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Вивчаємо болгарську > 2

«Вклонімося великим тим рокам,
і мертвим, і живим,
усім, кого не можна
забувати»

Зустріч з Індонезією > 15
Імена воїнів 167 СД, яким за Київську наступальну операцію було присвоєно імена Героїв Радянського Союзу, чит. на сайті www.vyshgorod.in.ua

Вони пройшли війну

День пам’яті і слави

Виступає танкіст, Герой Радянського
Союзу Борис Кошечкін

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Четвертого і п’ятого листопада ц. р. на Вишгородщині відбувалися урочисті заходи, присвячені
70-річчю визволення Києва та 69-й річниці визволення України.
У залі вишгородського Будинку культури «Енергетик» зібралися школярі, ветерани, службовці, керівництво міста й району. На сцену, де оркестр-студія
«Водограй» (керівник Ярослав Глєбович) виконував
мелодії воєнної пори, вийшли сивочолі чоловіки.
елегація Броварського району передала Вишгородщині символ, що уособлює кров’ю политу перемогу, — залом проплив бойовий прапор 136 Київської Червонопрапорної, орденів Суворова
і Богдана Хмельницького стрілецької дивізії.
За дорученням голови КОДА Анатолія Присяжнюка та
голови Київоблради Олександра Качного привітав присутніх з Днем пам’яті і слави заступник голови обласної
організації ветеранів війни, праці та військової служби
Віталій Риков. А голова Вишгородської РДА Олександр
Приходько у своєму виступі нагадав: — За визволення
Вишгородського району у 1943 році загинули 160 тис. воїнів. Ті, що залишилися живими, пройшли нелегкий шлях,
дали дорогу в життя молодому поколінню і заслужили на
увагу з боку держави.
За дорученням вишгородської громади було покладено квіти до пам’ятної стели на набережній, до братської могили на вул. Шкільній.
Низько схиливши голову перед подвигом Солдата,
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк урочисто передав представникам міської ради, ради ветеранів
війни, праці та військової служби копію бойового прапора
167 двічі Червонопрапорної Сумсько-Київської стрілецької дивізії.
— Ми маємо знати ім’я кожного солдата, — наголосив
мер.— Шановні вишгородці, дорогі ветерани! Від міської
влади і від себе особисто щиро дякую за все, що ви зробили у важкі воєнні та повоєнні роки. Ви і сьогодні — люди
активної життєвої позиції, свято виконуєте свій патріотичний обов’язок перед молоддю. Хай мирне небо буде
над вами, а влада виконуватиме накази виборців.
Учні музичних шкіл району та працівники БК «Енерге-
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Пісні воєнної пори виконує хор «Ветеран»

тик» підготували концерт: вірші Юлії Друніної; скрипічні
композиції; соло на баяні; «Ех, дороги» (виконала Ірина
Беза) та «Я сьогодні до зорі встану» з кінофільму «У бій
ідуть лише «старики» (виконав Володимир Жедацький).
Справжньою «родзинкою» заходу стали виступи хору
«Ветеран» (керівник Анна Покровська) і хору «Вишгород»
(керівник Ірина Якубовська) — весь зал підспівував їм «На
безіменній висоті» та «Мати жде додому сина».
***
Наступного дня у Національному музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році» (директор Іван Вікован), що у Нових Петрівцях, відкривали пам’ятник
воїнам-танкістам. За спільним проектом Оболонської у м. Києві та Вишгородської районних держадміністрацій в експозиції техніки під відкритим небом
з’явився 46-тонний ІС-1.
На урочистому мітингу були присутні радник Президента України Анатолій Толстоухов, народний депутат
Ярослав Москаленко, голова Київської ОДА Анатолій
Присяжнюк, голова Вишгородської РДА Олександр Приходько, депутат Київоблради Інна Шубко.
Та головними героями заходу стали танкіст, Герой Радянського Союзу Борис Кошечкін, перший директор музею, ветеран війни Іван Швець та учасники Великої Вітчизняної війни з усієї Київщини, яких прийшла вітати громада
с. Нові Петрівці та усього Вишгородського району.

Виступає Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

У роки Великої Вітчизняної війни близько 250 тисяч воїнів-танкістів було нагроджено орденами та
медалями, 1142 — отримали звання Героя Радянського Союзу (з них 16 — двічі)
***
У листопаді 1943 року під час Київської стратегічної наступальної операції в районі села Лютіж відбувся зустрічний бій між радянськими та німецькими
танками
***
ІС (Іосиф Сталін) — важкий радянський танк з потужністю двигуна 520 к. с., з бронею високої твердості, озброєний гарматою 122 мм Д-25 Т, виготовлявся у 1943-1945 рр., а експлуатувався до 1995-го

На майданчику воєнної техніки
під відкритим небом
встановлюють 46-тонний бойовий танк ІС-1

Квіти до братської могили

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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За цей рік депутати працювали всього
142 дні (з них 50 — у залі ради, 57 — у комітетах і 35 — з виборцями), а 179 — відпочивали. 17 днів блокували трибуну Ради, а 162 дні
мали вихідні та відпустки.
Крім того, 406 народних депутатів отримали матеріальну допомогу.
Виборці незадоволені результатами роботи парламенту. Витрачено понад 800 млн
грн, прийнято сотню законів, та немає жодного, який би покращив життя в Україні, такий висновок робить газета «Сьогодні».

Дорогі земляки!
Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди 70-ої річниці визволення Київщини від німецько-фашистських загарбників!
У той страшний час наш край та його змучені жителі змогли позбутися насильницького ярма окупації. Наші батьки, діди
і прадіди вистояли проти найлютішого ворога людства — фашизму.
Шановні ветерани! Ви самовіддано захищали свою землю!
Ви подарували нам сьогодення і майбутнє! Ми вдячні вам за мужність і героїзм, який ви проявили під час війни і в повоєнні роки.
Кожен ветеран — наша гордість, наше надбання. Безмірна вдячність героям Великої Вітчизняної війни, самовідданим трудівникам тилу, післявоєнному поколінню, яке відродило край із руїн.
Роки все далі віддаляють нас від тих драматичних подій, але
пам’ять про наших співвітчизників, які віддали своє життя за
свободу рідної землі, живе у наших серцях.
Спасибі вам, дорогі земляки, за любов і відданість Вітчизні, турботу про її добробут. Бажаю вам міцного здоров’я, невичерпних життєвих сил, тепла й турботи рідних і близьких, миру
і благополуччя.

Про все потроху

«Пам’ятай війну!»
На честь визволення України від фашистських загарбників між містами Мінськ,
Київ, Харків, Одеса, Севастополь і СанктПетербург проведено перший міжнародний
ветеранський skype-міст бойових побратимів. Ветерани трьох братських народів змогли привітати один одного з 69-ю річницею
визволення України. Ці технічні контакти
ветеранських організацій відібрано у рамках інтернет-програми «Відкритий світ» для
колишніх фронтовиків напередодні 70-річчя
Великої Перемоги.

15 солдатських імен і земля
Лютізького плацдарму
Другого листопада у с. Гатне (КиєвоСвятошинський район) перепоховали останки 15 червоноармійців, які загинули під час
оборони Києва у 1941-му. Громадська організація «Археологічне патріотично-пошукове
об’єднання «Дніпро-Україна» встановило 47
імен з-понад 320 останків, знайдених на місцях кривавих боїв Великої Вітчизняної війни.
Біля меморіалу Слави відбувся мітингреквієм з участю керівників держави, Київщини, району, ветеранів війни, праці та
військової служби і мешканців області. Делегацію Вишгородського району (НА ФОТО)
очолили народний депутат Ярослав Москаленко та голова Вишгородської РДА Олександр Приходько.

Рекордно тепла осінь
Вітаю
Народний
депутат України
Ярослав МОСКАЛЕНКО

«Барс» плідно співпрацює з міською
владою — патрулює вулиці Вишгорода, допомагає у проведенні масових заходів (нагадуємо, вишгородці куштували козацький
куліш із солдатської кухні під час фестивалю
«Вишгородська Покрова»).

Директор «Гідрометцентру» Микола
Кульбіда повідомив, що кінець жовтня —
найтепліший за останні півтора століття. На
початку листопада температура знизиться
всього на 2-3 градуси. Середня температура
у більшості регіонів становитиме 9-14 градусів, а у західних і південних областях стовпчик термометра підніметься до 18 градусів.

Крапку поставив
Конституційний суд
Віднині судитися з підприємством, яке
недоплатило працівнику зарплату, можна
без терміну давнини. Раніше суди відмовляли позивачам, які із запізненням вимагали
від роботодавців виплатити їм зарплату.

ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО,
«Слово», спеціально для «Вишгорода»

Вивчаємо болгарську,
говоримо польською
Під час апаратної наради 4 листопада
голова Київської ОДА, зокрема, говорив про
зміцнення національної злагоди та порозуміння, задоволення культурних та освітніх потреб
національних меншин, які проживають на території області. — Реалізуючи соціальні ініціативи Президента України, влада приділяє
увагу зміцненню міжетнічної толерантності
та високого рівня взаєморозуміння в громаді
Київщині, — підкреслив Анатолій Присяжнюк
Нагадуємо, найчисельніші на Київщині росіяни (109,3 тис.), білоруси (8,7 тис.), поляки
(2,8 тис.), вірмени (2,3 тис.), молдовани (1,5

ФОТО — Володимир ПОТАПОВ, «Слово», спеціально для «Вишгорода»

тис.), євреї (1,4 тис.). У Київській області зареєстровано 57 громадських організацій національних меншин. У 12 навчальних закладах
Київщини — класи з російською мовою викладання. У Білій Церкві як предмет вивчають
болгарську мову, а у Броварах та Білій Церкві
факультативно — польську. У Білій Церкві та
Славутичі теле- і радіопередачі транслюються
мовами національних меншин.
Докладніше — чит. на сайті
www.vyshgorod.in.ua.

Золотий «Скіфський олень»
Олександра Ратія

ФОТО — архів музею,
спеціально для «Вишгорода»

Докладніше — чит. на сайті
www.vyshgorod.in.ua.

Нашому «БАРСу» — 19
Днями до в/ч «Барс» завітали заступник
Вишгородського міського голови Олександр
Ростовцев та начальник відділу з гуманітарних питань Володимир Ткач, аби поздоровити спецназівців із 19-м днем народження
військової частини.

шторм не дістанеться.

Підручники з помилками
Підручниками «Математика для 1-го і
2-го класів» авторів Ф. Рівкінда і Л. Оляницької не можна користуватися через величезну
кількість помилок. Інститут української мови
підготував для парламентського комітету з
питань науки і освіти довідку про 153 помилки на 149 сторінках підручника. А ми кажемо,
що учні неграмотні…

Золочів без газу
Через високу ціну газу і величезні борги
за нього першим в Україні перейшов на альтернативне паливо невеличкий райцентр на
Львівщині — Золочів. Усі котельні, що зігрівають житловий фонд, працюють на дровах.
Дров’яне тепло надходить і до бюджетних
організацій.

Знай наших!
До Дня працівника соціальної сфери
директору Вишгородського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Наталії
Рудько присвоєно звання «Заслужений працівник соціальної сфери України». На фото: її
вітає голова Вишгородської РДА Олександр
Приходько. Докладніше — чит. «Відзнака за
працю» на сайті www.vyshgorod.in.ua.

«Святий Іуда» зриває дахи
і вбиває людей
Шторм під назвою «Святий Іуда», наробивши лиха у Великій Британії, посувається до
Європи. Швидкість вітру на узбережжі становить 120 км на годину, що перевищило показник Великого шторму 1987 року. У Латвії повністю знеструмлені три міста. В Естонії вітер
зриває дахи і валить дерева. У Німеччині загинули восьмеро людей. У Франції без електрики залишились тисячі прибережних будинків.
Синоптики передбачають, що до України

У столичному кінотеатрі «Київська Русь»
відбулося урочисте закриття київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». За
шість днів глядачі (загальна аудиторія понад
100 тисяч людей) передивилися 300 фільмів.
У фестивалі взяли участь 60 країн.
Головний приз — золотий «Скіфський
олень» і грошову премію у розмірі 20 тис. грн
отримав Олександр Ратій з міста Алчевськ
Донецької області за картину «Повернення».
Дипломами відзначені короткометражки «Дорога» Максима Ксенди, «Із людського
життя. Богема» Анни Федорченко, «Помин»
Ірини Цілик.

Дорогі народні депутати
У 2013 році один народний депутат коштував бюджету приблизно 1 млн 850 тис.
грн, а 441 депутат, обраний до Ради, — відповідно майже 819 млн грн.

ФОТО — Галина МАКАРЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Український клімат

Став теплішим для підприємців
Анатолій ГРИГОРЧУК
На саміті Східного партнерства
у Вільнюсі заплановано підписання
Угоди про асоціацію України з Євросоюзом, важливою частиною якої
буде Угода про зону вільної торгівлі з
ЄС. Це покладає на Україну серйозні
зобов’язання: в державі мають бути
створені умови, за яких бізнес працює
прозоро.
країна модернізується, і це добре
простежується на динаміці розвитку податкової системи, яка цілком відповідає європейським стандартам.
Проведена владою системна реформа у
сфері оподаткування має досягти стратегічної мети — побудови сучасної, соціально орієнтованої, конкурентоспроможної
ринкової економіки, інтегрованої в ЄС.
У Міндоходів запевняють: найближчим
часом податкова система України може
стати однією з найбільш ліберальних у Європі як за ставками, так і з адміністрування. Про це заявив глава Міндоходів Олександр Клименко в інтерв’ю «Інвестгазеті».
Підприємці Київщини стверджують,
що стало менше перевірок. Вперше за
роки незалежності бізнесу не заважають
працювати і розвиватися, не затягують
гайки. Жорсткі штрафні санкції замінені
інформуванням, попередженням і аналітикою.
За словами Олександра Клименка, податкова міліція залишиться у складі Міністерства доходів і зборів у якості Департаменту фінансових розслідувань, головний
акцент діяльності якого — на розслідуванні великих фінансових злочинів, повідомляє сайт «Дебет-кредит».

У

А у Національному музеї-заповіднику
«Битва за Київ у 1943 році» (с. Нові Петрівці
Вишгородського району) днем раніше відбувся мітинг, присвячений 70-й річниці визволення Києва та ХХ зльоту міжнародного
союзу громадських об’єднань міст-героїв
СНД, у рамках естафети «Галерея великих перемог». Представникам міст-героїв Севастополя, Одеси, Ленінграда, Сталінграда, Києва,
Москви, Брестської фортеці та інших вручили
священну землю легендарного Лютізького
плацдарму школярі новопетрівських шкіл.

Вишгород

Позитивні зміни в устрої податкової
системи вже привели до зростання обсягів легального бізнесу, адже ховатися
тепер немає сенсу. Мешканці Київщини,
які раніше відкладали відкриття власної
справи до кращих часів, обмірковують бізнес-проекти.
Кількість приватних підприємців минулого року зросла на 228 тисяч і зараз
їх 1,26 млн осіб працюють легально. Тенденція зберігається. За оцінками аналітиків Міндоходів, новації спрощеної системи
оподаткування приведуть до зростання
кількості індивідуальних підприємців у
2013 році принаймні на 20%, повідомляє
«Мінпром».
Позитивна динаміка обумовлена стимулами, закладеними в законодавстві:
спрощенням адміністрування єдиного
податку, помірними ставками платежів,
мораторієм на перевірки бізнесу під час
адаптаційного періоду.
Легше працювати бізнесові — збільшуються і надходження до бюджету. За
даними Міндоходів, за перший квартал
2013 року вони зросли на 7,9 млрд грн у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Реформатори нарощують підтримку своїх ідей у суспільстві. Презентовано
підручник для учнів 9-х класів «Основи
податкових знань». Предмет, що формує
податкову культуру громадян, викладатимуть факультативно в усіх загальноосвітніх школах України.
З дитинства привчатимуть: платити
податки — нормально, а не платити — непристойно. Без розуміння цього Україні
не обійтися, якщо вона справді хоче стати
близькою до ЄС.

Вишгородська ОДПІ інформує

Молодь обирає власну справу
Оксана НЕДІЛЬКО, завідувач інформаційнокомунікаційного сектору
Сьогодні спостерігається позитивна тенденція підприємництва — відкрити власну справу. Так, за 10 місяців цього року 267 фізичних та
120 юридичних осіб стали на облік платниками
податків у Вишгородському районі.
«Це відбувається завдяки значному спрощенню процедури реєстрації та послабленню

податкового тиску на бізнес», — говорить начальник відділу ІТ та обліку платників Вишгородської ОДПІ Лідія Тимошенко.
Майже 70 відсотків новостворених приватних підприємців і керівників майбутніх підприємств складає молодь віком до 30 років, що
активно користується мережею Інтернет та відзначає корисні електронні сервіси Міністерства
доходів і зборів та зручне подання звітності в
електронному вигляді.

Наше місто

Вишгород

Два листи

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Майже водночас до редакції прийшли два листи.
Перший — від головного лікаря Вишгородської
ЦРЛ Віктора Павленка:
«Від працівників та пацієнтів комунального закладу
«Вишгородська центральна районна лікарня» щиро дякую ВРКП «Тепломережа», зокрема Ю. Т. Колупайлу, за
доброзичливе ставлення, оперативність та професіоналізм, завдяки чому своєчасно замінено аварійні ділянки
мереж, підведені до лікарні.
Дякую також директору ВМКП «Водоканал» Г. В. Чебану, який ніколи не залишається осторонь проблем лікарні. Телефон Георгія Васильовича та його заступника
О. Я. Сорокіна завжди у зоні досяжності. Завдяки цим керівникам проблеми водопостачання та водовідведення
вирішуються вчасно і якісно.
Щиро дякую Вам за допомогу, шановні комунальники!»
Другий — від мешканців буд. 18 на вул. Київській
та 4-б на вул. Ю. Кургузова:
«Затишок у дворі наших відносно нових будинків ми
завжди намагалися створювати самі. Влітку за допомогою нашого депутата Валерія Виговського привезли молоді берізки та ялинки — і ми разом із дітьми допомагали
висаджувати та поливати дерева. Потім наш депутат потурбувався, щоб уздовж дерев виклали зручну тротуарну доріжку. Ми раділи і дякували один одному за спільну
працю…»
Далі жителі цих будинків пишуть, що восени праців-

9 листопада

На одну тему
ники тепломережі, аби дістатися пошкоджених у землі
труб, екскаватором почали рити глибоку яму. У результаті плитки тротуару розбиті і розкидані, пошкоджена проїжджа частина, постраждали дерева. Люди запрошують
подивитися на те, що теплопостачальники залишили після ремонту.
Редакція відправила туди фотокореспондента та зателефонувала до ВРКП «Вишгородтепеломережа». Головний інженер цього підприємства Віктор Алєксєєв повідомив, що через корозію згнили труби у теплокамері та
на тепломагістралі — тож 20-25 м труб діаметром 219 мм
замінили.
А заодно розповів, що таку ж заміну (15 м) внутрішніх
інженерних мереж (від теплової камери до дитсадка — 14

Депутатські будні

Земля — міська скарбниця
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

XXVI сесія
Вишгородської
міської
ради
шостого скликання, на яку 29
жовтня зібралися 32 обранці міської громади, за три з
половиною години розглянула 66 питань. Із
55 земельних
питань доповідав заступник міського голови Олексій
Данчин.
(Початок див. у № 44’2013)
Більшістю голосів депутати затвердили
Порядок залучення, розрахунку розмірів і
використання коштів пайової участі (внесків)
замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Вишгорода, а також Положення про оренду земельних ділянок у м.
Вишгороді та порядок розрахунку орендної
плати за земельні ділянки.
Проект рішення про розробку детального плану території на розі вул. П. Калнишевського та алеї С. Поташника у м. Вишгороді
обговорювали довго і бурхливо.
Депутат Юрій Городиський звинуватив нинішній склад міськради у сприянні неконтрольованій забудові, знищенні
спортмайданчика на Київській, зелених насаджень на Кургузова та заповідної зони
вздовж набережної водосховища (зведенням 25-поверхового житла) і закликав приймати рішення в інтересах громади.
Заступник голови правління Київської
обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури,
заслужений працівник культури України Наталія Булаєвська поцікавилася, чи входили
до складу розробників Генплану Вишгорода представники Вишгородського історико-культурного заповідника (ВІКЗ) і відділу
культури Київської ОДА, та наголосила на
збереженні ландшафтів стародавньої вишгородської землі.
Присутня у залі директор ВІКЗ Ірина
Пироженко слова не просила, натомість
громадський активіст Микола Юречко звернувся до депутатів із наказом виборців — затвердити межі заповідника.
Депутат Ольга Мельник не погодилася з
Юрієм Городиським: — Із так званого спортмайданчика на Київській вивезли 50 КАМазів сміття — і алкоголіки й наркомани у шоці:
нема де пити і колотися.

3

кв. м) здійснено і біля ДНЗ «Чебурашка» та «Золотий ключик».
Представник «Вишгородтепломережі» запевнив, що
всі дерева на Київській на місці (пересадити довелось
лише одне), заасфальтовано 14 кв. м проїжджої частини
та укладено 10 кв. м бордюру, відновлено і тротуарну доріжку. Так само заасфальтовано доріжку і біля дитсадка
«Золотий ключик», додав він.
***
Замість ПС. На вул. Кургузова, 3-а, 3-б працівники
ВМКП «Водоканал» замінили частину магістрального водопроводу. На аварійній ділянці працювали 15 фахівців та
шість одиниць техніки цього підприємства.

У Вишгородській міській раді шостого скликання

Марина КОЧЕЛІСОВА

2013 року

Депутат Дмитро Новицький наголосив
на необхідності розробляти за кошти міського бюджету детальні плани територій усього
міста. Депутат Олександр Слива зауважив,
що житло на набережній зводитиметься на
землях гідроенергетиків, — і перемовини з
керівництвом Київської ГЕС вже йдуть про
4-5-поверхові будівлі, а також про те, аби
переформувати відомчий готель під дитячий
садок.
Міський голова Віктор Решетняк висловив свою думку: у зоні відпочинку вишгородців споруди доцільно будувати 2-3-поверхові
— музей, готель, ресторан… Депутат Віталій
Кутаф’єв навів приклади (будівництво Вишгородської ЦРЛ на історичному кургані, філіалу МДСПІ — на розкопках, «Ольжинград»
— на стадіоні) і резюмував: — Розвиток не
зупинити. Забудують Вишгород аж до Нових
Петрівців.
Риску дебатам підбив доповідач Олексій
Данчин: «Йдеться лише про дозвіл на розробку детального плану території. Що ж до
будівництва, то залучимо усіх фахівців і на
розробку детального плану, і на громадські
слухання». Більшістю голосів рішення було
прийнято.
Далі депутати одностайно ухвалили
звільнити від сплати у 2014 році земельного
податку КП «УФКС», КПЖ і КГ та ВМКП «Водоканал». Надали згоду на інвентаризацію
земельної ділянки, що у користуванні в/ч
2245 (урочище Гористе), та дозвіл на розробку документації із землеустрою ПАТ «Київобленерго» на оренду ділянок під існуючими ПЛ і ТП.
Продали за 70 678, 01 грн ФОП Дегтяренку В. М. земельну ділянку 0,0221 га на
вул. Н. Шолуденка, 22, яка перебувала у
нього в оренді, для розміщення пункту технічного обслуговування автомобілів. Та за
168 263 грн (виплати упродовж двох років)
— ТОВ «Пульсар-Авто» земельну ділянку
0,0401 га на вул. Набережній, 26 для розміщення існуючого магазину автозапчастин.
Надали дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що
підлягають продажу, — несільськогосподарського рекреаційного призначення — під
розміщення центру активного відпочинку
(0,2241 га на вул. Н. Шолуденка, 17-к, перебуває в оренді у ТОВ «Центр активного
відпочинку «Сталкер») та 1,3475 га на вул.
Новопромисловій, 2-а (в оренді у фірми «Омега», нормативно-грошова оцінка 2
млн 4 тис. грн).
Громадянам затвердили проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства, городництва, під

сінокосіння тощо (біля вже існуючих дачних
чи присадибних ділянок), під гаражами.
Деяким громадянам (зокрема — киянам) депутати відмовили або утримались від
голосування через відсутність графічного
матеріалу, розташування ділянки на прибережній смузі тощо. Не підтримали обранці
міської громади і намагання взяти в оренду
чи у власність площі понад 1 га для ведення
особистого селянського господарства.
Були й такі зауваження: в усіх проектах
рішень слід зазначати кадастровий номер
земельної ділянки та адресу її розташування.
Поновлено чи припинено договори
оренди та внесено зміни у відповідні рішення. Передано у приватну власність ділянки у спільній частковій власності. Фізічним
особам-підприємцям (ФОП) затверджено
технічну документацію з інвентаризації земельних ділянок під торговельними павільйонами.
ТОВ «Водник-плюс» міські депутати затвердили проект землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок 0,19
і 0,6735 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення
(спортивно-оздоровчого комплексу) на вул.
Парусній, 3 та передали ці ділянки в оренду
на 49 років.
Відправлено на доопрацювання рішення
про надання дозволу ПАТ «Укргідроенерго»
на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки загальною
площею 116,7119 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих
підприємств, установ і організацій (землі
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення).
Затверджено матеріали документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель
комунальної власності, зокрема ЖБК «Дружба-2» (вул. Кургузова) — з поправкою: виокремити дорогу загального користування.
Розглянувши подання заступника Дніпровського екологічного прокурора від
25.09.2013 р., депутати ухвалили розробити проект встановлення водоохоронних зон
Київського водосховища та р. Дніпро (тобто
встановити прибережні смуги у частині міста) й узгодити цей проект з територіальними органами Мінекології та природних ресурсів, Держагентства водних ресурсів та
Держагентства земельних ресурсів України,
власниками земельних ділянок.
***
Під час засідання міський голова привітав від імені міської громади депутатів Дмитра Корнійчука, Валентину Супрун і Родіона
Луку з днями народження, а депутата Олександра Скоробогатого — з народженням
сина.

«Як справи,
дівчата?»
Голова кооперативу — від імені
мешканців 70 квартир буд. № 8 на вул.
Б. Хмельницького
Житловий кооперативний будинок
дещо відрізняється від звичайного, де
помешкання люди отримували за ордерами від організацій та підприємств. У
кооперативному — квартири купували,
авансуючи певні суми будівельникам.
е як приватний будинок. Хочеш
жити без проблем — ремонтуй
його вчасно, турбуйся про всі
зручності. Що і роблять мешканці.
Останні три роки нам значно полегшив
життя наш депутат Володимир Лісогор. Колись він жив у нашому будинку, потім перебрався в інший. А добра пам’ять про сусідів
залишилась.
Він часто телефонує і запитує: «Як справи, дівчата?» і ми навперебій розповідаємо
йому, що трухляве дерево впало на тротуар — і ніяк його не зрушити з місця, що
у під’їздах темно, а козирки над вхідними
дверима давно потребують заміни.
І знаємо, що все це він візьме на замітку.
Він так і каже: «Зробимо, виходячи з можливостей».
Минає час, і бачимо, що і того трухлявого дерева вже немає, і у під’їздах світло.
Виявляється, депутат за власні гроші придбав світильники, а викликані ним фахівці
встановили їх.
Володимир Лісогор стільки доброго
зробив для нашого будинку — і не лише для
нашого, а й іще кількох на вул. Б. Хмельницького. Це не тільки впорядковані тротуари і зручні під’їзди до будинку, а й зрубані
трухляві дерева, оновлені бачки для сміття,
естетично обгороджені фігурною металевою рамкою.
У нас раніше були депутати, за якими
доводилось бігати, аби скласти звичайний акт. А цей сам іде назустріч людям. І не
тільки складає акти для тих, хто потребує
матеріальної допомоги, а й купує продукти
для нужденних і ніколи не забуває привітати
своїх виборців із святами.
Звісно, що лише у тісній співпраці з
міським головою Віктором Решетняком
можна було досягти Володимиру Лісогору
таких позитивних змін в окрузі. Якби знов
відбувались вибори, ми б усі як один віддали свої голоси за цю людину, яка не обіцяє,
а робить, а якщо вже пообіцяла — то слова
свого завжди дотримується.
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Вишгород

Двадцять шоста сесія Вишгородської міської ради VІ скликання

Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання
коштів пайової участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода
Рішення від 29 жовтня 2013 р. № 26/12
Відповідно до ст. 144 Конституції
України, ст. 40 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності»,
листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 2311/6294/0/6-11 від 22.07.2011 р. «Про
пайову участь забудовників у створенні
та розвитку інфраструктури населених
пунктів», листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України №
7/15-10782 від 03.07.2012 р. «Про виконання органами місцевого самоврядування вимог статті 40 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяль-

ності», статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок залучення,
розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку
соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Вишгорода із додатками.
2. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю рекомендувати здійснювати прийняття в експлуатацію об’єктів містобудування, що
розташовані на території м. Вишгорода,
виключно при наявності довідки Вишгородської міської ради про виконання

умов цього рішення.
3. Органу державної реєстрації прав
на нерухоме майно рекомендувати
здійснювати державну реєстрацію прав
власності на об’єкти містобудування,
що розташовані на території м. Вишгорода, виключно при наявності довідки
Вишгородської міської ради про виконання умов цього рішення.
4. Органу архітектури та містобудування у містобудівних умовах та обмеженнях обов’язково зазначати вимоги
щодо пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.
5. Рішення Вишгородської міської
ради від 25.04.2013 року № 22/14 «Про

Порядок залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової
участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода
1. Загальні положення
1.1. Порядок залучення, розрахунку
розміру і використання коштів пайової
участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода (далі – Порядок)
розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
регулювання містобудівної діяльності», а
також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000, затверджених
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України від 27.08.2000 р. № 174.
Основною метою Порядку розрахунку
та залучення замовників будівництва до
пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.
Вишгорода (далі — Порядок) є забезпечення містобудівної діяльності зі створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, яке включає планування,
забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об’єктів
містобудування, комплексного благоустрою, створення, розвитку, реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і
транспортного обслуговування, інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода.
Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
(далі — розвиток інфраструктури) міста
Вишгорода належить до відання Вишгородської міської ради.
Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування у
м. Вишгороді, зобов’язаний взяти участь
у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.
Вишгорода, крім випадків, передбачених
п. 1.5. цього порядку.
1.2. Пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
полягає у відрахуванні замовником до місцевого бюджету коштів для забезпечення
створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода.
1.3. Використання пайових внесків відбувається у порядку, передбаченому законодавством.
1.4. Дія цього Порядку поширюється
на всіх Замовників незалежно від їхньої
форми власності при новому будівництві,
розширенні, реконструкції та реставрації,
зміни цільового (функціонального) призначення, технічного переоснащення об’єктів,
крім випадків, передбачених п. 1.5. розділу
1 цього Порядку.
У цьому Порядку терміни та визначення
вживаються у такому значенні:
— будівництво — спорудження нового
об’єкта будівництва, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація і

капітальний ремонт об’єктів будівництва;
— договір — договір про пайову участь
(внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Вишгорода, що укладається між замовником і Вишгородською
міською радою, відповідно до типового договору, затвердженого цим положенням;
— замовник — фізична або юридична
особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку та подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву (клопотання) щодо її забудови
для здійснення будівництва або зміни (у
тому числі шляхом знесення) об’єкта будівництва;
— інженерно-транспортна інфраструктура — комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
— об’єкт будівництва (далі — Об’єкт)
— окрема будівля або споруда, на будівництво і реконструкцію яких має бути складена проектна документація;
— проектна документація — затверджені текстові і графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно
планувальні, архітектурні, конструктивні,
технічні, технологічні рішення, а також кошторис об’єктів будівництва у випадках,
передбачених законодавством;
— пайова участь (внесок) — кошти замовників, що вносяться ними у відповідності до цього Порядку на підставі Договору;
— соціальна інфраструктура – навчальні заклади, заклади культури, фізичної
культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення та інші об’єкти соціального
призначення.
1.5. До пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста не залучаються
замовники у разі здійснення будівництва:
1) об’єктів будь-якого призначення на
замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок
коштів державного або місцевих бюджетів;
2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення,
релігійних організацій, які легалізовані в
Україні, на земельних ділянках під культовими будівлями;
3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
4) індивідуальних (садибних) житлових
будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів,
господарських споруд, розташованих на
відповідних земельних ділянках;
5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами
інвестиційних конкурсів або аукціонів;
6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів
соціальної інфраструктури;
7) об’єктів, що споруджуються замість

тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного
або природного характеру;
8) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики,
зв’язку та дорожнього господарства (крім
об’єктів дорожнього сервісу);
9) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення
індустріальних парків, керуючих компаній
індустріальних парків, учасників індустріальних парків.
1.6. Замовник не залучається до пайової участі у розвитку інфраструктури
м. Вишгорода, відповідно до пп. 6) п. 1.5.
розділу 1 цього Порядку, у випадку, коли
Замовник будівництва об’єкта основного
призначення на виділеній йому під таке
будівництво земельній ділянці одночасно
з будівництвом об’єкта споруджує на цій
земельній ділянці об’єкт соціальної інфраструктури, який замовник будівництва
погоджується збудувати добровільно — за
погодженням із Вишгородською міською
радою в рамках планового забезпечення
відповідної території необхідним елементом соціальної інфраструктури, згідно з
відповідною затвердженою містобудівною
документацією на місцевому рівні — та в
подальшому добровільно та безоплатно
передати у комунальну власність територіальної громади м. Вишгорода.
1.7. У випадках, передбачених пунктом
1.5. цього Порядку, замовники будівництва відповідно підтверджують приналежність об’єкта будівництва до зазначених
видів будівель шляхом надання до Вишгородської міської ради підтверджуючих документів, у яких буде зазначено код будівлі
відповідно до Державного класифікатора
будівель і споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від
17.08.2000 № 507, на рівні її підкласу (за
п’ятим знаком), за яким будівля класифікується в системі статистичних спостережень. Такими документами можуть бути
Декларація про готовність об’єкта до експлуатації, Акт готовності об’єкта до експлуатації чи інший документ.
1.8. Якщо Замовник бере участь у
Державній програмі «Доступне житло»
та здійснює будівництво будинків житлового фонду соціального призначення та
доступного житла, але частина жилового
та/або нежитлового фонду реалізуються
інвесторам за ринковою вартістю (не за
програмою доступного або соціального
житла), то Замовник залучається до сплати пайової участі щодо тих частин жилового та/або нежитлового фонду, які реалізуються інвесторам за ринковою вартістю. У
такому випадку розрахунок пайової участі
здійснюється згідно з умовами п. 2.4. цього Положення.
2. Розмір пайового внеску
2.1. Величина пайової участі (внеску)
замовника у створенні інженерно-тран-

затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів
пайової участі у розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода» визнати таким, що
втратило чинність.
6. Це рішення набирає чинності з
дня його офіційного оприлюднення.
7. Секретарю ради забезпечити
оприлюднення цього рішення в засобах
масової інформації.
8. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на постійну комісію
з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК
Додаток
до рішення Вишгородської міської ради
від 29 жовтня 2013 року № 26/12

спортної та соціальної інфраструктури
м. Вишгорода визначається у договорі,
укладеному з Вишгородською міською
радою, відповідно до встановленого розміру пайової участі (внеску) замовника, з
урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта
містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, без урахування:
— витрат з придбання та виділення земельної ділянки;
— звільнення будівельного майданчика
від будівель, споруд та інженерних мереж;
— влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд
та транспортних комунікацій.
2.2. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів
інженерної інфраструктури, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста зменшується на суму їх кошторисної
вартості, а такі інженерні мережі та/або
об’єкти передаються у комунальну власність. Проектно-кошторисна вартість інженерних мереж або об’єктів інженерної
інфраструктури має бути визначена у відповідності до наданих замовнику технічних
умов.
Витрати замовника на реконструкцію
або поліпшення вже існуючих інженерних
мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури не зменшують розмір пайової
участі.
2.3. У разі якщо кошторисна вартість
будівництва інженерних мереж та/або
об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника
у розвитку інфраструктури населеного
пункту, орган місцевого самоврядування
розглядає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у
розвитку інфраструктури міста.
2.4. У разі, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними
нормами, стандартами і правилами та
відсутня — або не зазначена у декларації
(акті) — належним чином погоджена проектно-кошторисна документація, пайова
участь визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування
нормативів для одиниці створеної потужності (у відповідності до наказу Мінрегіонбуду від 27.08.2012 № 434 «Про прогнозні
середньорічні показники опосередкованої
вартості спорудження житла за регіонами
України на 2013 рік» опосередкована вартість нового житла у розрахунку на 1 кв.
метр по Київській області складає 5 156,00
грн):
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Порядок залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової
участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода

4
— для житлових будинків садибного типу з господарськими спорудами і
будівлями, садових будинків, що споруджені (реконструйовані) забудовниками
— фізичними особами, розмір пайової
участі (внеску) замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода становить
206,24 грн за 1 кв. м загальної площі квартир (житлової площі) у будинку;
— для нежитлових будівель та/або
споруд, що споруджені (реконструйовані) забудовниками — фізичними або
юридичними особами, розмір пайової
участі (внеску) замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода становить
515,60 грн за 1 кв. м загальної площі вбудованих нежитлових примищень (офіси та
інш.).
2.5. Розмір пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста складає:
— 10 відсотків загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта містобудування — для нежитлових будівель;
— 4 відсотки загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта містобудування — для житлових будинків.
2.6. При будівництві житлових будинків
з вбудовано-прибудованими приміщеннями пайова участь (внесок) у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури розраховується як
сума складових:
— перша — величина пайової участі
(внеску) замовника, розрахована за нормативами під житлову частину будинку
відповідно до п. 2.4 цього Порядку;
— друга (або наступні) — величина
пайової участі (внеску) замовника, розрахована за нормативами під нежитлову
частину будинку відповідно до п. 2.4. цього Порядку.
2.7. При проведенні реконструкції
об’єкта із добудовою, цільове призначення якого не змінюється, розрахунок величини пайової участі (внеску) здійснюється
відповідно до цього Порядку, виходячи з
додаткової площі, що виникає в результаті
такої реконструкції.
2.8. Розмір пайової участі у створенні
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода визначається протягом десяти робочих днів
із дня реєстрації Вишгородською міською
радою звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих
до нього документів, що підтверджують
вартість будівництва об’єкта, з технікоекономічними показниками. Вишгородська міська рада, за наявності необхідних
техніко-економічних показників для визначення розміру пайової участі, може за
власною ініціативою здійснити розрахунок та звернутися до замовника із пропозицією уклати договір про сплату пайвої
участі.
2.9. Обумовлення Вишгородською
міською радою та її виконавчим комітетом у своєму рішенні щодо надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки чи відведення земельної
ділянки під забудову є офіційним повідомленням замовника будівництва про настання у нього зобов’язання фінансового
характеру в частині сплати відповідної
величини коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста та договірних
зобов’язань в частині дотримання визначених у рішенні строків укладення договору пайової участі.
2.10. Звільнення від сплати коштів
пайової участі замовників об’єктів будівництва за умови спорудження на цій
земельній ділянці об’єктів соціальної
інфраструктури відбувається тоді, коли
замовник будівництва об’єкта основного
призначення на виділеній йому під таке
будівництво земельній ділянці одночасно
з будівництвом об’єкта споруджує на цій

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

3.2. Листом-згодою замовник бере на
себе зобов’язання в подальшому при будівництві об’єкта взяти участь у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та завчасно,
за наявності необхідних техніко-економічних показників для визначення розміру
пайової участі, але не пізніше ніж за один
місяць до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, надати до
Вишгородської міської ради звернення
(клопотання) про укладення Договору та
укласти Договір.
3.3. У містобудівних умовах та обмеженнях визначаються вимоги щодо пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста.
4. Договір про пайову участь
4.1. Замовники зобов’язані взяти
участь у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода, крім випадків, передбачених п. 1.5. розділу 1 цього Порядку.
4.2. Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури м. Вишгорода укладається не пізніше ніж через 15
робочих днів з дня прийняття виконавчим
комітетом Вишгородської міської ради
рішення про умови Договру. Договір про
пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода (додаток 1)
укладається між Вишгородською міською радою і замовником та підписується
міським головою. Копія примірника договору спрямовується юридичним відділом на наступний день після підписання
до фінансово-бухгалтерського відділу для
контролю за термінами та повнотою сплати.
Істотними умовами договору є:
1) розмір пайової участі;
2) строк (графік) сплати пайової участі;
3) відповідальність сторін.
Невід’ємною частиною договору є
розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
4.3. Замовники, які здійснили будівництво об’єктів містобудування без відповідного документа, який дає їм право виконувати будівництво, зобов’язані впродовж
семи днів після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію подати до Вишгородської міської ради звернення (клопотання)
про укладення Договору з документами,
що підтверджують вартість будівництва
об’єкта з техніко-економічними показниками (зареєстрована декларація про
готовність об’єкта до експлуатації, сертифікат, виданий на підставі акта готовності
об’єкта до експлуатації).
4.4. Кошти пайової участі у розвитку
інфраструктури м. Вишгорода сплачуються в грошовій формі єдиним платежем або
частинами за графіком, що визначається
договором. Граничний термін сплати коштів пайової участі не має перевищувати
одного місяця після прийняття об’єкта
містобудування в експлуатацію.
Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м. Вишгорода зараховуються до місцевого бюджету на безоплатній,
безповоротній основі.
У разі зміни фактичної вартості Об’єкта
від розрахункової, сума пайової участі (внеску) коригується Вишгородською
міською радою, відповідно до даних про
фактичні витрати по Об’єкту, підтверджені
проектною документацією, шляхом підписання додаткової угоди до Договору.
4.5. У разі невиконання замовником
умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Вишгорода щодо
перерахування в повному обсязі коштів
Вишгородська міська рада вживає всі
необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку. Фінансово-бухгалтерській відділ
щоквартально надає інформацію про наявність заборгованості із сплати коштів
пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.
Вишгорода для подальшого проведення
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претензійно-позовної роботи.
4.6. Виконавчий комітет Вишгородської міської ради, за наявності необхідних техніко-економічних показників для
визначення розміру пайової участі, може
за власною ініціативою здійснити розрахунок, прийняти рішення про умови
сплати пайової участі та звернутися до
замовника із пропозицією укласти договір
про сплату пайової участі. В разі ухилення замовника від укладання договору про
пайову участь, Виконавчий комітет Вишгородської міської ради звертається до
суду, правоохоронних органів та відповідних служб щодо необхідності виконання
замовником вимог закону.
4.7. Невиконання замовниками вимог
закону та цього Порядку, в частині термінів
укладення Договору та сплати коштів пайової участі (внеску) до прийняття об’єкта
будівництва в експлуатацію, не звільняє їх
від обов’язку укладення Договору та сплати пайової участі (внеску) після прийняття
об’єкта будівництва в експлуатацію.
5. Порядок прийому в комунальну
власність інженерних мереж і об’єктів
інженерної інфраструктури, побудованих замовником за межами його земельної ділянки
5.1. Для розгляду питання щодо зменшення пайової участі (внеску) або відшкодування різниці між здійсненими витратами на будівництво інженерних мереж та/
або об’єктів інженерної інфраструктури
м. Вишгорода та розміром пайової участі (внеску) замовника у розвитку інфраструктури м. Вишгорода (відповідно до
розділу 2 цього Порядку) Замовник подає
до Вишгородської міської ради заяву про
передачу в комунальну власність територіальної громади м. Вишгорода інженерно-транспортної інфраструктури, побудованої за рахунок власних коштів. До заяви
додаються такі документи:
— технічні умови на будівництво інженерних мереж або об’єктів інженерної
інфраструктури в межах або поза межами
земельної ділянки Замовника;
— акт готовності інженерно-транспортної інфраструктури до експлуатації,
виданий підприємством, яке видало технічні умови на її будівництво;
— кошторис і акти виконаних робіт з
будівництва інженерно-транспортної інфраструктури;
— акти розмежування балансової вартості.
5.2. Вишгородська міська рада за результатами розгляду зави про передачу
в комунальну власність територіальної
громади м. Вишгорода інженерно-транспортної інфраструктури, побудованої за
рахунок власних коштів Замовника, розглядає рішення «Про надання згоди на
прийняття в комунальну власність територіальної громади м. Вишгорода інженерно-транспортної інфраструктури» або дає
письмову мотивовану відмову.
6. Використання пайових внесків
6.1. Кошти, отримані як пайова участь
замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на
створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.
Вишгорода або відшкодування Замовнику різниці між здійсненими витратами
на будівництво інженерних мереж та/або
об’єктів інженерної інфраструктури та
розміром пайової участі Замовника у розвитку інфраструктури м. Вишгорода.
6.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від
замовників будівництва як пайова участь
у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, приймає Вишгородська міська рада.
6.3. Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури м. Вишгорода,
вирішуються в судовому порядку.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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Офіційно

Договір № ______
про пайову участь (внесок) замовника (юридичної, фізичної
особи) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури м. Вишгорода

5
м. Вишгород
20__ року

«__» ______________

Вишгородська міська рада, в особі
______________, що діє на підставі Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», рішення
Вишгородської міської ради «Про затвердження Порядоку залучення, розрахунку
розмірів і використання коштів пайової
участі (внесків) замовників (інвесторів) у
створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.
Вишгорода» № ____ від ___________ року, з
одного боку, та _________________________
________________________________________
____________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи, з якою укладається договір, або П.
І. Б. уповноваженої особи із зазначенням
посади та документа, який уповноважує
таку особу на укладання договору, - для
юридичних осіб)
(далі — «Замовник»), що діє на підставі
власного волевиявлення, з другого боку,
(далі за текстом Договору — «Сторони»),
уклали цей Договір про таке:
I. Предмет Договору
1.1. Предметом даного Договору є
пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода при
здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.
1.2. Назва та місцерозташування
об’єкта містобудування – _______________
________________________________________
___________
1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування – __________________________
________________________________________
II. Сума договору та умови оплати
2.1. Замовник перераховує кошти на
розвиток інженерно-транспортної та соці-

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

Вишгород
Додаток
до Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання
коштів пайової участі (внесків) замовників (інвесторів) у
створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Вишгорода,
затвердженого рішенням Вишгородської міської ради
від 29 жовтня 2013 року № 26/12

до проектної документації поза межами
земельної ділянки, відведеної Замовнику
під забудову, та відшкодувати Замовнику
вартість їх будівництва за рахунок зменшення величини пайової участі.
IV. Відповідальність Сторін та вирішення спорів
4.1. Сторони несуть відповідальність
за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.
4.2. Всі спірні питання вирішуються
шляхом переговорів або у судовому порядку.
4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку
інфраструктури міста Вишгорода Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п.
2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний
день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що
діє на момент прострочення виконання
зобов’язання.
V. Інші умови
5.1. Зміни і доповнення до цього Дого-

VI. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Вишгородська міська рада
07300, Київська обл., м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1
Код ЄДРПОУ 37868556
МФО 821018

________________________________________
__________.
2. Розрахунок здійснено на підставі
затвердженої в установленому порядку
проектної документації, розробленої згідно з державними будівельними нормами,
стандартами і правилами.
3. Згідно із затвердженою проектною
документацією загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва становить: _____
________________________________________
__________________грн.
(сума
цифрами та прописом)
4. Витрати на виділення або придбання
земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх
і позамайданчикових інженерних мереж,
споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією
становить ______________________________
___ грн.
(сума цифрами та прописом)
5. Розмір пайового внеску Замовників
під час будівництва об’єктів, кошторисна
вартість яких визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, здійснюється за форму-

Замовник
_______________________
_______________________________
_______________

р/р 31512931700244
в ГУ ДКСУ у Київській області
одержувач: Місцевий бюджет
тел./факс: (04596) 54-203
Вишгородський міський голова
_________________________ (П. І. Б.)
(підпис)
«___» __________ 20__ р.
М. П.

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

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

лою:
ПУ = (ЗКВБ - Вз - Вбм - Вім) х 4 (10)
%,
де:
ПУ – розмір пайової участі;
ЗКВБ – загальна кошторисна вартість
будівництва;
Вз – витрати, пов’язані з придбанням
та виділенням земельної ділянки;
Вбм – витрати, пов’язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що
включають також вартість придбання знесеного майна;
Вім – витрати на влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;
4 (10) % – величина пайової участі від
загальної вартості будівництва, визначена
згідно з Порядком.
5. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь (внесок)
замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від «___» _________ 20__ р. №
_____.
Вишгородська міська рада
07300, Київська обл., м. Вишгород,

_______________________ (П. І. Б.)
(підпис)
«___» __________ 20__ р.
М. П.
Додаток 1
до Договору
від ___ _________ ____ № ____

пл. Шевченка, 1
Код ЄДРПОУ 37868556
МФО 821018
р/р 31512931700244
в ГУ ДКСУ у Київській області
одержувач: Місцевий бюджет
тел./факс: (04596) 54-203
Вишгородський міський голова
_________________________ (П. І. Б.)
(підпис)
«___» __________ 20__ р.
М. П.
Замовник
____________________
___________________
___________________

_______________________ (П. І. Б.)
(підпис)
«___» __________ 20__ р.
М. П.
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2+2
09:00 Пiдсумки тижня
09:50 Полiттеатр
10:10 Без цензури
10:35 Т/с «Таємниця старого
мосту» 25с. (1)
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 17:40, 21:30 Дiловий
свiт
12:20 Шеф-кухар країни
13:15 «Секрети успiху» з
Н.Городенською
13:45 Не вiр худому кухарю
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вiкно в Америку
15:00, 18:20 Новини (iз
сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:30, 05:50 Дiловий свiт.
Агросектор
15:35 Життя на рiвних
15:55, 04:15 Рояль в кущах
16:35 Фольк-music
18:05 Агро-News
18:35 Фiнансова перспектива
18:45 Сiльрада
19:10 Концерт «Пока я помню,
я живу»
20:55 Офiцiйна хронiка
21:00, 05:25 Пiдсумки дня
21:40 Свiт спорту
21:45 Знак питання
21:55 К.Новикова, В.Данилець,
В.Моїсеєнко запрошують
22:25 Фестиваль пiснi в
Коблево

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:55 ТСН
08:05 «Економiчна
правда»
09:05, 17:10 Т/с
«Любов та покарання»
(1)
11:00 «Росiйськi
сiмейнi драми»
12:05 «Шiсть кадрiв»
12:50 Х/ф «Таксi - 3»
14:45, 01:55 Х/ф
«Квартирантка» (1)
16:45 «ТСН.
Особливе»
20:15, 21:25 Т/с «Крик
сови»
22:35, 04:55 «Грошi»
00:10, 03:25 Х/ф
«Пограбування
казино» (2)

06:15, 07:25 Дiловi
факти
06:20 Економiчний
iнтерес
06:30 Т/с «Таксi»
06:55 Т/с «Леся+Рома»
07:35 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Анекдоти поукраїнськи
10:20 Т/с «Пастка»
12:20, 13:00, 22:10
Т/с «Прокурорська
перевiрка»
12:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Iндiана
Джонс i Храм Долi»
16:05 Х/ф «Iндiана
Джонс i королiвство
кришталевого черепа»
18:45 Факти. Вечiр
19:25 Надзвичайнi
новини
20:10 Т/с «Нюхач»
23:15, 03:15 Свобода
слова

06:00, 17:30

06:30, 08:30 «Свiт за
тиждень»
07:00, 05:00 «Ранкове
еспресо»
09:00 Великi династiї:
Волконськi
10:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
11:15 Зiрки поза законом
12:45 «Будь в курсi!»
13:15 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
14:00 Д/с «Сувора планета»
14:35 «Щоденник для
батькiв»
15:00, 18:30, 21:00 «Служба
новин « Соцiальний пульс»
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
16:10, 23:45 Д/с
«Дивовижнi мешканцi саду»
16:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
17:50 «Алло, адвокате!»
18:50, 22:40 «Економiчний
пульс»
19:00 В гостях у Д. Гордона.
Г. Стерлiгов
20:00 Видатне ХХ столiття
21:35 Зiрковий бебi-бум
22:45 Д/с «Єднаючи
континенти»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10 Х/ф «Сусiди за
розлученням»
11:10, 12:20 Т/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:40 «Судовi справи»
14:40 «Сiмейний суд»
15:45 «Жди меня»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Пасiчник»
20:00, 01:35
«Подробицi»
20:30 Т/с «Брати за
обмiном»
23:35 Т/с «Кулiнар»

07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:30 Щиросерде
зiзнання
08:00 Т/с «Подружжя»
(1)
09:10 Т/с «Вiдбиток
любовi» (1)
13:10 Люблю! Чекаю!
14:10, 17:20, 22:30
Т/с «Слiд» (1)
16:00, 03:45 Критична
точка
18:00 Т/с «Поцiлуй!
Нова iсторiя» (1)
19:20, 04:30 Ток-шоу
«Говорить Україна»
20:00 Т/с
«П’ятницький. Глава
третя» (1)
22:00 Подiї дня
23:20 Х/ф
«Потрошителi» (2)

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення Мухтара»
16+
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
09:55, 11:25 Суд
присяжних 16+
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
15:40 «Говоримо i
показуємо». Ток-шоу
16+
17:30 Т/с «Шеф-2» 16+
19:25 Т/с
«П’ятницький. Глава
третя» 16+
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:35 Т/с «Гра» 16+
23:30 «Найкраще мiсто
Землi» 12+
00:25 Дикий свiт 0+

06:30, 16:00 «Все буде
добре!»
«Мультляндiя»
08:10, 18:20
07:10, 17:10 «Київ
«Неймовiрна правда
музика»
про зiрок»
08:00 ПРОФIЛАКТИКА 09:50 «Моя правда. А.
14:00, 02:15 «Якiсне
Iскорнєв. Холостяк з
крижаним серцем»
життя»
10:45, 01:30 Х/ф «Я
15:00, 17:00, 19:00,
щаслива»(1)
21:00, 23:00 СТН
12:45 «Битва
15:10, 20:00 Т/с
екстрасенсiв.
«Шляхи Iндiї»
Чоловiки проти жiнок»
16:10 «У центрi уваги» 15:00 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 «Вiкна16:50, 19:20, 23:20
Новини»
«Мiська варта»
20:05 «Куб - 4»
18:00, 22:00 «Клуб
22:25 «Детектор
гумору»
брехнi - 4»
19:25 «Столиця»
00:15 «Один за всiх»
21:25 «Служба
порятунку»
23:25 «Громадська
приймальня»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
07:20 Ера будiвництва
07:25 Країна on line
07:35 Ера бiзнесу
08:35 Ранковi поради
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00, 05:25 Пiдсумки
дня
09:35, 20:55 Офiцiйна хронiка
09:45 Т/с «Таємниця старого
мосту» 26с. (1)
10:30 Т/с «Агент особливого
призначення» 12с.(закл.)
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 18:50, 21:30 Дiловий
свiт
12:25 Знак питання
12:40 Х/ф «Вiйна i мир» 1,2с.(1)
15:00, 18:20, 01:20, 03:05
Новини (iз сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:20, 05:50 Дiловий свiт.
Агросектор
15:35 Крок до зiрок
16:20 Т/с «Таємниця старого
мосту» 25с.(1)
17:05 Т/с «Вiчний поклик»
16с. (1)
18:40 Фiнансова перспектива
19:10 Останнє попередження
19:35 Формула захисту
19:50, 21:45 Концертна
програма «Шоу
продовжується»
21:40 Свiт спорту
22:55 Трiйка, Кено, Максима
23:25 На слуху
23:50 Вiд першої особи

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

06:30, 08:30, 15:00
«Служба новин «
Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00, 20:00 Видатне ХХ
столiття
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Зiрковий бебi-бум
12:45 «Алло, адвокате!»
13:10 «Ронiн. Ток-шоу з
Д. Видрiним»
14:00, 22:45 Д/с
«Єднаючи континенти»
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55,
21:30 «Погода»
16:10, 23:45 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду»
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:30, 21:00 «Служба
новин «Соцiальний
пульс»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Г. Стерлiгов
21:35 Френк Сiнатра.
Лiтопис

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

06:30 Т/с «Таксi»

06:00, 08:00 Т/с
«Подружжя» (1)
07:00, 09:00, 17:00,
17:50 Новини
19:00 Подiї
07:10, 07:35, 08:10,
07:30, 15:25
08:35 «Ранок з
Щиросерде зiзнання
IНТЕРом»
09:10, 13:10, 17:20
09:10, 20:30 Т/с
Т/с «Слiд» (1)
«Брати за обмiном»
10:00, 20:00 Т/с
11:20, 12:20, 03:55
«П’ятницький. Глава
Д/с «Слiдство вели... третя» (1)
з Л. Каневським»
12:00, 04:35 Ток-шоу
13:45 «Судовi справи» «Нехай говорять»
14:45 «Сiмейний суд» 16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Поцiлуй!
15:50 «Давай
Нова iсторiя» (1)
одружимося в Українi»
19:20, 03:55 Ток-шоу
16:45 Т/с
«Говорить Україна»
«Домробiтниця»
22:00 Подiї дня
18:00 Ток-шоу
22:30 Таємний код
«Стосується кожного» зламано. Любов
19:05 Т/с «Пасiчник»
23:30 Т/с «Мент у
20:00 «Подробицi»
законi 5» (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,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 11:35
Тема/Хронiка тижня
07:20 Час економiки
07:25, 08:25, 17:15, 22:45,
23:50 Погода в Українi
07:40 Автопiлот-новини
07:45, 18:20, 23:40 Час спорту
07:55, 09:10, 13:10 Погода на
курортах
08:45 Трансмiсiя-новини
08:55, 16:10 Погода у свiтi
09:35, 13:35, 14:35 5 елемент
10:35 Велика полiтика
11:15, 20:00 Час. Пiдсумки дня
12:35 Новинометр
15:35 Новини Київщини
16:35 Машина часу
17:35, 00:35 В кабiнетах
18:35 Територiя закону
19:00 Час новин, 1 блок
19:20 Час новин, 2 блок
19:45, 22:40, 23:35Тема/
Хронiка дня
21:40 Час-Тайм
22:10 Податковий щоденник
23:25 CRIME NEWS

06:00 Мультфiльми (1) 07:30 «Мультфiльми»
(1)
07:30 Т/с «Слiдаки»
10:15 Х/ф
(1)
«Протистояння»
08:50 Х/ф
12:05 «Пороблено в
Українi»
«Батькiвщина або
13:25 «КВК»
смерть» (1)
16:00 «Вечiрнiй
10:40 Т/с «Джокер»
квартал»
18:00 «Звана вечеря»
(1)
19:00 «Орел i Решка»
19:00 Т/с «Лiнiйний
20:00 Т/с «Дикий
вiддiл» (1)
ангел»
21:00 Т/с «Моя
21:00 Новини 2+2
прекрасна няня» (1)
21:25 «ДжеДАI»
22:00 «Леся Здєся»
22:00 Х/ф «Мiцний
22:25 Х/ф
«Трансформери - 2»
горiшок-2» (2)
(2)
00:40 Х/ф «Динозавр
01:30 Х/ф «Тримай
Рекс» (2)
ритм» (1)
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08:00, 11:00, 14:00
Новини
08:15 «Контрольна
закупiвля»
08:50 «Жити здорово!»
09:55, 02:55 «Модний
вирок»
11:15 «Час обiдати!»
11:55 «Доброго
здоров’ячка!»
12:45 «Iстина десь
поруч»
13:00 Iншi новини
13:20, 00:35 Т/с
«Домробiтниця»
14:15 «Слiд»
15:00 «У наш час»
16:00 «Наодинцi з
усiма»
17:00 Вечiрнi новини
17:35, 01:05 «Давай
одружимося!»
18:55, 02:05 «Нехай
говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Крик сови»
22:45 «Нiмецька
головоломка»

07:35 «Агенти впливу» 06:00, 08:55 Єралаш
08:30 «Правда життя. 06:30 Телепузики
07:00 МалятаПрофесiя мисливець»
твiйнята
09:00 «Легенди
07:30 М/с «Дашадослiдниця» (1)
шансону»
07:55 Мультик з
09:55 Д/с «Пiвдень.
Лунтiком
Нерадянський Союз» 08:20 М/с «Шоу
10:45 Т/с
Гарфiлда» (1)
09:55, 21:05 Країна У
«Далекобiйники - 2»
11:00 Т/с «Та,
14:40 Т/с «Грач»
що говорить з
19:00, 21:45, 02:20,
привидами» (1)
12:00 Т/с «Якось у
04:20 «Свiдок»
19:30 Т/с «Даїшники» казцi» (1)
12:55 Принцеса тут Я!
22:00 Т/с «Пiд
13:55 Богиня шопiнгу
куполом» (2)
16:00 Т/с «Маленькi
таємницi» (1)
23:00 Т/с «CSI: Нью18:00 Моду народу
Йорк» (2)
20:00 Т/с
00:00 Т/с «Закон i
«Вiсiмдесятi»
22:10 Вiталька
порядок» (2)
00:50 Т/с «NCIS: Лос- 23:10 Дурнєв+1
23:50 Т/с «Секс i
Анджелес» (2)
мiсто» (2)

06:40, 11:00
Смертельна зброя
07:30, 12:00
Найнебезпечнiшi
тварини
08:20, 14:00 Сучаснi
дива
09:10 В пошуках
пригод
10:00 Аферисти проти
туристiв
13:00 Секрети Сонця
15:00, 18:50 Прибульцi
державної важливостi
16:00 Пiдроблена
iсторiя
17:00, 19:40 В пошуках
iстини
18:00 Д/ф
«Смертельний друг. Р.»
20:40 Д/ф «Запах
Батькiвщини»
21:40 Д/ф «Продати
Ермiтаж. Як пропадали
шедеври»
22:30 Невiдома
Пiвденна Америка
23:30 Загадки Всесвiту

06:00 «Ранок Росiї»
10:00 Ток-шоу. «1000
дрiбниць»
10:35 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
11:15 Т/с «Нотатки
експедитора таємної
канцелярiї»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. Вiстi-Москва
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Єфросинiя.
Тайгова любов»
14:10, 03:40 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 «Aсademia». «Вiд
чорного квадрата до
чорної дiри»
16:10 «Тi, з ким я...»
16:40 Новини культури
16:55, 18:40 Т/с «Земський
лiкар. Життя спочатку»
19:35 «Прямий ефiр»
20:35, 04:25 Т/с «Земський
лiкар. Повернення»
22:10 Т/с «Право на
правду»
23:00 «Черговий по країнi».
Михайло Жванецький
23:50 «Тим часом»
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06:00, 09:35, 11:35,
17:30 «Мультляндiя»
09:00, 19:30 ТСН:
06:50 Т/с
07:10, 17:10 «Київ
«Телевiзiйна служба
«Леся+Рома»
музика»
новин»
07:35 Головна
08:35 «Ювелiрнi
06:45, 07:10, 08:10
програма
шедеври»
«Снiданок з 1+1»
08:45 Факти. Ранок
10:15 «Повнота
08:05 «Економiчна
09:10, 13:00 Анекдоти радостi життя»
13:20, 23:25, 05:00
правда»
по-українськи
«Громадська
09:05, 17:10 Т/с
09:15, 19:25
приймальня»
«Любов та покарання»
Надзвичайнi новини
15:00, 17:00, 19:00,
(1)
10:30, 14:35 Т/с
21:00, 23:00, 00:25,
11:25 «Росiйськi
01:50, 03:45 СТН
«Лiтєйний»
сiмейнi драми»
15:10, 20:00 Т/с
12:45 Факти. День
12:30, 13:30, 02:15 Т/с
«Шляхи Iндiї»
13:15, 22:15 Т/с
16:10 «У центрi уваги»
«Пильна робота»
«Прокурорська
16:50, 19:20, 23:20
14:30, 15:40, 20:15,
перевiрка»
«Мiська варта»
21:25 Т/с «Крик сови»
18:00, 22:00 «Клуб
18:45 Факти. Вечiр
16:45, 03:45 «ТСН.
гумору»
20:10 Т/с «Нюхач»
Особливе»
19:25, 04:10
23:25 Х/ф «Червоний
22:35 «Мiняю жiнку
«Столиця»
Капелюшок» (2)
21:25 «Київськi iсторiї»
- 8»

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

07:00, 07:35, 08:35
Пiдйом
07:30, 08:30, 19:55,
00:35 Погода
09:00 Х/ф «Чумова
п’ятниця»
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
«Воронiни»
13:20, 14:25 Kids Time
14:55 Т/с «Друзi»
15:55 Т/с «Двi дiвчини
без гроша-2»
16:55 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
19:00, 00:30 Репортер
19:15 Абзац!
20:00 Т/с «Молодiжна
команда»
21:00 Т/с «Кухня»
23:00 Спiвай, якщо
зможеш

7

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення Мухтара»
16+
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
09:55, 11:25 Суд
присяжних 16+
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
15:40 «Говоримо i
показуємо». Ток-шоу
16+
17:30 Т/с «Шеф-2» 16+
19:25 Т/с
«П’ятницький. Глава
третя» 16+
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:35 «НС.
Розслiдування.
Хто хоче роздiлити
Росiю?» 16+
22:05 Т/с «Гра» 16+

06:10, 16:00 «Все буде 06:15, 13:30 М/с
«Губка Боб»
добре!»
07:00, 07:35, 08:35
07:55, 18:20
Пiдйом
«Неймовiрна правда
07:30, 08:30, 19:55
про зiрок»
Погода
09:30 Х/ф «Мама
09:00, 20:00 Т/с
мимоволi»(1)
«Молодiжна команда»
11:55 Х/ф «З привiтом, 10:00 Т/с «Щасливi
разом»
Козаностра»(1)
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
13:55 «Битва
«Воронiни»
екстрасенсiв»
13:25, 14:30 Kids Time
15:00 «Звана вечеря» 14:55 Т/с «Друзi»
18:00, 22:00 «Вiкна15:55 Т/с «Двi дiвчини
без гроша-2»
Новини»
20:10 «Врятуйте нашу 16:55 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
сiм’ю»
19:00, 00:20 Репортер
22:25 «Врятуйте нашу
19:15 Абзац!
сiм’ю - 2»
21:00 Т/с «Кухня»
23:25 «Кохана, ми
23:00 Знайти
крайнього
вбиваємо дiтей»

08:00, 11:00, 14:00,
02:00 Новини
08:15 «Контрольна
закупiвля»
08:50 «Жити
здорово!»
09:55, 02:55 «Модний
вирок»
11:15 «Час обiдати!»
11:55 «Доброго
здоров’ячка!»
12:45 «Iстина десь
поруч»
13:00 Iншi новини
13:20, 00:35 Т/с
«Домробiтниця»
14:15 «Слiд»
15:00 «У наш час»
16:00 «Наодинцi з
усiма»
17:00 Вечiрнi новини
17:35 «Давай
одружимося!»
18:55 «Нехай
говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Крик сови»
22:45 «Вечiрнiй
Ургант»

08:30 Ранковий

06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
06:55, 08:50, 23:45 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
22:45, 23:35 Тема/Хронiка дня
07:20 Час економiки
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:50, 23:50 Погода в Українi
07:40 Автопiлот-новини
07:45, 18:20, 23:40, 00:20,
06:20 Час спорту
07:55, 09:10 Погода на
курортах
08:45 Трансмiсiя-новини
08:55, 16:50 Погода у свiтi
09:35, 15:35 Машина часу
10:10, 20:00, 01:15, 05:00,
05:35 Час. Пiдсумки дня
10:35, 11:15, 11:35, 12:15 Час:
пiдсумки дня
13:10 Податковий щоденник
13:35, 14:35 5 елемент
16:10 Трансмiсiя
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
18:35 Дорогi депутати
19:00 Час новин, 1 блок
19:30 Час новин, 2 блок
21:40, 03:00, 04:00 Час-Тайм
22:10 Агроконтроль
23:25 CRIME NEWS

06:00, 08:55 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята09:00 «Кримiнальнi
твiйнята
07:30 М/с «Дашасправи»
дослiдниця» (1)
10:00 «До суду»
07:55 Мультик з
12:00 Т/с «Детективи» Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
13:00, 19:30 Т/с
Гарфiлда» (1)
09:55, 21:05 Країна У
«Даїшники»
11:00, 00:30 Т/с
15:00, 17:00 Т/с
«Та, що говорить з
привидами» (1)
«Павутиння - 3»
12:00 Т/с «Якось у
16:45, 19:00, 21:45
казцi» (1)
12:55 Принцеса тут Я!
«Свiдок»
13:55 Богиня шопiнгу
22:00 Т/с «Пiд
16:00 Т/с «Маленькi
куполом» (2)
таємницi» (1)
18:00 Моду народу
23:00 Т/с «CSI: Нью20:00 Т/с
Йорк» (2)
«Вiсiмдесятi»
22:10 Вiталька
00:00 Т/с «Закон i
23:25 Т/с «Секс i
порядок» (2)
мiсто» (2)
«Свiдок»

2+2

07:15 Т/с «Слiдаки»
(1)
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Т/с «Команда
ЧЕ» (1)
10:25 «Шалене вiдео
по-українськи»
12:15 «Облом UA»
14:10 Х/ф «Вогонь iз
пекла» (1)
16:05 Д/п «Крила
Росiї»
17:10 Х/ф «Руда
Соня» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
21:25 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «Гарячi
голови» (1)
23:50 Х/ф
«Максимальне
прискорення» (2)

06:40, 11:00
Смертельна зброя
07:30 Мегамисливцi
08:20, 14:00 Сучаснi
дива
09:10 В пошуках
пригод
10:00 Аферисти проти
туристiв
12:00
Найнебезпечнiшi
тварини
13:00 Iсус. втраченi
роки
15:00, 18:50
Прибульцi державної
важливостi
16:00 Гучна справа
17:00, 19:40 В
пошуках iстини
18:00 Д/ф «Полiграф»
20:40 Д/ф «Слiдами
велетня. Таємниця
однiєї гробницi»
21:40 Д/ф «Замах на
Данаю»
22:30 Невiдома
Пiвденна Америка
23:30 Загадки
Всесвiту

07:30 «Мультфiльми»
(1)
10:10 Х/ф «Рецепт
перемоги Еддi»
12:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:50, 20:00 Т/с
«Дикий ангел»
14:50, 19:00 «Орел i
Решка»
15:50, 21:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:00, 22:00
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
23:00 «Велика
рiзниця»
00:00 «Хi та Ха»

Фізика — це як
хімія… тільки в
іншому кабінеті.

10:35 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
11:15, 01:00 Т/с «Справа
слiдчого Нiкiтiна»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Єфросинiя.
Тайгова любов»
14:10, 03:40 Т/с
«Таємницi iнституту
шляхетних панянок»
15:25 «Aсademia». «Вiд
чорного квадрата до
чорної дiри»
16:10 «Тi, з ким я...»
16:40, 00:40 Новини
культури
16:55, 18:40 Т/с
«Захисниця»
19:35 «Прямий ефiр»
20:35, 04:25 Т/с
«Земський лiкар.
Повернення»
22:10 Т/с «Право на
правду»
23:00 «Спецiальний
кореспондент»
23:55 «Таємницi Першої
Свiтової. Друзi-вороги»
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07:20 Тема дня
07:25 Країна on line
07:35 Ера бiзнесу
08:35 Ранковi поради
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00, 05:25 Пiдсумки
дня
09:25, 20:55 Офiцiйна хронiка
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:00 Пряме включення з КМУ
10:15 Т/с «МонтеКрiсто» 1с.(1)
11:15 Прем’єра. Д/ф «Р.
Кириченко. Дiагноз - Народна»
12:10, 18:50, 21:30 Дiловий
свiт
12:15 Формула захисту
12:25 Кордон держави
12:40 Аудiєнцiя. Країни вiд
А до Я
13:00 Свiтло
13:25 Х/ф «Вiйна i мир» 3с. (1)
15:00, 18:20 Новини
15:15 Euronews
15:20 Дiловий свiт. Агросектор
15:35 Українська пiсня
16:20 Т/с «Таємниця старого
мосту» 26с. (1)
17:10 Т/с «Вiчний поклик»
17с.(1)
18:40 Фiнансова перспектива
19:10, 21:45 Концерт
«Святкують дракони i кролики»
20:50 Мегалот
21:40 Свiт спорту
22:50 Суперлото, Трiйка, Кено
23:25 На слуху

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:55
ТСН
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05, 17:10 Т/с «Любов
та покарання» (1)
11:25 «Росiйськi
сiмейнi драми»
12:30, 13:30 Т/с
«Пильна робота»
14:30, 15:40, 20:15,
21:25, 22:35 Т/с «Крик
сови»
16:45 «ТСН.
Особливе»

06:30, 08:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00, 20:00 Видатне ХХ
столiття
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Френк Сiнатра.
Лiтопис
12:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
13:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:45 Д/с
«Єднаючи континенти»
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
16:10, 23:45 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду»
17:50 «Алло, адвокате!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. К. Семенова
21:35 Курортний роман.
Небезпечнi зв›язки

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

06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:40 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайнi новини
10:10, 13:00 Анекдоти
по-українськи
10:20, 14:40 Т/с
«Лiтєйний»
12:45 Факти. День
13:20, 22:15 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Т/с «Нюхач»
23:25 Х/ф «Хранитель»
(2)

Розваж себе у маршрутці. Довго
і настирливо розглядай одного
з пасажирів, а потім візьми телефон і скажи: «Алло, шефе? Я
його знайшов!»

07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:30, 15:25
17:50 Новини
Щиросерде зiзнання
07:10, 07:35, 08:10,
08:00 Т/с «Подружжя»
08:35 «Ранок з
(1)
09:10, 13:10, 17:20
IНТЕРом»
Т/с «Слiд» (1)
09:10, 20:30 Т/с
10:00, 20:00 Т/с
«Брати за обмiном»
«П’ятницький. Глава
11:20, 12:20, 03:55
третя» (1)
Д/с «Слiдство вели... 12:00, 04:50 Ток-шоу
«Нехай говорять»
з Л. Каневським»
13:45 «Судовi справи» 16:00, 03:25 Критична
точка
14:45 «Сiмейний суд»
18:00 Т/с «Поцiлуй!
15:50 «Давай
Нова iсторiя» (1)
одружимося в Українi» 19:20 Ток-шоу
«Говорить Україна»
16:45 Т/с
22:00 Подiї дня
«Домробiтниця»
22:30 Таємний
18:00 «Стосується
код зламано. Код
кожного»
Джокера
19:05 Т/с «Пасiчник»
23:30 Т/с «Мент у
законi 5» (2)
20:00 «Подробицi»
08:30, 09:00, 12:00,

06:00, 09:35, 11:35,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:35 «Ювелiрнi
шедеври»
10:15, 19:25, 04:10
«Столиця»
13:20, 23:25, 05:00
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 СТН
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 19:20, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
21:25, 04:35 «Мiсто
добра»

06:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45, 18:20 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:10 «Зiркове життя. У
шлюбi зi звiром»
11:10 «Врятуйте нашу
сiм’ю»
13:55 «Битва екстрасенсiв»
15:00 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:40 «МастерШеф
- 3»
01:55 Х/ф «З привiтом,
Козаностра»(1)

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара» 16+
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
09:55, 11:25 Суд
присяжних 16+
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
15:40 «Говоримо i
показуємо». Ток-шоу
16+
17:30 Т/с «Шеф-2»
16+
19:25 Т/с
«П’ятницький. Глава
третя» 16+
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:35 Т/с «Гра» 16+
23:30 Квартирне
питання 0+

08:00, 11:00, 14:00
Новини
08:15 «Контрольна
закупiвля»
08:50 «Жити здорово!»
09:55, 02:55 «Модний
вирок»
11:15 «Час обiдати!»
11:55 «Доброго
здоров’ячка!»
12:45 «Iстина десь
поруч»
13:00 Iншi новини
13:20, 00:35 Т/с
«Домробiтниця»
14:15 «Слiд»
15:00 «У наш час»
16:00 «Наодинцi з
усiма»
17:00 Вечiрнi новини
17:35, 01:05 «Давай
одружимося!»
18:55, 02:05 «Нехай
говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Шулер»
22:45 «Вечiрнiй Ургант»
23:20 Нiчнi новини
23:30 «Полiтика»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:45, 07:45, 08:20 Гiсть студiї
07:20 Ера будiвництва
07:25 Країна on line
07:35 Ера бiзнесу
08:35 Ранковi поради
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:25, 16:15 Т/с «Таємниця
старого мосту» 27с. (1)
10:05 Т/с «МонтеКрiсто» 2с.(1)
10:55 Хто в домi хазяїн?
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 18:50, 21:30 Дiловий
свiт
12:35 Прем»єра. Д/ф «Свiт
Максима»
13:20 Книга.ua
13:40 Х/ф «Вiйна i мир» 4с. (1)
15:00, 18:20 Новини
15:15 Euronews
15:20, 05:50 Дiловий свiт.
Агросектор
15:40 Як це?
16:55 Т/с «Вiчний поклик»
18с. (1)
18:40 Фiнансова перспектива
19:10 Останнє попередження
19:30, 01:40 Про головне
19:50 «Надвечiр’я» з Т.
Щербатюк
20:55 Офiцiйна хронiка
21:40 Свiт спорту
21:45 Фестиваль пiснi в
Коблево
22:55 Трiйка, Кено, Максима
23:25 На слуху
23:50 Вiд першої особи

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 23:55 ТСН:
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
08:05 «Економiчна
правда»
09:05, 17:10 Т/с
«Любов та покарання»
(1)
11:20, 12:20 Т/с
«Пильна робота»
13:20, 14:30, 15:35,
20:15, 21:25, 22:35 Т/с
«Крик сови»
16:45 «ТСН.
Особливе»
19:30 «Телевiзiйна
служба новин»

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 «Служба
новин «Соцiальний
пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00 «Ранкове еспресо»
09:00, 20:00 Видатне ХХ
столiття
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Курортний роман.
Небезпечнi зв’язки
12:45 «Алло, адвокате!»
13:15 «Україна-Європа:
маятник Фуко»
14:00, 22:45 Д/с
«Єднаючи континенти»
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55,
21:30 «Погода»
16:10, 23:45 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду»
17:45 «Соцiальний
статус: вашi права i
пiльги»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. К. Семенова
21:35 Розлучення. Подiл
майна

05:25, 22:35 Т/с
«Кулiнар»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10, 20:30 Т/с
«Брати за обмiном»
11:20, 12:20 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:45 «Судовi справи»
14:45 «Сiмейний суд»
15:50 «Давай
одружимося в Українi»
16:45 Т/с
«Домробiтниця»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Пасiчник»
20:00 «Подробицi»

06:15, 07:30 Дiловi факти
06:20 Економiчний iнтерес
06:30 Т/с «Таксi»
06:55 Т/с «Леся+Рома»
07:35 Максимум в Українi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10, 13:00 Анекдоти поукраїнськи
10:30, 14:45 Т/с
«Лiтєйний»
12:45 Факти. День
13:20, 22:15 Т/с
«Прокурорська перевiрка»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Т/с «Нюхач»
23:20 Х/ф «Руслан» (2)

— Офіціанте, можна ще трохи
посмажити цю курку?
— Хіба вона погано просмажена?
— Я не знаю, але вона в мене салат їсть.

07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:30, 15:25
Щиросерде зiзнання
08:00 Т/с «Подружжя»
(1)
09:10, 13:10, 17:20
Т/с «Слiд» (1)
10:00, 20:00 Т/с
«П’ятницький. Глава
третя» (1)
12:00, 04:50 Ток-шоу
«Нехай говорять»
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Поцiлуй!
Нова iсторiя» (1)
19:20 Ток-шоу
«Говорить Україна»
22:00 Подiї дня
22:30 Таємний код
зламано. Думка
23:30 Т/с «Мент у
законi 5» (2)

Даішники зовсім знахабніли. Зупиняє
мене сьогодні
один і так лукаво:
— А чого це ви
сьогодні без
машини?

06:15, 13:25 М/с
«Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35
Пiдйом
07:30, 08:30, 19:55
Погода
09:00, 20:00 Т/с
«Молодiжна команда»
10:00 Т/с «Щасливi
разом»
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
«Воронiни»
13:20, 14:30 Kids Time
14:55 Т/с «Друзi»
15:55 Т/с «Двi дiвчини
без гроша-2»
16:55 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
19:00, 00:10 Репортер
19:15 Абзац!
21:00 Т/с «Кухня»
23:05 Т/с «Свiтлофор»
(2)

Вишгород
2+2
06:40, 18:10 Мiсцевий час
06:55, 08:50, 23:45 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
23:35 Тема/Хронiка дня
07:20 Час економiки
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:45, 23:50 Погода в Українi
07:40 Автопiлот-новини
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
07:55, 09:10, 13:10 Погода
на курортах
08:45 Трансмiсiя-новини
08:55, 16:10 Погода у свiтi
09:35, 13:35 5 елемент
10:10, 10:35, 11:15, 11:35,
12:15, 20:00 Час. Пiдсумки
дня
14:35 Машина часу
15:35 Дорогi депутати
16:35 Експати
17:35 Арсенал
18:35 Агроконтроль
19:00 Час новин, 1 блок
19:30 Час новин, 2 блок
21:40, 03:00, 04:00 Час-Тайм
22:10 Акцент
22:40 Хронiка дня
23:25 CRIME NEWS

06:40 Х/ф «Iнспектор

06:00, 08:55 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята08:30 Ранковий
твiйнята
«Свiдок»
07:30 М/с «Дашадослiдниця» (1)
09:00 «Кримiнальнi
07:55 Мультик з
справи»
Лунтiком
10:00 «До суду»
08:20 М/с «Шоу
12:00 Т/с «Детективи» Гарфiлда» (1)
09:55, 21:05 Країна У
13:00, 19:30 Т/с
11:00, 00:30 Т/с
«Даїшники»
«Та, що говорить з
15:00, 17:00 Т/с
привидами» (1)
«Павутиння - 3»
12:00 Т/с «Якось у
казцi» (1)
16:45, 19:00, 21:45
12:55 Принцеса тут Я!
«Свiдок»
13:55 Богиня шопiнгу
22:00 Т/с «Пiд
16:00 Т/с «Брати»
куполом» (2)
18:00 Моду народу
20:00 Т/с
23:00 Т/с «CSI: Нью«Вiсiмдесятi»
Йорк» (2)
22:10 Вiталька
00:00 Т/с «Закон i
23:25 Т/с «Секс i
мiсто» (2)
порядок» (2)
карного розшуку» (1)

07:15 Т/с «Слiдаки»
(1)
08:35 Про Лiгу
Чемпiонiв. Дайджест
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Т/с «Команда
ЧЕ» (1)
10:25 «Шалене вiдео
по-українськи»
12:15 «Облом UA»
14:10 Х/ф «Жах з
недр» (1)
16:05 Д/п «Крила
Росiї»
17:10 Х/ф «Гарячi
голови» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
21:25 «ДжеДАI»
22:00 Х/ф «Гарячi
голови-2» (1)
23:50 Х/ф
«Затемнення» (3)

06:40, 11:00
Смертельна зброя
07:30 Мегамисливцi
08:20, 14:00 Сучаснi
дива
09:10, 05:10 В
пошуках пригод
10:00 Аферисти проти
туристiв
12:00
Найнебезпечнiшi
тварини
13:00 Трагедiя
«Курська»
15:00, 18:50
Прибульцi державної
важливостi
16:00 Гучна справа
17:00, 19:40 В
пошуках iстини
18:00 Д/ф «Полiграф»
20:40 Д/ф «Мат
Фальшивому королю»
21:40 Д/ф «Павутина.
Торгова мафiя»
22:30 Невiдома Iндiя
23:30 Загадки
Всесвiту

07:30 «Мультфiльми»
(1)
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:50, 20:00 Т/с
«Дикий ангел»
14:50, 19:00 «Орел i
Решка»
15:50, 21:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:00, 22:00
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
23:00 «Велика
рiзниця»

10:00 Ток-шоу. «1000
дрiбниць»
10:35 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
11:15, 01:00 Т/с «Справа
слiдчого Нiкiтiна»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Єфросинiя.
Тайгова любов»
14:10, 03:40 Т/с
«Таємницi iнституту
шляхетних панянок»
15:25 «Aсademia».
«Загадка хамбо-лами
Iтiгелова»
16:10 «Тi, з ким я...»
16:40 Новини культури
16:55, 18:40 Т/с
«Захисниця»
19:35 «Прямий ефiр»
20:35 Т/с «Земський
лiкар. Повернення»
22:10 Т/с «Право на
правду»
23:00 «На балу у Воланда.
Мiсiя в Москву»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 09:35, 11:35,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:35 «Ювелiрнi
шедеври»
10:15 «Повнота
радостi життя»
13:20, 23:25
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 СТН
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 19:20, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 22:00, 00:50
«Клуб гумору»
19:25, 04:10
«Столиця»
21:25, 04:35
«Прогулянки мiстом»

06:55, 16:00 «Все буде 06:15, 13:25 М/с
«Губка Боб»
добре!»
07:00, 07:35, 08:35
08:50, 18:20
Пiдйом
«Неймовiрна правда
07:30, 08:30, 19:55,
00:10 Погода
про зiрок»
09:00, 20:00 Т/с
10:15 «Зiркове життя.
«Молодiжна команда»
Особливо небезпечнi 10:00 Т/с «Щасливi
кумири»
разом»
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
11:10 «Кохана, ми
«Воронiни»
вбиваємо дiтей»
13:20, 14:30 Kids Time
13:55 «Битва
14:55 Т/с «Друзi»
15:55 Т/с «Двi дiвчини
екстрасенсiв»
без гроша-2»
15:00 «Звана вечеря»
16:55 Т/с «Щоденник
18:00, 22:00 «Вiкналiкаря Зайцевої»
Новини»
19:00, 00:05 Репортер
20:00, 22:40 «Зваженi 19:15 Абзац!
21:00 Т/с «Кухня»
та щасливi - 3»
23:05 Т/с «Свiтлофор»
01:00 Х/ф «Жiноча
(2)
робота з ризиком для 00:15 Т/с «Щоденники
вампiра» (2)
життя»(1)

06:30 Рятувальники
16+
07:00 «Медичнi
таємницi» 16+
07:35, 08:20 Т/с
«Повернення Мухтара»
16+
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
09:55, 11:25 Суд
присяжних 16+
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
15:40 «Говоримо i
показуємо». Ток-шоу
16+
17:30 Т/с «Шеф-2» 16+
19:25 Т/с «П’ятницький.
Глава третя» 16+
21:15 «Сьогоднi.
Пiдсумки»
21:35 Т/с «Гра» 16+
23:30 «Дачна вiдповiдь»
0+

08:00, 11:00, 14:00
Новини
08:15 «Контрольна
закупiвля»
08:50 «Жити здорово!»
09:55, 02:55 «Модний
вирок»
11:15 «Час обiдати!»
11:55 «Доброго
здоров’ячка!»
12:45 «Iстина десь
поруч»
13:00 Iншi новини
13:20 Т/с
«Домробiтниця»
14:15 «Слiд»
15:00 «У наш час»
16:00 «Наодинцi з
усiма»
17:00 Вечiрнi новини
17:35 «Давай
одружимося!»
18:55 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30 Т/с «Шулер»
22:45 «Вечiрнiй Ургант»
23:20 Нiчнi новини
23:30 «Проти ночi»

08:30 Ранковий

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 18:55, 22:30, 23:30
Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35,
23:15 Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
06:55, 08:50, 23:45 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:15, 08:15, 19:45, 22:45,
23:35 Тема/Хронiка дня
07:20 Час економiки
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:50, 23:50 Погода в Українi
07:40 Автопiлот-новини
07:45, 18:20, 23:40 Час
спорту
07:55, 09:10, 13:10 Погода на
курортах
08:35 Драйв-новини
08:45 Трансмiсiя-новини
08:55, 16:10 Погода у свiтi
10:10, 10:35, 11:15, 12:15,
20:00 Час. Пiдсумки дня
16:35 Життя цiкаве
17:35 Акцент
18:35 Лiсовий патруль
19:00 Час новин, 1 блок
19:30 Час новин, 2 блок
21:40, 03:00 Час-Тайм
22:10 Реальний сектор
23:25 CRIME NEWS

06:00, 08:55 Єралаш
06:30 Телепузики
«Свiдок»
07:00 Малята09:00 «Кримiнальнi
твiйнята
07:30 М/с «Дашасправи»
дослiдниця» (1)
10:00 «До суду»
07:55 Мультик з
12:00 Т/с «Детективи» Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
13:00, 19:30 Т/с
Гарфiлда» (1)
«Даїшники»
09:55, 21:05 Країна У
11:00 Т/с «Та,
15:00, 17:00 Т/с
що говорить з
«Павутиння - 4»
привидами» (1)
12:00 Т/с «Якось у
16:45, 19:00, 21:45
казцi» (1)
«Свiдок»
12:55 Принцеса тут Я!
13:55 Богиня шопiнгу
22:00 Т/с «Пiд
16:00 Т/с «Брати»
куполом» (2)
18:00 Моду народу
23:00 Т/с «CSI: Нью20:00 Т/с
«Вiсiмдесятi»
Йорк» (2)
22:10 Вiталька
00:00 Т/с «Закон i
23:25 Т/с «Секс i
мiсто» (2)
порядок» (2)

2+2

07:15 Т/с «Слiдаки»
(1)
08:35 Про Лiгу
Чемпiонiв. Дайджест
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 Т/с «Команда
ЧЕ» (1)
10:25 «Шалене вiдео
по-українськи»
12:15 «Облом UA»
14:10 Х/ф
«Апокалiпсис
Стоунхенджа» (1)
16:05 Д/п «Крила
Росiї»
17:10 Х/ф «Гарячi
голови-2» (1)
19:00 Т/с «Лiнiйний
вiддiл» (1)
21:40 Баскетбол.
«Евролiга».
Будiвельник (Україна)
- Барселона (Iспанiя).
Пряма трансляцiя
23:45 Х/ф «Лабiринт
демонiв» (3)

07:30
Найнебезпечнiшi
тварини
08:20, 14:00 Сучаснi
дива
09:10, 05:10 В
пошуках пригод
10:00 Аферисти проти
туристiв
11:00 Смертельна
зброя
12:00 Мегамисливцi
13:00 Апостоли:
прихованi життя
15:00, 18:50
Прибульцi державної
важливостi
16:00 Гучна справа
17:00, 19:40 В
пошуках iстини
18:00 Д/ф «Безпека.
ру»
20:40, 21:40 Д/ф
«Полiграф»
22:30 Невiдома Iндiя
23:30 Загадки
Всесвiту

07:30 «Мультфiльми»
(1)
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:50, 20:00 Т/с
«Дикий ангел»
14:50, 19:00 «Орел i
Решка»
15:50, 21:00 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:00, 22:00
«Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
23:00 «Велика
рiзниця»
00:00 «Хi та Ха»

10:00 Ток-шоу. «1000
дрiбниць»
10:35 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
11:15, 01:00 Т/с «Справа
слiдчого Нiкiтiна»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. ВiстiМосква
12:40 «Особливий
випадок»
13:25 Т/с «Єфросинiя.
Тайгова любов»
14:10, 03:40 Т/с
«Таємницi iнституту
шляхетних панянок»
15:25
«Aсademia».»Подарунок
доколумбової Америки»
16:10, 03:15 «Тi, з ким
я...»
16:40, 00:35 Новини
культури
16:55, 18:40 Т/с
«Захисниця»
19:35 «Прямий ефiр»
20:35, 04:25 Т/с
«Земський лiкар.
Повернення»
22:10 Т/с «Право на
правду»
23:00 «Двобiй»
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2+2
06:20, 07:10, 08:10, 19:10,
23:15 Погода
06:25 Доброго ранку, Україно!
06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 12:00 Новини
06:35 Хочу все знати
06:45, 08:20 Гiсть студiї
07:20, 07:40 Країна on line
07:35 Ера бiзнесу
07:45 Тема дня
08:35 Ранковi поради
08:45 Кориснi поради
09:00, 21:00 Пiдсумки дня
09:35 Т/с «Таємниця старого
мосту» 28с. (1)
10:15 Т/с «МонтеКрiсто»
11:20 Нехай Вам буде
кольорово!
12:10, 18:50, 21:30 Дiловий
свiт
12:15 Ток-шоу «Вiра. Надiя.
Любов»
13:05 Українського роду
13:25 Х/ф «Вiйна i мир» 5с. (1)
15:00, 18:20 Новини
15:15 Euronews
15:20 Дiловий свiт. Агросектор
15:40 Т/с «Вiчний поклик»
18,19с.(1)
18:40 Фiнансова перспектива
19:15 Концерт до 65-рiччя
Народного артиста О.Злотника
21:40 Фольк-music
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23:20 На слуху
23:50 Вiд першої особи

06:15, 07:25 Дiловi факти
06:00, 07:00, 08:00,
06:20 Економiчний
09:00, 19:30 ТСН
iнтерес
06:45, 07:10, 08:10
06:30 Т/с «Таксi»
«Снiданок з 1+1»
06:55 Т/с «Леся+Рома»
08:05 «Економiчна
07:30 Зiрка YouTube
правда»
08:45 Факти. Ранок
09:05, 17:10 Т/с
09:15, 19:25 Надзвичайнi
«Любов та покарання» новини
10:10, 13:00 Анекдоти
(1)
по-українськи
11:20, 12:20 Т/с
10:30, 14:40 Т/с
«Пильна робота»
«Лiтєйний»
13:20, 14:30, 15:35 Т/с 12:45 Факти. День
«Крик сови»
13:15 Т/с «Прокурорська
перевiрка»
16:45 «ТСН.
18:45 Факти. Вечiр
Особливе»
20:00 Машина часу.
20:15 «Вечiрнiй
Телепорт-шоу
квартал»
21:55 Т/с «Нюхач»
22:10 «Супергерої «
23:05 Максимум в Українi
23:15 Х/ф «Давайте
23:30 Х/ф «В облозi-2.
потанцуємо» (1)
Територiя темряви» (2)

06:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
06:55, 18:50, 22:40
«Економiчний пульс»
07:00, 05:00 «Ранкове
еспресо»
08:30 «Служба новин «
Соцiальний пульс»
09:00, 20:00 Видатне ХХ
столiття
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Розлучення. Подiл
майна
12:45 «Соцiальний статус:
вашi права i пiльги»
13:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00, 22:45 Д/с
«Єднаючи континенти»
15:15, 21:25 «Соцiальна
економiка»
15:20, 16:45, 18:55, 21:30
«Погода»
16:10, 23:45 Д/с
«Дивовижнi мешканцi
саду»
17:50 «Алло, адвокате!»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. К. Семенова
21:35 Гладiатори футболу

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:10 Т/с «Брати за
обмiном»
11:20, 12:20, 03:35
Д/с «Слiдство вели...
з Л. Каневським»
13:45 «Судовi справи»
14:45 «Сiмейний суд»
15:50 «Давай
одружимося в Українi»
16:45 Т/с
«Домробiтниця»
18:00 Т/с «Пасiчник»
20:00 «Подробицi»
20:30 Д/ф «Спроба
№5»
21:45 «Футбол. Збiрна
України - збiрна
Францiї»
23:30 «Шустер Live»

— Як ви потрапили до Америки?
— Так само, як і ви. Мене шеф
теж послав у банк із величезною
сумою грошей…

07:00, 09:00, 17:00,
19:00 Подiї
07:30, 15:25
Щиросерде зiзнання
08:00 Т/с «Подружжя»
(1)
09:10, 13:10, 17:20,
22:30 Т/с «Слiд» (1)
10:00, 21:00 Т/с
«П’ятницький. Глава
третя» (1)
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Поцiлуй!
Нова iсторiя» (1)
19:20 Ток-шоу
Бабуся:Україна»
«Говорить
22:00
Подiїрозбив
дня
— Хто
23:20 Т/с «Мент у
тарілку?
законi 5» (2)

— Мама. Але
винуватий
тато. Він присів, коли тарілка летіла у
його голову.

06:00, 09:35, 11:35,
17:30 «Мультляндiя»
07:10, 17:10 «Київ
музика»
08:35 «Ювелiрнi
шедеври»
10:15 «Повнота
радостi життя»
13:20, 23:25, 05:00
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 СТН
15:10, 20:00 Т/с
«Шляхи Iндiї»
16:10 «У центрi уваги»
16:50, 19:20, 23:20
«Мiська варта»
18:00, 22:00 «Клуб
гумору»
19:25 «Столиця»
21:25 «Гаряча лiнiя
«102»

06:45 Х/ф «Оазис
кохання»(1)
08:45, 18:20
«Неймовiрна правда
про зiрок»
10:10, 15:45 Х/ф
«Сiмейний дiм»(1)
14:45 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:40
«Нацiональне талантшоу «Танцюють всi!-6»

06:35, 08:20 Т/с
«Повернення
Мухтара» 16+
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогоднi
08:55 «До суду» 16+
09:55, 11:25 Суд
присяжних 16+
12:35 «Лiкарська
справа» 16+
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подiя
14:25 «Прокурорська
перевiрка» 16+
15:40 «Говоримо i
показуємо». Ток-шоу
16+
17:30 «Романови.
Останнi сто рокiв» 12+
19:20 Х/ф
«К.С. Колишнiй
спiвробiтник» 16+
21:20 Т/с «Гра» 16+
23:15 Х/ф «Петля» 16+

08:00, 11:00, 14:00
Новини
08:15 «Контрольна
закупiвля»
08:50 «Жити здорово!»
09:55 «Модний вирок»
11:15 «Час обiдати!»
11:55 «Доброго
здоров’ячка!»
12:45 «Iстина десь
поруч»
13:00 Iншi новини
13:20 Т/с
«Домробiтниця»
14:15 «Слiд»
15:00 «У наш час»
16:00 «Чекай на мене»
17:00 Вечiрнi новини
17:35 «Людина i закон»
18:55 «Поле чудес»
20:00 «Час»
20:30 «Унiверсальний
артист»
22:40 «Вечiрнiй
Ургант»
23:35 Х/ф «Китайський
сервiзъ»
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Передплачуйте газету «Вишгород».

Даішники зовсім знахабніли. Зупиняє
мене сьогодні
один і так лукаво:
— А чого це ви
сьогодні без
машини?

06:20, 13:25 М/с
«Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35
Пiдйом
07:30, 08:30, 19:55,
00:15 Погода
09:00, 20:00 Т/с
«Молодiжна команда»
10:00 Т/с «Щасливi
разом»
11:00, 18:00, 22:00 Т/с
«Воронiни»
13:20, 14:30 Kids Time
14:55 Т/с «Друзi»
15:55 Т/с «Двi дiвчини
без гроша-2»
16:55 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
19:00 Репортер
19:15 Абзац!
21:00 Т/с «Кухня»
23:05 Т/с «Свiтлофор»
(2)

06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30 Час. Важливо
06:35, 07:10, 08:10, 22:35
Бiзнес-час
06:40, 18:10 Мiсцевий час
06:55, 08:50 Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
22:00 Час новин
07:15, 08:15, 08:35, 19:45,
22:40 Тема/Хронiка дня
07:20 Час економiки
07:25, 08:25, 11:50, 17:25,
22:50 Погода в Українi
07:40 Автопiлот-новини
07:45, 18:20, 00:20, 06:20
Час спорту
07:55, 09:10, 13:10 Погода
на курортах
08:45 Трансмiсiя-новини
08:55, 16:10 Погода у свiтi
10:10, 10:35, 11:15, 11:35,
12:15, 20:00 Час. Пiдсумки
дня
16:35 Лiсовий патруль
17:35 Не перший погляд
18:35 Реальний сектор
19:00 Час новин, 1 блок
19:30 Час новин, 2 блок
21:40, 03:00, 04:00 Час-Тайм
22:10 Особливий погляд

08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
13:00 Т/с «Даїшники»
15:00, 17:00 Т/с
«Павутиння - 4»
16:45, 19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Соловейрозбiйник»
21:30 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»
00:00 Х/ф «Незаперечний
- 2»

06:00, 08:55 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твiйнята
07:30 М/с «Дашадослiдниця» (1)
07:55 Мультик з
Лунтiком
08:20 М/с «Шоу
Гарфiлда» (1)
09:55 Країна У
11:00, 00:25 Т/с
«Та, що говорить з
привидами» (1)
12:00 Т/с «Якось у
казцi» (1)
12:55 Любов з
майбутнього
13:55 Богиня шопiнгу
16:00 Т/с «Брати»
18:00 Моду народу
19:00 Iкона стилю
20:15 Х/ф «Нiч у музеї
2» (1)
22:35 Тузiк & Барбос
шоу
23:15 Т/с «Секс i
мiсто» (2)

— Бритва
«Джилет»:
зранку поголився, і до вечора порядок.
— Бритва
«Супутник»:
поголився, і
щетина місяць
не росте. БОЇТЬСЯ!

06:50 «Караоке на
Майданi»
07:40 «Їмо вдома»
08:45 «Все буде
смачно!»
09:45 «Зваженi та
щасливi - 3»
14:15 «Нацiональне
талант-шоу
«Танцюють всi!-6»
19:00 «Х-Фактор - 4»
22:00 «Моя правда.
Зваженi та Щасливi.
Кохання проти
кiлограмiв»
23:10 «Х-Фактор
- 4. Пiдсумки
голосування»
00:30 «Детектор
брехнi - 4»
02:05 Х/ф «Вiдпустка
за власний
рахунок»(1)

06:50 Ревiзор
07:50 Знайти
крайнього
09:00 Уральськi
пельменi
10:00 Вiйна свiтiв.
Ревiзор проти Шефа
12:05 Шурочка
13:10 Рудi
14:10 Дорослi, як дiти
15:10 Вже котрий день
16:10 Про що говорять
тварини
17:35 Т/с «Воронiни»
18:00 М/ф «Iлля
Муромець i Соловей
Розбiйник»
19:50 Х/ф «Гаррi
Поттер i в’язень
Азкабана»
22:35 Х/ф «Темний
свiт» (2)
00:45 Х/ф «Наша
людина в Гаванi»

06:50, 14:50, 18:35, 19:15,
20:20 Тема/Хронiка тижня
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:15, 12:10, 14:10, 17:10,
19:25 Погода в Українi
07:20, 08:25, 22:25, 23:20
Бiзнес-час
07:35 180 градусiв
08:10, 13:25, 16:10, 17:25
Погода на курортах
08:20 Погода у свiтi
08:35 Не перший погляд
09:10 Мотор
09:35 Укравтоконтинент
10:35 Новинометр
11:10 Трансмiсiя
11:35 Автопiлот-тест
11:45, 23:35 Iсторiя успiху
12:35 Iнтелект.ua
13:10 Драйв
13:35 Вперед, на Олiмп!
14:35 Гра долi
15:35 Кiно з Я. Соколовою
16:35 Арсенал
17:15 Мiграцiйний вектор
17:35 Феєрiя мандрiв
19:35 Машина часу
20:35, 01:40 Кабiнети
21:10 Велика полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Експати
22:35 Майстер-клас iз
Наталкою Фiцич

06:00, 08:00, 11:00
Сьогоднi
06:15 Лотерея «Золотий
ключ» 0+
справедливий» (1)
06:45 Їхнi вдачi 0+
08:55, 10:00 Т/с
07:25 «Готуємо з
Олексiєм Зимiним» 0+
«Iнтерни» (1)
08:20 Головна дорога
11:00 1 за 100 годин 16+
08:55 Кулiнарний двобiй
12:00 Як двi краплi
0+
15:00 Х/ф «Монро» (1) 10:00 Квартирне питання
0+
17:00, 19:20 Т/с
11:25 «Я худну» 16+
12:30 «ДНК». Ток-шоу
«Причал любовi i
16+
13:30 Своя гра 0+
надiї» (1)
14:20 «Слiдство вели...»
21:30 Т/с «Нахаба» (1) 16+
15:20 «Очна ставка» 16+
01:45 Хто гiдний
16:20 Огляд.
Надзвичайна подiя
бiльшого?
17:00 «Центральне
телебачення»
Розмовляють двоє дітей:
17:50 «Новi росiйськi
— Все-таки, ці батьки – дивні люди. сенсацiї» 16+
18:45 Ти не повiриш! 16+
— Чому?
19:45 «Острiв» 16+
— Спочатку вони вчать нас ходити 21:15 «Промiнь Свiтла»
16+
і говорити, а потім хочуть, щоб ми 21:50 «Єгор 360» 16+
22:25 Х/ф «Жорстоке
сиділи і мовчали.
кохання» 18+

06:55 «Грай, гармонь
улюблена!»
07:40 «Смешарики.
Новi пригоди»
07:55 «Розумницi й
розумники»
08:45 «Слово пастиря»
09:00, 11:00 Новини
09:15 «Смак»
09:55 «Iгор Лiванов. З
чистого листа»
11:15 «Iдеальний
ремонт»
12:10 «Льодовиковий
перiод»
15:25, 17:15 Т/с
«Вепр»
17:00 Вечiрнi новини
18:05 «Угадай
мелодiю»
18:40 «Хвилина слави.
Шлях на Олiмп!»
20:00 «Час»
20:20 «Сьогоднi
ввечерi»
22:10 «Встигнути до
опiвночi»
22:45 «Микола Носков.
«Це здорово!»

07:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
11:30 «Речовий
доказ». Втеча шакала
12:00 «Головний
свiдок»
13:00 «Випадковий
свiдок»
13:30 «Правда
життя. Професiя
телевiзiйник»
14:00 «Легенди
шансону»
15:00 Х/ф «Соловейрозбiйник»
16:50 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»
19:00 Т/с «Таємницi
слiдства - 5» (1)
23:00 «Таємницi
кримiнального свiту».
Феня
23:30 Х/ф «Адреналiн»
(2)
01:30 Х/ф
«Незаперечний - 2»
(2)

07:10 М/с «Ескiмоска»
(1)
07:35 Малятатвiйнята
08:00 Телепузики
08:35 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:40 М/с «Бiлка та
Стрiлка. Пустотлива
сiмейка» (1)
11:20 М/ф «Кунг-Фу
Кролик» (1)
12:55 Т/с «Ксена принцеса-воїн» (1)
16:35 М/ф «Новi
пригоди Стiча» (1)
17:45 Х/ф «Нiч у музеї
2» (1)
19:55 Т/с
«Вiсiмдесятi»
22:00 Велика рiзниця

08:15, 19:30 ТСН
09:00 «Хто там?»
10:00 М/ф «Енгрi
бердс»
10:05 «Свiтське життя»
10:50 «Чотири весiлля
- 1»
11:55 «Мiняю жiнку
- 8»
13:25 «Битва хорiв»
15:30 М/ф «Маша i
ведмiдь» (1)
15:45 «Супергерої»
16:25 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка - 4»
20:00 «Вишка»
22:20, 03:55 Х/ф
«Голоднi iгри» (2)

08:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
08:25, 18:55 «Погода»
09:00 Видатне ХХ
столiття
10:00 «Свiтськi
хронiки»
10:55 Х/ф «Жорстокий
романс»
14:30 За сiм морiв
15:00 Д/с «Єднаючи
континенти»
16:15, 23:20 Д/с «Бебiбум у зоопарку»
16:50, 05:25 «Ронiн.
Ток-шоу з Д.
Видрiним»
17:35 «Щоденник для
батькiв»
18:15, 05:50
«Цивiлiзацiя Incognita»
18:30, 05:00
«Соцiальний пульс
вихiдних»
19:00 Великi династiї:
Воронцови
20:00 Кашпiровський
проти Чумака
21:10 Х/ф «Партiя у
шахи» (2)

07:25 Т/с «Брати за
обмiном»
09:30 «Все для мами»
10:00 Д/ф «Епоха
П’єх»
11:00, 01:20, 03:15
Т/с «Кохання, як
нещасний випадок»
15:10 Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала»
18:00, 20:30 Т/с
«Самотнi серця»
20:00, 02:45
«Подробицi»
22:25 «Велика Рiзниця
по-українськи 2013»
23:25 Х/ф «Помилки
кохання»

06:55 Х/ф «Мiсто

07:00, 19:00 Подiї
07:10 Х/ф «Дадлi

07:30 «Мультфiльми»
(1)
10:10 Т/с «Всi жiнки вiдьми» (1)
13:50 Т/с «Дикий
ангел»
14:50, 19:00 «Орел i
Решка»
15:50 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
17:00 «Розсмiши
комiка»
18:00 «Звана вечеря»
20:00 «КВК»
22:40 «Пороблено в
Українi»
00:00 «Хi та Ха»

— Хто більше задоволений: чоловік,
у якого шестеро дітей, чи той, у кого
шість мільйонів доларів?
— Той, у якого шестеро дітей.
— Чому?
— Той, що має шість мільйонів, —
хоче ще.

07:30 Найнебезпечнiшi
тварини
08:20, 14:00 Сучаснi
дива
09:10, 05:10 В пошуках
пригод
10:00 Аферисти проти
туристiв
11:00 Загадки планети
12:00 Мегамисливцi
13:00 Смерть бен
Ладена
15:00, 18:50 Прибульцi
державної важливостi
16:00 Гучна справа
17:00 В пошуках iстини
18:00 Д/ф «Мат
Фальшивому королю»
19:40 Пiдроблена
iсторiя
20:40 Д/ф «Таблетка
правди»
21:40 Д/ф «Безпека.
ру»
22:30 Д/ф «Планета
Вавилон»
23:30 Д/ф «Картковi
фокуси»

06:00 «Ранок Росiї»
09:55 «Вся Росiя»
10:10 Ток-шоу. «1000
дрiбниць»
10:40 Ток-шоу. «Про
найголовнiше»
11:15 Т/с «Справа слiдчого
Нiкiтiна»
12:00, 15:00, 18:00 Вiстi
12:15 Щоденник Сочi 2014
12:25, 15:10, 17:40
Мiсцевий час. Вiстi-Москва
12:40 «Особливий випадок»
13:25 Т/с «Єфросинiя.
Тайгова любов»
14:10, 03:40 Т/с «Таємницi
iнституту шляхетних
панянок»
15:25 «Academia».
«Арифметика населення»
16:10, 03:15 «Генiї та
лиходiї». Матильда
Кшесинська
16:40, 23:40 Новини
культури
16:55, 18:20 Т/с
«Захисниця»
19:05 «Прямий ефiр»
20:05, 04:25 Т/с «Земський
лiкар. Повернення»
21:40 «Живий звук»
22:55 «Бiла студiя». К.
Ремчуков

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00, 09:00, 12:10
«Мультляндiя»
привидiв»
07:10 «Київ музика»
08:55 Зiрка YouTube
08:00 «Ювелiрнi
10:00 Дача
шедеври»
10:40 Квартирне
09:25 «Київськi iсторiї»
питання
10:00, 00:35 «Якiсне
11:40 За кермом
життя»
12:00 ПуТЬОва країна 10:30, 01:05
12:20, 19:55 Т/с
«Зроблено у Києвi»
«Нюхач»
11:00 «Нова адреса»
12:45 «Повнота
18:45 Факти. Вечiр
радостi життя»
19:00 Надзвичайнi
13:45 «Час вiдповiдей»
новини. Пiдсумки
16:40 «М.Поплавський
22:00 Х/ф «Метод
«Українська пiсня
Хiтча»
року»
00:35 Х/ф «Хенкок»
18:20, 23:50 «Клуб
гумору»
Життя – як електрика: з напру- 19:15 Х/ф «Свiтлячки
гою встаєш, з опором ідеш на в саду»
роботу, весь день іскриш, на- 21:00, 23:20, 02:05
електризований приходиш з ро- «СТН-тижневик»
21:30, 02:35 Х/ф
боти, а потім відключаєшся…
«Полювання Ханта» (2)

06:10, 07:55, 08:55, 09:00,
11:55, 14:55, 16:00, 17:05,
23:00 Погода
06:20 Здрастуй, рiдне
село!
06:45 Криве дзеркало
08:00 Євроiнтеграцiя
08:15 Олiмпiйський виклик
08:30 Панянка та кулiнар
09:05 Життя на рiвних
09:15 Армiя
09:30 Православний
вiсник
09:55 Моменти життя
10:55 Дорослi iгри
12:10 Х/ф «Калина
червона «(1)
14:00 Театральнi сезони
15:00 В гостях у Д.Гордона
16:05 «Музика нас
з’єднала». В.Данилець i
В.Моїсеєнко
17:10 Золотий гусак
17:35 Український акцент
18:00 Спiває О.Пекун
20:35 Кроки на Захiд
20:45, 01:45 Слово
регiонам
20:55 Мегалот
21:00 Пiдсумки дня
21:25 Без цензури
22:00 Українська пiсня
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено

07:15 Т/с «Слiдаки» (1)
09:00 Новини 2+2
09:25 Т/с «Команда
ЧЕ» (1)
10:25 «Шалене вiдео
по-українськи»
12:15 «Облом UA»
14:40 Х/ф
«Випробування
вогнем» (1)
16:35, 22:00 Х/ф
«Червоний свiтанок» (1)
18:50 Х/ф «Червона
спека» (1)
21:00 Бiйцiвська
п’ятниця. Схiднi
єдиноборства.
«Бушидо»

2+2

07:30, 10:00
«Мультфiльми» (1)
09:00 М/с «Казки Ганса
09:00 Х/ф «З Дону
Крiстiана Андерсена»
(1)
видачi немає» (1)
11:00 Т/с «Гончi-4» (1) 11:00 М/ф «Лис i пес»
(1)
19:00 «Королi рингу». 12:50 Х/ф «Велика
Всесвiтня серiя боксу пригода Оссi i Теда» (1)
14:40 Т/с «Всi жiнки (WSB). «Українськi
вiдьми» (1)
Отамани» - «USA
16:35 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
Knockouts»
18:45 «Велика рiзниця»
22:10 Х/ф «Мiцний
19:45 «Вечiрнiй
горiшок-3: Вiдплата» квартал»
21:40 Т/с
(2)
«Надприродне» (2)
00:55 Х/ф «Синдбад i
00:20 Х/ф «Моє перше
Мiнотавр» (3)
весiлля»

07:00 Х/ф «Єдина
дорога» (1)

Коли жив з дружиною, весь час
думав: куди ж вона гроші діває?
Розлучилися. Місяць пожив
один. Тепер думаю: звідки вона
їх брала?

07:30 Загубленi
цивiлiзацiї
09:10 Руйнiвники мiфiв
11:00 Top Gear
13:00 Невiдома Iндiя
16:00, 04:00 Освенцiм
19:00 Д/ф «Агент
А/201»
21:00 Д/ф «Картковi
фокуси»
22:00 Д/ф «Битва за
сiль»
23:00 Вiйна всерединi
нас
00:00 Сучаснi дива

Як телефоную
до своєї дівчини на роботу, то вона
постійно зайнята.
Недарма працює у центрі
зайнятості.

06:00, 09:00, 12:00 Вiстi
06:10, 09:10, 12:20
Мiсцевий час. ВiстiМосква
06:20 Х/ф «Любовi всi
вiки...»
07:55 «Планета собак»
08:25 «Суботник»
09:20 «Врятувати себе.
Лариса Мондрус»
10:10 Мультфiльм
10:25 Х/ф «Вам i не
снилося...»
12:25 «Чесний
детектив»
12:55 «Городок».
Дайджест
13:20 «Чорнi дiри. Бiлi
плями»
14:00 «Шукачi»
14:50 Х/ф «А снiг
кружляє...»
18:00 Вiстi в суботу
18:45 «Танцi з Зiрками».
Сезон - 2013
20:30 Х/ф «Я його
злiпила»
22:10 «Романтика
романсу»
23:10 «Лiнiя життя».
Вiктор Сухоруков
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2+2
09:00 Шеф-кухар країни
09:50 Околиця
10:25 Подорожуй свiтом з
Ю.Акунiною
10:50 Як Ваше здоров’я?
11:50 Крок до зiрок
12:40 Маю честь
запросити
13:40 В гостях у
Д.Гордона
14:40 Золотий гусак
15:05 Караоке для
дорослих
16:05 Дiловий свiт.
Тиждень
16:35 Концертна
програма М.Мозгового
«Мрiялось, бажалось, не
збулось»
18:10 Фестиваль гумору
«Умора»
20:30 Ми хочемо, щоб
ви знали
20:40 Головний аргумент
20:50 Офiцiйна хронiка
21:00 Пiдсумки дня
21:55 Полiттеатр
22:15 Фестиваль пiснi в
Коблево
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

07:50 Мультфiльм (1) 07:00 Квартирне питання
07:55 Анекдоти по08:25 ТСН
09:00 «Лото-забава» українськи
08:15 Дача
10:00 «Супергерої»
08:55 Х/ф «Мiсто
10:35, 05:30
привидiв»
«Смакуємо»
11:00 Козирне життя
11:10 Х/ф «Все
11:40 Так$i
почалося у Харбiнi»
12:05, 19:55 Наша Russia
19:30 «ТСН-Тиждень»
12:20 Машина часу.
20:15 «Битва хорiв»
Телепорт-шоу
22:15 «Свiтське життя»
14:15 Х/ф «Метод Хiтча»
23:20 «Що? Де? Коли? 16:50 Х/ф «Хенкок»
2»
18:45 Факти тижня
00:25 «Альманах
20:35 ПуТЬОва країна
українських
21:00 Головна програма
короткометражних
22:05 Х/ф «Я - легенда»
фiльмiв»
(2)

07:35, 20:10 «Кумири»
07:50, 20:00, 05:50
«Цивiлiзацiя Incognita»
08:00 «Соцiальний пульс
вихiдних»
08:25, 18:55 «Погода»
09:00 Кашпiровський
проти Чумака
10:00 «Будь в курсi!»
10:40 «Щоденник для
батькiв»
11:15 Х/ф «Гори, гори,
моя зiрко»
13:40 За сiм морiв
14:45, 00:10 Д/с Джиммi
та кит
15:50 «Мелодiя двох
сердець»
17:30 Д/с «Сувора
планета»
17:50 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
18:30, 05:00 «Свiт за
тиждень»
19:00 Великi династiї:
Голiцини
20:40, 05:25 «Свiтськi
хронiки»
21:10 «Стiв Джобс:
мiльйонер-хiпi»
22:10 Х/ф «Гра уяви» (2)

07:30 Мiжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала»
09:25 «Школа доктора
Комаровського»
10:00 «Орел i Решка.
Назад у СРСР»
11:00 «Осiння кухня»
12:00 Т/с «Самотнi
серця»
16:00 Х/ф «В
очiкуваннi весни»
18:00 Шоу «Одна
родина»
20:00, 04:15
«Подробицi тижня»
20:45 «Днi України у
Великобританiї»
21:15 Т/с «Кохання
з випробувальним
термiном»
01:10 Х/ф «Любити
по-росiйськи 2» (2)

Cидять дві бабусі на лавці, одна
каже іншій: — А пам’ятаєш, колись ми були молоді і красиві, особливо я. А тепер старі і
страшні, особливо ти!

З днем народження!
Вітаємо іменинницю —
Світлану Пилипівну БРАГАРНИК!
Все своє життя вона присвятила
людям – працювала бібліотекарем
у районній ЦБС, потім – у Вишгородській ЗОШ №1. Її називали
«книжчиною мамою», шанували і
шанують за освіченість, щирість
душі, товариськість, справедливість. Так сталося, що Світлана
Пилипівна втратила своїх рідних.
Але рідними для неї стали ми,
які й бажають іменинниці міцного
здоров’я, вдячних нащадків, сімейного затишку !
Спинити час ніхто не в змозі.
Хай грає ліс і квітне сад.
На Вашій сонячній дорозі
Уже з’явилися … десят.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, а ні не бід.
У серці молодість плекайте
Хоча б і сто щасливих літ!
Друзі
В и ш г о р о д с ь к а
об’єднана державна податкова
інспекція
оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад:
— начальника відділу,
— завідувача сектору,
— головного державного ревізора-інспектора,
— головного державного інспектора,
— старшого державного ревізора-інспектора.
Вимоги до конкурсантів: освіта
вища економічна, юридична, стаж
роботи за фахом не менше трьох
років, вільне володіння українською мовою, комп’ютером.
Звертатись до відділу персоналу за адресою: м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, 1-а,
кім.15. Тел: (04596) 5-10-16

07:35 180 градусiв
07:45 Церква
06:35, 10:55
06:00, 10:10, 17:20
08:10, 13:10, 16:10
Христова
«Мультляндiя»
«МастерШеф - 3»
Погода на курортах
08:00 М/ф «Скубi
07:10, 14:20 «Київ
09:00 «Все буде
08:20, 11:25 Погода у свiтi
Ду 3: Таємниця
08:35 Феєрiя мандрiв
музика»
смачно!»
починається»
09:10, 19:35 Велика
08:00 «Ювелiрнi
09:55 «Караоке на
09:40 Спiвай, якщо
полiтика
09:35 Вiкно в Америку
зможеш
шедеври»
Майданi»
10:15 Здоровi iсторiї
09:00 «Школа
13:55 «Х-Фактор - 4» 11:20 Мачо не плачуть 11:15 Трансмiсiя-тест
11:55 Божевiльний
11:35 Технопарк
Ромашкiно»
19:00 «Битва
автостоп
12:35 Життя цiкаве
09:35 «Нова адреса» екстрасенсiв.
13:00 Х/ф «Гаррi
13:35 Мотор
11:30 «Корисна
Чоловiки проти жiнок» Поттер i в’язень
14:35 Гра долi
15:35, 02:15, 05:35
Азкабана»
розмова»
21:15 «Один за всiх»
Машина часу
12:55 «Блага звiстка з 22:30 Х/ф «П’ять рокiв 15:50 М/ф «Iлля
16:35 Фактор Безпеки
Муромець i Соловей
17:35 Новини Київщини
Р.Реннером»
та один день»(1)
Розбiйник»
18:10 Вiкно у Європу
17:40 Х/ф «Свiтлячки 00:30 Х/ф «Оазис
17:40 Т/с «Кухня»
20:35 Дорогi депутати
19:30
Вiйна
свiтiв.
в саду»
21:00 Час. Пiдсумки
кохання»(1)
тижня з Ларисою Губiною
Ревiзор
проти
Шефа
19:25, 00:05 Х/ф «На 02:25 Х/ф «Вiдпустка
21:20 Х/ф «Мiж небом 21:40 Час-Тайм
розрив» (2)
за власний
22:00 Територiя закону
i землею»
22:30 Кiно з Янiною
21:00, 01:30 «СТНрахунок»(1)
23:15 Х/ф «Сусiдка»
Соколовою

спорт-тижневик»
21:25 Х/ф «Божевiльна
допомога»
23:35 «СТН-тижневик»

07:00 Х/ф «Монро» (1) 06:00, 08:00, 11:00
Сьогоднi
06:15 Лотерея «Росiйське
10:00, 11:00 Таємницi лото плюс» 0+
06:45 Їхнi вдачi 0+
зiрок
07:25 Їмо вдома 0+
12:00, 13:10 Т/с «Троє 08:20 «Перша передача»
16+
в Комi» (1)
08:55 «Диво технiки» 12+
14:10, 17:00, 18:00
09:25 «Їдьмо, поїмо!» 0+
10:00 «Дачна вiдповiдь»
Т/с «Iнтерни» (1)
0+
19:00, 02:50 Подiї
11:25 «Єгор Гайдар:
Загибель iмперiї» 12+
тижня
12:40 «Вороги народу».
20:00 Як двi краплi
16+
23:30 Великий футбол 13:30 Своя гра 0+
14:20 «Слiдство вели...»
01:15 Х/ф «Важка
16+
15:20 «Очна ставка» 16+
мiшень» (3)
16:20 Надзвичайна подiя.
Огляд за тиждень
І д е а л ь н и й 17:00 «Сьогоднi.
програма»
ранок:
про- Пiдсумкова
17:50 Х/ф «Гончi: Пастка»
кинувся, по- 16+
«Грузiя: iсторiя
тягнувся, по- 21:40
одного розчарування» 16+
с м і х н у в с я , 22:40 «Школа лихослiв’я».
перекинувся і 16+
23:30 «Радянськi
бiографiї» 16+
…заснув!
00:25 Авiатори 12+

09:00 Свiт на смак

Спілка підприємців
Вишгородщини щиро вітає
Володимира Юрійовича
ЛІСОГОРА
з днем народження!
Бажаємо міцного здоров’я,
успіхів у всіх сміливих
планах і починаннях.
Хай Вас підтримують
та надихають рідні,
розуміють колеги.
Хай доля збагачує життєвою
мудрістю, енергією,
натхненням
та радує сьогоденням.

АВТОломбард
Кредити під залог АВТОМОБІЛІВ і виробів із дорогоцінних
металів. Найвигідніший процент в місті – 0,45 % в день!
Зі 100 грн – 45 коп в день.
вул. Набережна 4 Г
(на території автостоянки);
тел: (04596) 25-046;
067 356 65 22.
Чекаємо на Вас кожен день
з 10:00 до 16:00!

07:30 «Мультфiльми»
(1)
08:15 М/ф «Лис i
пес» (1)
10:15 Х/ф «Капiтан
Крюк» (1)
12:25 Т/с «Моя
прекрасна няня» (1)
14:10 «КВК»
16:50 «Вечiрнiй
квартал»
18:45 Х/ф «Особлива
думка» (2)
21:40 Т/с
«Надприродне» (2)
00:20 Х/ф «Цукор i
перець» (2)

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
07:05 «Армiйський
магазин»
07:40 «Смiшарики.
ПIН-код»
07:55 «Здоров’я»
09:00, 11:00 Новини
09:10 «Непутнi
нотатки»
09:35 «Доки всi
вдома»
10:25 «Фазенда»
11:15 «Романови»
12:40 Х/ф «Вiкторiя»
16:45 «Льодовиковий
перiод»
20:00 Недiльний «Час»
21:00 «КВК-2013».
Кубок мера Москви
23:20 Х/ф «Роман «alla
Russa»
00:55 Х/ф «Дiти
Ванюшина»

07:45 Т/с
«Далекобiйники - 2»
11:30 «Легенди
карного розшуку».
Табiрний набрiд
12:00 «Агенти впливу»
13:00 Х/ф «Зграя» (1)
15:10 Т/с «Таємницi
слiдства - 5» (1)
19:00 Т/с «Грач»
23:00 Д/с «Пiвдень.
Нерадянський Союз»
00:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 8» (2)
01:55 Х/ф «Адреналiн»
(2)

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

Потрібен помічник
маляра (порошкове
фарбування металу).
З/п від 3000 грн. м.
Вишгород. 097-414-15-15
Руслан Іванович.
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради
оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади
на період відпустки по догляду
за дитиною
спеціаліста 1 категорії апарату
виконкому.
Вимоги:
— освіта вища;
— вільне володіння українською
мовою;
— знання ПК;
— досвід роботи у державних
установах не менше трьох років.
Документи приймаються впродовж місяця з дня публікації
оголошення за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб.
63-а. Тел: (04596) 54-554.

Вважати недійсним втрачений акт на право приватноі
власності на землю ІІІ-КВ №
033765, виданий Олегу Петровичу КАСИЧУ рішенням
виконкому Хотянівської сільської ради від 21.09.2000
р. № 76, ділянка площею
0,0693 га, с/т «Дружба», під
садівництво.

Потрібна хатня
робітниця
з досвідом роботи
у приватному будинку.
Зарплата договірна.
Тел: (067) 587-54-61

07:35 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20132014
08:00 «Маски-шоу»
10:00 Т/с «Мисливцi
за старовиною» (1)
13:00 Т/с «Пригоди
Мерлiна» (1)
16:00 Х/ф «Червона
спека» (1)
18:10 Х/ф «Три днi на
втечу» (2)
21:30 «Профутбол»
23:00 Х/ф «Урок
виживання» (3)
01:00 Х/ф
«Смертельний спуск»
(2)

Підприємству
на постійну роботу
потрібні:
— водій
— охоронець (режим
роботи: доба/три.)
Звертатись за тел:
(067) 440-58-02

07:35 Малятатвiйнята
08:00 Телепузики
08:35 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
(1)
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця» (1)
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!» (1)
10:40 М/с «Бiлка та
Стрiлка. Пустотлива
сiмейка» (1)
11:55 М/ф «Вiд
гвинта!» (1)
13:50 Х/ф «Слава» (1)
15:55 Х/ф «Бар
«Бридкий койот»» (1)
18:00 Зупинiть, я
закохалась!
20:00 Т/с
«Вiсiмдесятi»
22:05 Х/ф «Оселя
зла» (3)
00:10 Х/ф «Дика
штучка» (2)

09:10 Руйнiвники
мiфiв
11:00 Top Gear
13:00 Невiдома Iндiя
16:00 В пошуках
пригод
19:00 Д/ф «Планета
Вавилон»
20:00 Д/ф «Пiрати XXI
столiття»
21:00 Формула-1
23:00 Вiйна всерединi
нас
00:00 Сучаснi дива

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

07:20 «Сам собi
режисер»
08:00 «Смiхопанорама»
08:25 «Ранкова пошта»
09:00, 12:00 Вiстi
09:10 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва. Тиждень
у мiстi
09:45 «У свiтi тварин»
10:10 Росiє - любов моя!
«Культура i традицiї
адигейцiв»
10:45 Х/ф «Вусатий
нянь»
12:20 Мiсцевий час.
Вiстi-Москва
12:25 «Вся Росiя»
12:40 «Блакитна кров.
Загибель iмперiї»
13:25 «Влада факту»
14:05 «Абсолютний слух»
14:50 Х/ф «Прикмета на
щастя»
16:35, 02:00 «Смiятися
дозволяється»
18:00 Вiстi тижня
19:30, 03:20 Х/ф «Двi
митi любовi»
21:10 «Недiльний вечiр»
22:45 Х/ф «В очiкуваннi
весни»

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
Земельну ділянку/садівництво/
Литвинівка/ 10 соток, 10 000 грн/
сотка Тел: (097) 887-04-20

М’який куточок Тел: (066) 916-27-28
Машину ГАЗ-24 ціна договірна
(098) 588-19-34
Гараж/кооператив «Екран», цегл. погріб/
яма 6,8х3,8 Тел: (099) 332-85-98, Ігор

15 соток/забудова/смт Димер,
12 500 грн/сотка
Тел: (097) 887-04-20

1,5-місячне цуценя – світлого лхаса апсо.
600 грн Тел: (068) 354-17-42

Будинок 60 сот. с. Ровжі
(04596) 5-21-01

НАЙМУ

КУПЛЮ

1-, 2-кімнатну квартиру
Тел: (067) 76-000-73

1, 2, 3-кімнатну квартиру
Тел: (098) 699-74-77

ЗДАМ
Cухий гараж. Тел: 54-594
2-кім. квартиру, вул. Київська, 11,
3/5 цегла, меблі, довгостроково,
2 600 грн + ком. послуги.
Тел: (067) 760-00-73

2-кім. квартиру, вул. Б. Хмельницького,
буд. 3, 4/5, цегла, меблі, роздільні кімнати,
довгостроково, 3 200 грн + ком. послуги.
Тел: (099) 283-82-83

2-кім. квартиру, вул. Кургузова, 3-б,
9/9, панель, меблі, пральна машина,
довгостроково. Тел: (093) 538-88-56

2-кім. квартиру, вул. Дніпровська, 1,
5/9, цегла, меблі, довгостроково, 3 400
+ ком. послуги. Тел: (098) 699-74-77

ІНШЕ
Шукаю роботу доглядальниці, досвід, без
шкідливих звичок. Тел: (095) 45-47-161

Домашній майстер
Тел: (063) 100-90-08

Передплачуйте газету «Вишгород». Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
КПЖ і КГ на постійну роботу потрібні:
— Робітники з комплексного прибирання — оклад — 1 910 грн
— Сюсарі-сантехніки — оклад — 2 120 грн
— Електромонтер 4 р. — оклад — 2 649 грн
— Покрівельник 4 р. — оклад — 2 649 грн
— Тесляр 5 р. — оклад — 2 649 грн
— Електромеханік 5 р. — оклад — 3 592 грн
— Ліфтер 4 р. — оклад — 2 120 грн
— Водій — оклад — 2 037 грн
— Вантажник — оклад — 1 652 грн
За довідками звертатися у відділ кадрів за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 9-а, тел: 54-8-85

Підприємство запрошує на постійну роботу в м. Вишгороді:
— маляра порошкового фарбування, з/п — 7 000 грн.
Тел: (067) 659-54-57

Вишгород

Офіційно

9 листопада

ЗАТВЕРДЖЕНО_____________________________
(міський голова)«___» __________ 20__
Розрахунок величини пайової участі (внеску) замовників (юридичних,
фізичних осіб) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода по об’єкту будівництва, вартість
якого визначена на підставі нормативів для одиниці створеної потужності
Вишгородська міська рада, в особі Вишгородського міського голови ____________ __
__________________________________, що діє
на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та __
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
____
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи, з якою укладається договір, або П. І.
Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку
особу на укладання договору, - для юридичних осіб)
(далі — «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку
(далі за текстом Договору — «Сторони»),
відповідно до умов Договору про пайову
участь (внесок) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста Вишгорода від «___»
_________ 20__ р. № _______ склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту містобудування ______________________________
_______________.

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

П – розрахунковий показник створеної потужності об’єкта будівництва (площа
об’єкта будівництва у метрах квадратних),
Осп. – норматив для одиниці створеної
потужності (функціональної одиниці виміру), затвердженої рішенням Вишгородської
міської ради, що діє на дату укладання дого-
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вору про пайову участь.
5. Цей Додаток є невід’ємною частиною
Договору про пайову участь (внесок) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від
«___» _________ 20__ р. № _________.

Вишгородська міська рада
07300, Київська обл., м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1
Код ЄДРПОУ 37868556
МФО 821018
р/р 31512931700244
в ГУ ДКСУ у Київській області
одержувач: Місцевий бюджет
тел./факс: (04596) 54-203
Вишгородський міський голова
_________________________ (П. І. Б.)
(підпис)

«___» __________ 20__ р.
М. П.
Замовник
_______________________
_______________________
______________________

_______________________ (П. І. Б.)
(підпис)
«___» __________ 20__ р.
М. П.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Про орендну плату за землю у м. Вишгороді
Рішення від 29 жовтня 2013 р. №
26/13
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету щодо створення умов для
ефективної реалізації повноважень місцевого самоврядування територіальної
громади міста в галузі земельних відносин, керуючись ст. ст. 26, 28, 33, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом

України, Податковим кодексом України,
Законом України «Про оренду землі»,
Вишгородська міська рада вирішила:
1. Затвердити Положення про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді та
порядок розрахунку орендної плати за
земельні ділянки (додаток 1) із додатками.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Вишгородської міської

ради від 27 квітня 2012 року №11/8
«Про орендну плату за землю в м. Вишгороді».
3. Це рішення набирає чинності з
дня його офіційного оприлюднення.
4. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради направити копію цього рішення до органу Державної податкової служби у Вишгородському районі.
5. Секретарю ради забезпечити

ПОЛОЖЕННЯ
про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді
та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки
1. Загальні положення
1.1. Положення про оренду земельних ділянок та порядок розрахунку орендної плати
за земельні ділянки на територій Вишгородської міської ради (далі — Положення) визначає єдині умови оформлення договорів
оренди (суборенди) та суперфіцію земельних ділянок комунальної власності, орендодавцем яких виступає Вишгородська міська
рада.
1.2. Положення розроблено з метою
визначення порядку оформлення договорів оренди (суборенди) землі, справляння
орендної плати за земельні ділянки у м. Вишгороді.
1.3. Положення регламентує організаційні відносини, пов’язані з оформленням оренди земельних ділянок у м. Вишгороді, порядок розрахунку орендної плати, укладання,
реєстрації, внесення змін, припинення дії,
розірвання, поновлення договорів оренди
землі та суборенди земельних ділянок комунальної власності.
2. Законодавчо-нормативна база:
Конституція України.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Цивільний кодекс України.
Земельний кодекс України.
Податковий кодекс України.
Закон України «Про оренду землі».
Закон України «Про землеустрій».
Закон України «Про Державний земельний кадастр».
Закон України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Типового договору оренди землі» від 3 березня 2004 р. N 220.
Наказ Держкомзему, Мінагрополітики,
Мінбуду та Української академії аграрних наук
«Про Порядок нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» від 27.01.2006 №
18/15/21/11, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 5 квітня 2006 р. за №

388/12262.
3. Терміни та визначення
У цьому Положенні наведені терміни застосовуються у такому значенні:
Право оренди земельної ділянки
(Оренда землі) - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування
земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших
видів діяльності.
Об’єкт оренди - земельна ділянка, що
знаходиться у комунальній власності.
Орендодавець – Вишгородська міська
рада.
Орендар - Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на
підставі договору оренди належить право
володіння і користування земельною ділянкою.
Земельна ділянка - це частина земної
поверхні з установленими межами, певним
місцем розташування, з визначеними щодо
неї правами.
Договір оренди землі - це договір, за
яким орендодавець зобов’язаний за плату
передати орендареві земельну ділянку у
володіння і користування на певний строк, а
орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору
та вимог земельного законодавства.
Суборенда – передача орендованої земельної ділянки або її частини, за згодою
орендодавця, орендарем у володіння та користування іншій особі.
Договір суборенди – договір, за яким
орендар передає орендовану земельну ділянку в оренду третій особі.
Суперфіцій – право користування чужою
земельною ділянкою для забудови.
Договір суперфіцію – це договір, за
яким власник зобов’язаний за плату передати користувачу земельну ділянку у користування на певний строк для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних,
житлових та інших споруд і будівель, а користувач зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та ви-

мог законодавства.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки - капіталізований рентний дохід
із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.
Податок – обов’язковий платіж, що
справляється з юридичних та фізичних осіб
за користування земельними ділянками.
Ставка податку - законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі
оподаткованої земельної ділянки.
Орендна плата - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування
земельною ділянкою.
Ставка орендної плати – прийнятий для
розрахунку розміру річної орендної плати відсоток нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до цього Положення.
4. Право оренди земельної ділянки
3.1. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним
особам України, іноземним громадянам і
особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням і
організаціям, а також іноземним державам.
3.2. Оренда земельної ділянки може бути
не більше 50 років. Строк дії оренди земельної ділянки визначається відповідним рішенням Вишгородської міської ради.
3.3. Орендована земельна ділянка або її
частина може за згодою орендодавця передаватись орендарем у володіння та користування іншій особі (суборенда), якщо інше не
визначено договором оренди.
3.4. Використання земельної ділянки (в
т.ч. ведення на її території будь-якої господарської, адміністративної, виробничої та
іншої діяльності), право на використання якої
не посвідчено належним чином укладеним та
зареєстрованим договором оренди, заборонено.
3.5. В разі ухилення землекористувача
від укладення договору оренди або своєчасного поновлення терміну його дії протягом
2-х місяців з моменту прийняття Вишгородською міською радою рішення про передачу
земельної ділянки в оренду та укладення до-

оприлюднення цього рішення в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 29 жовтня 2013 року № 26/13

говору оренди або поновлення терміну дії договору оренди — Вишгородська міська рада
приймає відповідне рішення про заборону
використання земельної ділянки з одночасним зверненням до землекористувача, органів Держземагенції, правоохоронних органів,
контролюючих органів, а в окремих випадках
— до суду.
3.6. В разі ухилення землекористувача
від укладення договору оренди або своєчасного поновлення терміну його дії протягом
6-ти місяців з моменту прийняття Вишгородською міською радою рішення про передачу земельної ділянки в оренду та укладення
договору оренди або поновлення терміну
дії договору оренди — Вишгородська міська
рада приймає відповідне рішення про визнання рішення про передачу земельної ділянки
в оренду та укладення договору оренди або
поновлення терміну дії договору оренди таким, що нереалізоване, та скасовує його.
5. Передача земельних ділянок в оренду
5.1. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, здійснюється на підставі рішення
Вишгородської міської ради чи договору
купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом
укладення договору оренди земельної ділянки.
5.2. Передача в оренду земельних ділянок здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків — у разі:
— розташування на земельних ділянках
об’єктів нерухомого майна, що перебувають
у власності громадян, юридичних осіб, у яких
відсутні акції (частки, паї), що належать державі, крім випадків відмови власника розташованого на земельній ділянці нерухомого
майна від її викупу або укладення договору
оренди;
— використання земельних ділянок для
користування надрами та спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій);
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— використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;
— перебування в користуванні земельних
ділянок або розташованих на них будівель
підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності, підприємств і громадських організацій
у сферах культури і мистецтв (у тому числі
національних творчих спілок);
— розміщення дипломатичних та прирівняних до них представництв іноземних держав і міжнародних організацій згідно з міжнародними договорами України;
— будівництва та обслуговування лінійних об’єктів транспортної та енергетичної
інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі, аеропортів,
нафто- та газових терміналів, електростанцій
тощо);
— проведення комплексної реконструкції
кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду — відповідно до закону;
— будівництва соціального та доступного
житла, якщо конкурс на його будівництво вже
проведено;
— інших випадків, згідно з чинним законодавством (ст. 134 Земельного кодексу
України).
Земельні торги не проводяться при наданні земельних ділянок громадянам для сінокосіння і випасання худоби, городництва та
в межах норми безоплатної передачі громадянам у власність земельних ділянок.
5.3. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності і не підлягають продажу на конкурентних
засадах (земельних торгах), громадянам та
юридичним особам здійснюється на підставі
рішень Вишгородської міської ради.
5.4. Рішення Вишгородської міської ради
приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
або іншої землевпорядної документації.
Надання у користування земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення,
здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Надання у користування земельної ділянки,
речове право на яку зареєстроване без зміни
меж та цільового призначення, здійснюється без розроблення документації із землеустрою.
6. Укладання договору оренди землі
та його реєстрація
6. 1. 3абезпечення оформлення договорів оренди землі покладається на виконавчий
комітет Вишгородської міської ради, згідно
типової форми договору оренди земельної
ділянки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового договору оренди землі» від 3 березня
2004 р. № 220.
6. 2. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості
з усіх істотних умов і підписання сторонами
тексту договору. Для досягнення згоди щодо
суттєвих умов договору оренди землі складається його проект, який попередньо погоджується орендарем.
6. 3. Підготовка проекту договору оренди
землі фізичним та юридичним особам проводиться юридичним відділом виконавчого
комітету.
6. 4. Обчислення розміру орендної плати
проводиться згідно форми розрахунку розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, грошова оцінка яких проведена (додаток 2).
6. 5. Укладення договору оренди здійснюється при наявності оформленого проекту договору оренди землі та наявності усіх
необхідних документів для його виготовлення (додаток 3).
6. 6. Після прийняття рішення Вишгородської міської ради про надання в оренду, у
разі позитивного результату конкурсу чи аукціону, договір оренди землі в трьох примірниках подається на підпис Вишгородському
міському голові.
6. 7. Підставою для укладення договору
оренди землі є рішення Вишгородської міської ради про надання в оренду земельної ділянки або витяг з рішення Вишгородської
міської ради, виготовлений та завірений

печаткою міської ради. У разі набуття права
оренди землі на конкурентних засадах підставою для оформлення договору оренди
землі є протокол результатів конкурсу чи аукціону.
6. 8. Договір оренди землі укладається у
письмовій формі, відповідно до технічної документації, проекту землеустрою або іншої
землевпорядної документації. За бажанням
однієї із сторін договір оренди землі може
бути посвідчений нотаріально.
6. 9. Договір оренди землі набирає чинності після досягнення домовленості з усіх
умов, укладення та підписання його сторонами і реєстрації у Вишгородській міській раді.
6. 10 Передача земельної ділянки орендареві відбувається за актом приймання-передачі об’єкта оренди.
6. 11. Один примірник договору оренди
землі видається орендарю, другий — Вишгородській міській раді, третій залишається в
органі, який провів державну реєстрацію.
6.
12.
Орендар
зобов’язаний
у
п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди землі надати копію договору відповідному органу Державної податкової служби.
6. 13. Право користування земельною
ділянкою виникає з моменту державної реєстрації цих прав.
7. Порядок розрахунку орендної плати
за земельну ділянку
7. 1. Розмір, форма, строки внесення та
зміна орендної плати, відповідальність за її
несплату встановлюються у договорі оренди
землі між орендодавцем і орендарем.
7. 2. Розмір орендної плати за земельну
ділянку встановлюється відповідно до її цільового призначення (функціонального використання) у розрізі економіко-планувальних зон м. Вишгорода, згідно з нормативною
грошовою оцінкою землі, та не залежить від
наслідків господарської діяльності орендаря.
7. 3. Підставою для визначення розміру
орендної плати є це Положення, рішення
Вишгородської міської ради від 13 грудня
2007 року №13/7 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель міста Вишгорода та Порядку її
визначення» та витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виданий управлінням Держкомагенції у Вишгородському
районі.
7. 4. Річна орендна плата для земель сільськогосподарського призначення не може
бути меншою розміру земельного податку,
а для інших категорій земель — трикратного
розміру земельного податку. Річна орендна
плата не може перевищувати 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Її
розмір визначається та змінюється відповідно до чинного законодавства.
7. 5. У разі набуття права оренди земельної ділянки на аукціоні розмір орендної плати
може бути встановлений більше 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки
та змінюватися відповідно до чинного законодавства.
7. 6. Якщо орендована земельна ділянка знаходиться в межах історико-культурної
заповідної території у м. Вишгороді, то при
визначенні розміру орендної плати застосовується коефіцієнт 1,5 та обов’язково зазначається у рішенні Вишгородської міської
ради.
7. 7. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
7. 8. Основні ставки орендної плати за
земельні ділянки, наведені нижче, є річними:
(Див стор. 13)
7. 9. На період будівництва об’єктів соціально-культурного та промислового призначення за рішенням Вишгородської міської
ради може бути встановлена пільгова ставка
орендної плати в розмірі 3%. Термін та умови
застосування пільгової ставки орендної плати визначаються рішенням Вишгородської
міської ради, зазначаються у договорі оренди та не мають перевищувати 3 роки від дати
прийняття відповідного рішення.
7. 10. Якщо земельна ділянка передається в оренду для обслуговування існуючого
нерухомого майна, пільгова ставка не застосовується. За рішенням Вишгородської
міської ради може бути встановлена заборона на будівництво нових об’єктів нерухомого
майна на орендованій земельній ділянці, не
передбачених затвердженою містобудівною

документацією. В такому випадку Вишгородська міська рада приймає окреме рішення
щодо розробки детального плану території
або іншої містобудівної документації.
8. Порядок справляння орендної плати за землю
8. 1. Орендна плата за земельні ділянки
справляється виключно у грошовій формі.
8. 2. Орендна плата за перший місяць нараховується залежно від кількості календарних днів місяця з дати укладання договору.
8. 3. Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін не
більше одного року.
8. 4. Річна орендна плата вноситься у
терміни та у розмірах, які визначені договором оренди землі, до відповідного бюджету,
розподіляється та використовується згідно з
чинним законодавством.
8. 5. Обов’язковою умовою рішення
Вишгородської міської ради щодо передачі в оренду земельної ділянки або поновлення (продовження) терміну дії договору
є обов’язок орендаря сплати в 30-денний
термін після державної реєстрації договору
оренди (додаткової угоди) орендної плати
за період з дати прийняття рішення до дати
державної реєстрації договору оренди (додаткової угоди).
8. 6. Надлишкова сплачена сума орендної плати підлягає поверненню у встановленому порядку орендарю або зараховується в
рахунок наступних платежів.
8. 7. Несплата орендарями орендної плати протягом півроку вважається систематичною і є підставою для припинення права користування земельними ділянками.
8. 8. Контроль за правильністю обчислення і справляння орендної плати за земельні
ділянки здійснюється Державною податковою службою Вишгородського району.
9. Зміна розміру орендної плати за
земельні ділянки
9. 1. Розмір орендної плати переглядається щороку у разі:
— зміни умов господарювання, передбачених договором;
— зміни нормативно-грошової оцінки
землі, розмірів земельного податку, ставок
орендної плати, зміни коефіцієнтів індексації,
визначених законодавством, підвищення цін
і тарифів;
— погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;
— в інших випадках, передбачених законом.
9. 2. Розмір річної орендної плати щороку
за станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації, відповідно до чинного законодавства.
9. 3. Обов’язковою умовою договору
оренди земельної ділянки, який укладається
з орендарем, є зміна орендної плати у разі
зміни нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Така зміна розміру орендної плати здійснюється без укладання додаткових
угод або прийняття рішень Вишгородської
міської ради на підставі розрахунку та витягу
з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки.
10. Поновлення договору оренди землі
10. 1. Після закінчення строку договору
орендар має переважне право поновлення
його на новий строк. У цьому разі орендар
повинен не пізніше ніж за один місяць до
закінчення строку дії договору повідомити
письмово орендодавця про намір продовжити його дію (якщо інший строк не зазначений
у договорі оренди).
10. 2. Поновлення договірних відносин
стосовно оренди земельної ділянки комунальної власності можливе лише шляхом
прийняття відповідного рішення Вишгородської міської ради (або за умов, передбачених законодавством). Поновлення договорів
оренди здійснюється шляхом укладання додаткової угоди або викладення договору у
новій редакції.
10. 3. Підготовка проектів рішень Вишгородської міської ради здійснюється відповідно до вимог закону.
10. 4. Прийняття рішення міською радою
щодо поновлення договору здійснюється
при наявності усіх необхідних документів (додаток 3).
11. Внесення змін до договору оренди
землі, його розірвання та припинення дії

Вишгород
Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 29 жовтня 2013 року № 26/13

11. 1. Зміна або розірвання договору
вчиняється у такій самій формі, що й договір, який змінюється або розривається, якщо
інше не встановлено договором або законом.
11. 2. Зміна або розірвання договору
оренди землі здійснюється в письмовій формі у вигляді угоди та підлягає державній реєстрації.
11. 3. Зміни до договору оренди землі
здійснюються шляхом укладання додаткових угод, які підписуються уповноваженими
представниками орендодавця та орендаря
відповідно до вимог закону та рішення Вишгородської міської ради. У разі недосягнення
згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір розв’язується у судовому порядку.
11. 4. Додаткові угоди не укладаються
у випадку перерахунку орендної плати при
проведенні нормативно-грошової оцінки земель, зміні ставок земельного податку відповідно до змін чинного законодавства та відповідних рішень Вишгородської міської ради.
Розрахунки здійснюються орендодавцем самостійно та надсилаються орендарю та органу Державної податкової служби рекомендованим листом з повідомленням упродовж
30 (тридцяти) робочих днів із дня проведення
таких розрахунків.
11. 5. Дія договору припиняється у разі:
закінчення строку, на який його було укладено; придбання орендарем земельної ділянки
у власність; викупу земельної ділянки для
суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної
необхідності в порядку, встановленому законом; ліквідації юридичної особи-орендаря; з
інших підстав, визначених законодавством.
У таких випадках Вишгородська міська рада
приймає відповідне рішення, яке надсилається до органу податкової служби, землекористувачу, територіальному органу виконавчої влади в галузі земельних відносин,
реєстраційну службу, та є обов’язковим до
виконання.
Дострокове розірвання договору оренди
землі також можливе за взаємною згодою
сторін.
11. 6. Договір оренди землі може бути
припинений орендодавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених у
договорі оренди землі. Такі випадки можуть
бути окремо зазначені в рішенні Вишгородської міської ради про передачу в оренду або
поновлення (продовження) оренди земельної ділянки.
11. 7. На вимогу орендодавця або орендаря договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду у разі
невиконання та/або неналежного виконання
сторонами їх обов’язків, передбачених договором оренди землі та в інших випадках,
передбачених законодавством. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
11. 8. У разі розірвання договору оренди
землі з ініціативи орендаря орендодавець
має право на отримання орендної плати на
землях сільськогосподарського призначення
за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення — за рік, що має
бути зазначено у відповідному рішенні Вишгородської міської ради. Дія вказаної норми
не застосовується у випадку припинення дії
договору оренди за обставин, передбачених
ст. 120 Земельного кодексу України, та при
умові одночасної передачі земельної ділянки
новому орендарю.
11. 9. Дострокове розірвання договору
оренди землі з ініціативи орендаря оформлюється додатковою угодою.
11. 10 .Прийняття рішення міською радою
щодо розірвання договору здійснюється за
наявності усіх необхідних документів.
11. 11. Після прийняття рішення Вишгородської міської ради, угода про розірвання
договору оренди землі в трьох примірниках
готується юридичним відділом та подається
на підпис Вишгородському міському голові.
11. 12. У разі несвоєчасного поновлення
договору, на період по закінченню дії договору оренди землі та державної реєстрації поновленого договору землекористувач
здійснює відшкодування втрат від недоотримання Вишгородською міською радою коштів
за використання земельної ділянки. Підготовка та проведення розрахунку (додаток 2)
покладається на виконавчий комітет.
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Вишгород

Офіційно

Код КВЦПЗ
Класифікація видів цільового призначення земель відповідно до К о д
Розділ
Підроз- Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 розділу
діл
липня 2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів ці- КВЕД
льового призначення земель»
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04.08
04.09
04.10
04.11
05.00

Секція D 06.01
06
06.02
06.03
06.04
Секція
07

E 07.01
07.02
07.03
07.04
07.05

Секція G 08.01
08
08.02
08.03
08.04

Землі сільськогосподарського призначення
Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для
виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності,
розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі
інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції,
або призначені для цих цілей; землі, надані для діяльності у сфері
надання послуг у сільському господарстві, та інше)
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Для ведення фермерського господарства
Для ведення особистого селянського господарства
Для ведення підсобного сільського господарства
Для індивідуального садівництва
Для колективного садівництва
Для городництва
Для сінокосіння і випасання худоби
Для дослідних і навчальних цілей
Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства
Для надання послуг у сільському господарстві
Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції
Для іншого сільськогосподарського призначення
Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі житлової та громадської забудови
Землі житлової забудови (землі, які використовуються для розміщення житлової забудови /житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше/; землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)
Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
Для колективного житлового будівництва
Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку
Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання
Для будівництва індивідуальних гаражів
Для колективного гаражного будівництва
Для іншої житлової забудови
Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі громадської забудови (землі, які використовуються для
розміщення громадських будівель і споруд /готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв
та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та
оздоровчих закладів/, інших об’єктів загального користування)
Для будівництва та обслуговування будівель органів державної
влади та місцевого самоврядування
Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти
Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони
здоров’я та соціальної допомоги
Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій
Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурнопросвітницького обслуговування
Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів
Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування
Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових
установ
Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури
Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки
Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування
Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового
обслуговування
Для розміщення та постійної діяльності органів МНС
Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови
Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення
Землі природно-заповідного фонду (природні території та
об’єкти /природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники,
пам’ятки природи, заповідні урочища/, а також штучно створені
об’єкти /ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки,
парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва), що надаються в
постійне користування спеціальним адміністраціям територій та
об’єктів природно-заповідного фонду (крім земельних ділянок під
об’єктами природно-заповідного фонду, що включені до їх складу
без вилучення)

Відсоток від
г р о шової
оцінки
землі

9 листопада

Код КВЦПЗ
Класифікація видів цільового призначення земель відповідно до К о д
Розділ
Підроз- Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 розділу
діл
липня 2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів ці- КВЕД
льового призначення земель»

Секція H 09.01
09
09.02
09.03
01

3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

Секція I
10

3%
5%
6%
4%

10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
10.11
10.12

Секція J

3%
11
95, 96,
97
11.01
3%
4%
11.02

4%
4%

11.03

4%
4%
4%

11.04

3%
11.05
12

75

-

80

3%

85

3%

91

4%

92 (крім
3%
92.6)
99

13

3%

50, 51,
6%
52
55

6%

12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.07
12.08
12.09
12.10
13.01
13.02
13.03
13.04

14

65, 66,
8%
67, 70
71, 72,
8%
74
73

3%

90

3%

93

6%

75

-

45

10%

14.01

14.02

3%

14.03
15

13

2013 року

Землі
лісогосподарського
призначення
(землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земель,
зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не
02
віднесені до категорії лісів, а також земель, зайнятих окремими
деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських
угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)

3%

Землі водного фонду (землі, зайняті морями, річками, озерами,
водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також
островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих
лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами
та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них;
41
береговими смугами водних шляхів)

3%

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств,
їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових
будівель, інших споруд)
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 10 - 14
будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням ( к р і м
надрами
14.1,
14.2)
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та ін- 15-37
шої промисловості
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
45
будівель та споруд будівельних організацій та підприємств
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та роз40,41
поділення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)
Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього
господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного
транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів
транспорту)

Землі зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку)

Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для
розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об’єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів
передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії
електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти
та пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, необхідних для
експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і
організацій
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

64

Відсоток від
г р о шової
оцінки
землі

8%

8%
8%

8%

6%

6%

6%

%

4
0
6%
(40.11)
4
0
(40.12, 6%
40.13)

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі оборони (землі, надані для розміщення і постійної діяльності
військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підпри75
ємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України)
Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України

6%

15.01
92

Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС

3%

15.02
15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної
служби України
Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України

-

15.04
Землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих
об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної
роботи)
Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використову85
ватися для профілактики захворювань і лікування людей)
Землі рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених
зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів,
об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів,
92
яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій,
дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також
земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації)
Землі історико-культурного призначення (землі, на яких розташовані: пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі),
історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні тери- 92
торії, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)

15.05
15.06

3%

15.07
15.08
3%

Секція K
16

16.00

17

17.00

4%
18

3%

19

18.00

19.00

Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної
служби транспорту
Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України
Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань
Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
Землі запасу, резервного фонду та загального користування
Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)
Землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої
влади або органами місцевого самоврядування у процесі приватизації сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій)
Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які
використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські
пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери,
бульвари, водні об’єкти загального користування, а також інші землі,
якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого
самоврядування їх віднесено до земель загального користування)
Для цілей підрозділів 16.00 - 18.00 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

за
рішенн я м
сесії
-
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рішенн я м
сесії
-
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Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 29 жовтня 2013 року № 26/13

ПОЛОЖЕННЯ про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді
та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки

11. 13 Відсутність поданої належним чином до Вишгородської міської ради заяви від
землекористувача про поновлення терміну
дії договору оренди земельної ділянки або
укладення нового договору оренди в термін, встановлений договором оренди, але не
пізніш як за місяць до закінчення терміну дії
договору оренди, має наслідком прийняття
Вишгородською міською радою відповідного рішення про заборону використання земельної ділянки з одночасним зверненням
до землекористувача, органів Держкомзему,
правоохоронних органів, а в окремих випадках — до суду, щодо звільнення земельної
ділянки. До остаточного звільнення землекористувачем земельної ділянки (що посвідчується належним чином оформленим актом
прийому-передачі земельної ділянки) землекористувач здійснює відшкодування втрат від
недоотримання Вишгородською міською радою коштів за використання земельної ділянки із розрахунку річної ставки орендної плати
12 % від нормативно-грошової оцінки. Підготовка та проведення розрахунку (додаток 2)

покладається на виконавчий комітет.
12. Перехід права власності на земельну ділянку
12. 1 Орендар, який відповідно до чинного законодавства може мати у власності
орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі
продажу цієї земельної ділянки, за умови, що
він сплачує ціну за якою вона продається, а в
разі продажу її на аукціоні — якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.
12. 2 Перехід права власності на земельну ділянку визначається відповідно до чинного законодавства.
13. Суборенда земельних ділянок
13.1. Передача земельних ділянок або їх
частин в суборенду здійснюється за письмовою згодою орендодавця у вигляді рішення,
прийнятого в установленому порядку (якщо
інше не передбачено договором оренди), та
за умови:
Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки не змінюєть-

ся;
умови договору суборенди є такими самими і не суперечать договору оренди землі;
строк суборенди не може перевищувати
строк, визначений договором оренди землі
та у разі його припинення чинність договору
суборенди припиняється.
13.2. За згодою сторін договір суборенди
земельної ділянки посвідчується нотаріально
та підлягає державній реєстрації.
13.3. Комунальні підприємства Вишгородської міської ради можуть передавати в
суборенду земельну ділянку (або її частину)
комунальної власності лише за умови прийняття Вишгородською міською радою відповідного рішення.
14. Набуття права користування земельною ділянкою на умовах договору
суперфіцію
14.1. У випадку наявності наміру орендаря оформити право користування земельною
ділянкою комунальної власності із подальшим будівництвом Вишгородська міська
рада може прийняти рішення щодо передачі
у користування земельної ділянки на умовах

Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від 29 жовтня 2013 року № 26/13

РОЗРАХУНОК № ________ від _______________ р.
розміру орендної плати за земельну ділянку на ________ рік
Договір оренди земельної ділянки № _______ від _________________ року
Місце розташування ділянки: _________________________________________________
Виданий: ____________________________________________________________________
Категорія
з е мель

Вишгород

Площа
земельної ділянки
(кв. метрів)

Нормативна
грошова
оцінка
земельної ділянки за 1 кв. м
на _____ р., гривень
Витяг № _____ із технічної документації про
нормативну
грошову
оцінку земельної ділянки, виданий Управлінням земельних ресурсів у Вишгородському
районі

Ставка
земельного
податку,
встановлена
Податковим
кодексом
України, відсотків нормативної
грошової оцінки
земельної ділянки

Добуток коефіцієнтів
індексації грошової
оцінки земельної ділянки за
попередні роки

Ставка орендної плати для
розрахунку розміру орендної
плати, відсотків нормативної
грошової оцінки земельної
ділянки, встановлена рішенням Вишгородської міської
ради № ____ від ________ р.
«Про орендну плату за землю
в м. Вишгороді»

Розмір
орендної плати
(грн
на
рік)

У межах м. Вишгорода__ ________________ Разом: _________________________________.
(назва населеного пункту)
Орендодавець
М. П.
Орендар
М. П.
Вишгородський міський голова
____________________________________
__________________________________
____________________________________
(підпис
ініціали та прізвище)
(підпис
ініціали та прізвище)

Неофіційно

Мовна розмова

Владислав ЛОЗА
«Я не просто так до вас
Завітав у денний час.
Я виконую завдання
Інституту мови НАН –
Ставлю людям запитання
Про сучасний мовний стан.
Ви – з порядної родини.
Я вам дякую за те,
Що погодилися нині
На розмову тет-а-тет.
Розкажіте не загально,
А детально розкажіте,
Чи плекають українську
Мову ваші рідні, діти?
Та якій літературі
Надаєте перевагу?
Чи до рідної культури
В серці маєте повагу?»
«Я, канєшно, запитання
Ваші поняв – сам мудрьоний.
Я в ділах цих українських
Дуже знаний та учьоний.
У сім’є ми поголовно
Українським язиком
Всє владєєм дуже ровно.
Це все єсть у нас. Потом,
Це ж не може буть іначе!
Шоби житєль України
Русскім говоріл! Тєм пачє,
В цьому ми усі єдіни.
Я Росію прєзіраю
І, канєшно, понімаю,
Як нам важно рідну мову
Поважать у кождом словє.
Із пісатєлєй ізвєстних
І, канєшно, інтєрєсних –
Українку там, Шевчєнка,
І, канєшно, Симонєнка.

Ну, іщьо там всяких Фєтов…
А, то руський… Больше нєту»
«А які у Симоненка,
В Українки і Шевченка
Любите ви твори? Ранні?
Чи вже зрілі? Чи останні?»
«Ну, у них там єсть, канєшно,
Много всякого. Я спєшно
Пару там якихось творів
Прочитав давно – у школі.
А культура – то для дурнів.
Устарєвшеє давно.
Я увєрєн – многолюдьє
Тут зі мною заодно.
Нашо мні ота культура?
На тєатєр я плювал.
Нашо живопісь, скульптура?
Нашо все це? Я гадал
І вопше не понімал.
Краще тьомним вєчєрочком
Русскій глянуть сєріал».
«За розмову вам спасибі,
Я потисну вашу руку.
Ваша думка, вкрай відверта,
Послугує для науки.
Будуть знати покоління —
Діти, старці та онуки,
Будуть мати розуміння,
Що важливе для науки.
Передбачить крах духовний –
Наше ось яке завдання.
Збудувать будинок мовний –
Наша ціль та поривання.
А освіченість культурна,
Шана українській мові,
Виважена, не сумбурна —
Гарна тема для розмови»

Куди звернутися

Додаток 3
До рішення Вишгородської міської ради
від 29 жовтня 2013 року № 26/12

Перелік документів, необхідних для укладення
(поновлення) договору оренди земельної ділянки
1. Письмове клопотання встановленого зразка.
2. Копія паспорта заявника та копія ідентифікаційного коду (для фізичної особи) або засвідчені печаткою копія свідоцтва про держреєстрацію, довідка з ЄДРПОУ, статутних документів (для юридичної особи).
3. Рішення міської ради про передачу земельної ділянки в оренду (поновлення
договору оренди).
4. Три екземпляри кадастрового плану земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів, завірені землевпорядною організацією.
5. Три екземпляри схеми розташування земельної ділянки, завірені землевпорядною організацією.
6. Три екземпляри акта визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу на зберігання межових знаків земельної ділянки, завірені землевпорядною організацією.
7. Копія проекту відведення земельної ділянки у разі його розроблення згідно
із законом (технічна документація із землеустрою), завірені землевпорядною організацією.
8. Три екземпляри витягу з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки, завірені землевпорядною організацією.
9. Копія витягу з державного земельного кадастру.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Якщо пропала людина чи вкрали автівку

Юрій ЯЦЕНКО, начальник ВДАІ Вишгородського
РВ ГУ МВСМ України в Київській області, майор
міліції
Міністерство внутрішніх справ України відкрило громадянам безкоштовний доступ до розшукової бази даних. Цей веб-ресурс призначений для надання допомоги.
На офіційному веб-сайті mvs.gov.ua в будь-який

Увага: розшук!

* раніше судимий
Темур
Суренович
Броян 30.01.1984 р.
н., уродженець Республіки Арменія, прож.:
м. Вишгород, посп. І.
Мазепи, 12, кв. 66. Він
підозрюється у скоєнні
злочину, за який передбачене покарання за
ч. 3 ст. 186 КК України.
Запобіжний захід — підписка про невиїзд.

договору суперфіцію. В такому разі процедура прийняття рішення щодо передачі у користування земельної ділянки на умовах договору суперфіцію аналогічна процедурі передачі
у користування земельної ділянки на умовах
договору оренди.
В разі прийняття рішення щодо передачі
у користування земельної ділянки на умовах
договору суперфіцію Вишгородська міська
рада встановлює додаткові умови використання земельної ділянки:
— право територіальної громади на одержання частки доходу землекористувача;
— право територіальної громади користуватися часткою земельної ділянки;
— право територіальної громади на отримання частки від побудованих об’єктів нерухомого майна;
— інші права, що не суперечать вимогам
діючого законодавства.
14.2. Договір користування земельною
ділянкою на умовах суперфіцію посвідчується нотаріально та підлягає державній реєстрації.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

час можна отримати інформацію щодо:
— безвісти зниклих людей чи осіб, які втратили
пам’ять;
— розшуку злочинців і зброї;
— пошуку викрадених автомобілів, культурних
цінностей, мобільних телефонів і т. ін.
Всі, хто має відомості про розшукувану особу чи
річ, можуть зателефонувати за вказаними на сайті
номерами та надати посильну допомогу собі і міліції.

Вишгородським РВ ГУ МВС України
в Київській області розшукуються

*Ігор
Васильович
Пахомов,
16.02.1976 р. н.,
зареєстрований за
адресою: Черкаська
область, м. Звенигородка, пр. Шевченка,
101, кв. 46. Він вчинив кримінальне правопорушення, за яке
передбачене покарання за ч. 3 ст. 15, ч.
І ст. 185 КК України.

* раніше судимий
громадянин
України Артур Валерійович
Габріелян,
01.08.1986 р. н., уродженець
Республіки
Азербайджан. Мешкав
у м. Вишгороді, вул.
Максимовича, 2. Він
підозрюється у скоєнні
злочину, за який передбачене покарання за ч.
3 ст.186 КК України.

*
обвинувачений Іван Анатолійович
Жолнеровський,
01.01.1975 р. н., уродженець м. Одеси. Мешкає: м. Вишгород, вул.
Н. Шолуденка, 5, кв. 95.
Переховується від органів влади та суду за
вчинення кримінального
правопорушення, за яке
передбачене покарання
за ч. 2 ст. 164 КК України.

Про місцезнаходження розшукуваних повідомляйте за тел: 102. Конфіденційність гарантується.

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

9 листопада
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Проект «Обдарована дитина» — у життя!

Зустріч з Індонезією
Тетяна СОЛОНІКОВА, заступник директора
з навчально-виховної роботи
ФОТО — Олександра ПОЖДЕМА, учениця 9-А класу
ВЗОШ №1, спеціально для «Вишгорода»

На виконання проекту «Обдарована дитина» Програми розвитку системи освіти Київської області на 2011 – 2014 роки на осінніх
канікулах багато цікавого чекало школярів
Київщини.
чні 9-11 класів Вишгородської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1 та вчитель В. В. Дука відвідали Інститут філології Київського національного університету імені Т. Шевченка. Аби

У

Тетяна КЛИМЕНКО

На березі Роставиці…

ФОТО — Олександр КОСТЮЧОК,
спеціально для «Вишгорода»

В останні теплі дні жовтня учні та вчителі недільної
школи церкви св. Володимира (УПЦКП) відвідали ландшафтний парк в селі Буки
Сквирського району Київської області. Поїздка відбулась за рахунок церковної
громади і справила на нас
незабутнє враження.
андшафтний парк та
храмовий комплекс
— церква, капличка
та дзвіниця — розкинулись на
березі мальовничої річки Роставиця. На місці колишньої
пустки та смітника — одне з
найкрасивіших міст в Україні,
не надто відоме, бо створене
відносно недавно.
Захована
від
сторонніх
очей, манить своєю простотою

Л

Позашкілля

залучати учнівську молодь до активної науководослідницької діяльності Київський обласний
комунальний позашкільний навчальний заклад —
«Мала Академія Наук учнівської молоді» організував зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Індонезія в Україні пані Нінік Кун
Нар’яті. Посол говорила про філософію, культуру країн Далекого Сходу на теренах України.
Школярі побували на кафедрі східних мов, поцікавилися історією її створення, науково-методичною діяльністю, поспілкувалися з викладачами та студентами.
Учнів школи приємно вразила сучасна науково-методична база кафедри східних мов.

Екскурсії недільної школи
та вишуканістю хрестильня, якій немає
аналогів у світі. Сюди приходять і приїздять люди з прилеглих сіл і туристи з усієї
України.
Під час екскурсії можна почути багато
нової інформації та цікаві факти, оглянути
Галявину Казок з неймовірними фігурами

та познайомитись із мешканцями міні-зоопарку: вівцями, оленем, ведмедями, ба навіть левом. У кожного є свої імена та своя
цікава історія.
Одна з головних прикрас місцевого
ландшафтного парку, що зустрічає гостей
при вході, — фонтан, який колись знахо-

дився на Майдані Незалежності (до реконструкції 2001 року). Загалом штучні
ландшафти органічно поєднуються з природніми, створюючи неповторну атмосферу. Залюбки відвідала б це чудове місце
ще раз, що раджу і вам, шановні читачі газети «Вишгород».

«Рум’янок»: сопілки, барабани і… ложка

Підготувала Анастасія СКЛЯРОВА
(Школа журналістики ЦТ «Дивосвіт») у
співпраці з Оленою ТИТАРЕНКО
ФОТО — Валентин ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ,
Анастасія СКЛЯРОВА, спеціально для
«Вишгорода»

10 років виповнилося зразковому
творчому об’єднанню «Рум’янок». З
цієї нагоди відбувся ювілейний концерт. Саме у співпраці із творчою командою «Дивосвіту», який очолює
Олена Андріяш, ансамбль став таким
яскравим колективом. Керує ним надзвичайно чарівна жінка, талановита артистка і співачка Олена Могиль.
Вишгородський районний Центр
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» завітало багато гостей. Першим ювілярів привітав Вишгородський міський голова Віктор
Решетняк і наголосив, що він у захопленні не лише від колективу «Рум’янок», а й
від чарівності його керівника. Зі словами
вдячності виступив настоятель храму св.

У

Володимира о. Богдан, донька якого є
учасницею ансамблю. Методист районного методичного кабінету відділу освіти
Світлана Куницька згадала дні, коли вона
була вчителькою першого та середнього
складу сопілкарів.
Цього дня чимало теплих слів почули
сопілкарі від голови Вишгородської районної організації профспілки працівників
освіти і науки Віктора Кишка, директора
Вишгородської гімназії «Інтелект» Інни
Шубко, директора Технічного ліцею КПІ
Лариси Савчук, директора Лебедівської
ЗОШ Світлани Андріанової та інших шанованих людей.
10 років тому колектив складався
із 10 маленьких сопілкарів, а сьогодні
«Рум’янок» — це вже 49 маленьких і дорослих музикантів.
Сопілка — один із найдавніших народних інструментів. Та у репертуарі
«Рум’янка» з’явилися сучасні композиції.
І на І фестивалі «Сергіївські зорі» після
композиції «Віночок українських мелодій»
шалені овації зірвав хіт дискотек 2005 року

— крейзі «фрог» (кумедне жабеня). Додому «Рум’янок» повернувся із гран-прі фестивалю.
Пізніше сопілкарі — на відміну від інших
інструментальних колективів — стали не
лише грати, а й танцювати. Першою композицією з хореографічним супроводом
була «Молдовеняска», потім з’явилися
«Диско на сопілках», жартівливе ретро
«Ча-ча-ча».
Серед образів і стилів репертуару —
«Коробейники», «Бариня», «Романтичні
мелодії», «Циганочка», «Сопілковий тік»,
«Ах, Одеса», в якій старша група сопілкарок у сукнях, стилізованих під тільняшки,
запалює глядачів південним гумором улю-

«Рум’янок» вітає міський голова

Квіти улюбленому колективу

«Ми граємо…»

«…і танцюємо гарно»

блених мелодій дитинства Олени Могиль
(вона родом з Одеської області). Із 2008
року з’явилися барабани. Старі піонерські інструменти збирали по різних школах. А зараз, завдяки Вишгородській РДА
ансамбль грає на гарних сучасних інструментах.
Сьогодні неможливо уявити без
«Рум’янку» жодне свято не тільки в «Дивосвіті», але й у місті, районі, області. У
творчому здобутку ансамблю безліч перемог у конкурсах і фестивалях різного рівня:
від обласних до міжнародних. У 2008 році
творчому об’єднанню «Рум’янок» присвоєно звання «Зразковий колектив», а цього
року його з успіхом підтверджено.
У суботу, 2 листопада, на сцені «Дивосвіту» було все традиційне для ювілейних свят — привітання, подарунки,
пісні і танці, перегляд фотографій та відеофільмів, безліч спогадів та історій, веселі
сюрпризи, святковий торт. Були й несподіванки, наприклад — дебют ансамблю
«Рум’янок+». Батьки сопілкарів теж почали
грати — матусі на сопілках, а татусі — на
ложках. Керівник ансамблю Олена Могиль у супроводі своїх вихованців співала
пісень, виконувала соло на саксофоні. А
президент міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Джерело надії» Світлана
Кузьменко запросила «Рум’янок» на фестиваль до Італії.

16 9 листопада

Мозаїка

2013 року

Вишгород

«Коростень. Бункер»
Андрій Дмитрук

Історичний клуб
Марта КВІТКА
ФОТО — Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Таку назву має документальна стрічка, яку
минулого тижня презентував у історичному музеї Вишгородського історико-культурного заповідника сценарист і ведучий Національної телекомпанії України, головний редактор журналу
«Искатель. Україна» Андрій Дмитрук.

Її демонстрацією розпочато кінолекторій в історичному клубі «Кліо», створеному ентузіастами, – директором заповідника Іриною Пироженко, істориками
Вадимом Перегудою та Сергієм Скорим, працівниками
музею.
Але перш ніж показати фільм, присутні передивилися вже відому стрічку «Скарби під загрозою» того ж
автора — про проблеми Вишгородського заповідника, межі якого й досі не затверджені на міському рівні.
Слухаєш Ірину Пироженко — і віриш у те, що, справді,
настане час, і це буде зроблено, бо залежить не лише
від людської волі. Адже за свою недовгу історію заповідник тричі припиняв існування і тричі відроджувався,
мов казковий птах фенікс.
Ольжин град, ВишГора — резиденція київських
князів, і насамперед — княгині Ольги, яка жорстоко
помстилася місту Іскоростеню (нині — Коростень) за
смерть свого чоловіка — князя Ігоря. Але коростеньці,
не пам’ятаючи зла, поставили Ользі пам’ятник. Та ще
такий величний!
Саме там, де Ольга зверхньо поглядає на повержене місто, й розташований туристичний об’єкт «Скеля»,
відроджений стараннями міської влади.
Так органічно автор приводить глядача на коростеньські кручі, які під час Великої Вітчизняної війни
стали неприступною фортецею для фашистів, другою
Брестською.
Андрій Дмитрук наводить такий приклад: фашисти
за 36 днів узяли Польщу, за 44 — Голландію, Бельгію і
Францію. І 50 днів чинило опір ворогові невеличке містечко, розташоване у 30 кілометрах від старого кордону з Польщею, — на Житомирщині.
Тут, під землею, напередодні війни було споруджено підскельний командний пункт, для чого вибрано понад 1000 кубометрів породи, встановлено 955
кулеметних дотів. Кажуть, що будував фортецю військовий фортифікатор генерал Дмитро Карбишев, позвірячому закатований фашистами.
Усього 200 бійців Червоної Армії 50 днів тримали
оборону. Німці пустили у підземелля гази, і всі захисники загинули.
Сьогодні туристичний об’єкт «Скеля» активно відвідують туристи. Відновлена лише одна його частина.
Є ще верхня і нижня, що проходять під річкою. Вони
чекають свого часу.
— Дивно, але про цей музей я особисто досі не
знала, — сказала після демонстрації фільму Ірина Пироженко, — обов’язково там побуваю.
Оплесками привітали цю стрічку та автора сценарію присутні на кінолекторії. Як знахідку відзначили музичний лейтмотив — музику танго «Стомлене сонце…».
Захотілося більше дізнатися про автора, який охоче і з гумором відповідав на запитання, — закінчив сце-

На дозвіллі

Стенд, присвячений Героям битви за Дніпро
нарний факультет Московського інституту кінематографії, пише не лише сценарії, а й книги — здебільшого фантастичні (вийшло друком близько 10 його
художніх творів). Захоплюється історією.
Сподобалось, що перед демонстрацією «Бункеру» вступне слово Андрія
Дмитрука було досить коротким. «Творець фільму повинен мовчати до показу,
тому що фільму ще не бачили, — сказав він. — Мовчати під час показу, щоб
не заважати його дивитися, і після показу, бо своїм фільмом він усе сказав».
Коли присутні щиро поспілкувались і почали розходитися, приїхав історик
Вадим Перегуда, якому таки вдалося вирватися з автомобільного «затору» і
привезти унікальні копії газети «Правда» від 7 листопада 1943 року, коли Київ
було звільнено від фашистів, і від 10 травня 1945 року, коли країна святкувала
Перемогу.
Але це вирішили обговорити іншим разом.

Про міжнаціональний круглий стіл
читайте на сайті www.vyshgorod.in.ua
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надрукований у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 7. Багата. 8. Кіклопи. 9. Сектор 10. «Москвич». 11.
«Нива». 12. Тягар. 14. Ангар. 17. «Мазда». 19. «Астон» 21. Пуск. 23. Шатуни.
24. Частини. 25. Робоча. 26. Башмаки.
По вертикалі: 1. Мащення. 2. Частина. 3. Патрон. 4. Бігова. 5. Клаксон.
6. Оптична. 13. Рига. 14. «Авіа». 15. Радіатор. 16. Дольники. 18. Дифузор. 20.
Система. 21. Прилад. 22. Клапан.

Кросворд «Наша мова»

Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 1. Груповий постріл з гармат. 4. Не
бачила … сокола, як зустріла, аж умліла. 6. … по людях
ходить, не по лісі. 8. Без хазяїна двір, а без хазяйки …
плаче. 9. Тринди-ринди з маком … . 10. – Лікарю, поцілунок – збудливий …, чи заспокійливий.? – Вітрогінний
і до того дуже міцний. 11. — Факт — уперта річ, — сказав … . 13. Хоч у нього в голові …, аби грошей густо.
16. Сміливому … по коліна.. 17. Куди … з копитом, туди
жаба з хвостом. 18. Хижий птах. 19. Що дід, що баба,
то єдина … . 20. Іспанський мореплавець, конкістадор,
учасник другої експедиції Х. Колумба. 25. Біда вівцям,
де … пастух. 27. Кожне …не без паршивої вівці. 28.
Хата – не хата, вікон багато: є куди влізти, та нікуди вилізти. (Загадка). 29. — Їж, Мартине, … ще підкине. 30.
Нехай буде, як скажуть … . 31. Де … панує, там правда
мовчить. 32. Там грошей — і … не клюють.

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

понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.
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ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
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більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати
друкованими
літерами

P. S.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Відповіді на кросворд
«Автомобіль»,

Шкода,
що день
народження
лиш раз
бува на рік

По вертикалі: 2. Артист. 3. Бур’ян,
вічнозелена рослина-ліана з лазячим
стеблом. 4. Минула фашистові дурниця — наше … й паляниці. 5. Собака
бреше, а … несе. 7. Місто і порт Японії на о. Хоккайдо. 8. Хвалилася вівця,
що в неї …, як у жеребця, та ніхто тому
не вірив. 12. … у світі жити попові, лікареві та котові. 13. Добре в …, бо там
тепло. 14. Місто в Пакистані. 15. — Іди,
…, за Давида. 21. Недостатки гонять
з … . 22. В древньогрецькій міфології — знаменитий афінський зодчий,
батько Ікара. 23. В лісі … виють, а на
печі страшно. 24. Санкт-Петербург
(розм.). 26. … з кумою тири-тири —
свині моркву порили. 28. Дурний …
голові не приятель.

Календар
Чи знаєте ви, що…
…9 листопада — День
української писемності та
мови
…10 листопада — Міжнародний день бухгалтерії,
Всесвітній день молоді та
Всесвітній день науки
…12 листопада — День
фахівця з безпеки
…13 листопада — Міжнародний день сліпих
…14 листопада — Всесвітній день якості, Всесвітній
день боротьби з діабетом і
День соціолога
…15 листопада — Міжнародний день терпимості та
День працівників радіо, телебачення та зв’язку України
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