 31. У
жовтні 1942 року в Червоній армії був введений … замполітів. 32.
Контрудар Червоної армії по німецько-фашистських військах під містом … у липні 1941 року.
По вертикалі: 1. Країна, яку окупувала нацистська Німеччина під
час ІІ Світової війни. 2. … період війни фашистської Німеччини проти СРСР — 1942-1943 роки. 3. Місто на Волзі в РФ. 4. Радянський
командувач Південно-Західним фронтом (1942 рік). 5. Операція німецько-фашистського командування для захоплення Москви. 6.
Країна — союзник фашистської Німеччини у війні 1941-1945 років
проти СРСР. 13. Командувач групи німецько-фашистських армій
«Північ» (1944 рік). 14. Кулак (діал., заст.). 15. … 28 панфіловців під
Москвою під час Великої Вітчизняної війни. 16. Дворянський титул
у країнах Західної Європи. 19. У серпні 1944 року в Словаччині спалахнуло національне … проти німецько-фашистських окупантів. 22. У
1943 році проведена «…» мобілізація до німецької армії. 23. Службова особа, член уряду. 24. Радянський командувач одного з фронтів у
перші дні Великої Вітчизняної війни. 25. Сіль азотистої кислоти. 27.
Він грає на арфі.

Відповіді на кросворд
«Веснянки»,

Мамин голос
Ліра

Склав Борис РУДЕНКО

Снеговика из беды выручал.
Много мечтал ты под сказку-метель,
Не были главным деньги и эль,
Горькие слезы смахни со щеки —
Солнце и сказка — рядом,
Мамин голос читает стихи.
Думать плохого не надо.

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

Зло, яке
не зустрічає
опору,
проникає
в кожну
шпарину

По горизонталі: 7. Веснянки. 8. Короткий. 9. Уночі. 11. Гасло. 12.
Гвинтівка. 15. Скнара 16. Вогонь. 17. Горобці. 19. Клір. 20. Кума. 22.
Хвороби. 25. Дурний. 26. Злодій. 30. Простягай. 32. Зброя. 33. Філія.
34. Оболонка. 35. Студенти.
По вертикалі: 1. Веснянки. 2. Вночі. 3. Октава. 4. Козаки. 5. Атлас. 6. Мислення. 10. Стадо. 13. Проклятий. 14. Коромисло. 17. Горох. 18. Іскри. 21. Кульбаба. 23. Росте. 24. Вірність. 27. Крайка. 28.
Пам›ять. 29. Рояль. 31. Вітер.
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