Звернення Президента України Петра Порошенка від 13 січня 2015 року
Дорогі співвітчизники!
Трагедія під Волновахою належить до таких подій, які навіть за суворими мірками теперішніх часів
вирізняються своєю жорстокістю. Від яких холодіє
душа.
Нелюди, для яких, крім знецінених рублів, нема
більше нічого святого, навмисне вбили десятьох мирних
громадян, серед них і чотирнадцятирічну дівчинку. Ще 16
жінок та чоловіків поранені, всі вони — цивільні особи.
Ці смерті — на совісті об’єднаної деенерівсько-еле-

нерівської банди та тих, хто за нею стоїть, з чиїх рук вона
годується, хто її озброює, муштрує та надихає на криваві
злочини.
Я підпишу указ про чергову хвилю мобілізації. Впевнений, що український народ підтримає це рішення, і мобілізацію буде проведено успішно.
Разом з лідерами провідних країн світу і мільйонами
французів я вшанував пам’ять жертв теракту в столиці
Франції.
Масовий розстріл людей в Парижі та Волновасі —

це події з одного й того ж ряду. Цивілізований світ має
згуртуватися в боротьбі з тероризмом.
Я висловлюю глибоке співчуття родинам загиблих
та постраждалих від рук терористів.
Закликаю весь світ до солідарності з Україною, а
всіх українців — до єдності перед загрозою, якою є агресія проти нашої країни та терористичні атаки. У нас Батьківщина — Україна, і ми її захистимо!
Слава Україні!
Докладніше — на сайті газети

Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

Подяка за земляка
Вишгородському міському
голові
Віктору РЕШЕТНЯКУ
Шановний
Вікторе Олександровичу!
Мешканець вашого міста Микола
Олексійович Кузнецов чесно і сумлінно виконує свій військовий обов’язок із
захисту суверенітету і територіальної
цілісності України у складі оперативно-бойової прикордонної комендатури
Кінологічного навчального центру «Галицькі леви».
Микола Кузнецов, як і належить
справжньому воїну-прикордоннику, завжди готовий беззастережно виконати
наказ, зробити все можливе, аби захистити кордони нашої Батьківщини.
Від імені Кінологічного навчального центру та від себе особисто висловлюю Вам — очільнику Вишгорода
щиру подяку. Зичу міцного здоров’я і
щастя, сімейного благополуччя та Божого благословення.
В. МОШОРА,
начальник Кінологічного
навчального центру

а-Фішка

ВОДОХРЕЩА
ХРАМ СВВ. БОРИСА І ГЛІБА
19 січня
08:00 – Святе Богоявлення. Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Літургія св. Василія Великого. Хресний хід до Київського моря, де
відбудеться велике освячення води
ЦЕРКВА
СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА
18 січня
08:30 – Літургія, освячення води
19 січня
08:30 – Літургія, освячення води,
занурення в купіль
СОБОР
ВИШГОРОДСЬКОЇ БОГОРОДИЦІ
19 лютого
09:00, 18:30 – Свята Літургія, Водосвячення

Читайте на сайті
www.vyshgorod.in.ua

Режим «затягування пасків»
Восьмого січня Василю
Симоненку виповнилося б 80
Прийнято бюджет
району на 2015 рік
Без дублювання
і зайвих витрат
Право на кощунство
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Діди Морози в кросівках

> 16

Йоль-2015

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Âèøãîðîä
«Âèøãîðîä»» на 2015 рік?
Вартість передплати:
1 місяць — 7,05 грн +
послуги пошти (п. п.) 0,90 грн;
3 місяці — 21,15 грн + п. п. 2,10 грн;
6 місяців — 42,30 грн + п. п. 2,55 грн;
1 рік — 84,60 грн + п. п 3,90 грн.
Увага!
Із другого півріччя ціни зміняться

Вишгородцям

У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349
Індекс газети «Âèøãîðîä»
у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.

Україна

Захищаймо
єдність і свободу
22 січня 1919 року Західноукраїнська Народна Республіка увійшла до складу УНР. Акт злуки став реальним втіленням споконвічної мрії
українців про свою незалежну, соборну національну державу, свідченням їхньої самоідентифікації та становлення політичної нації, вплинув
на подальші національно-політичні процеси в
Україні.
Через 70 років — 22 січня 1990-го — мільйони тоді ще радянських українців вишикувалися у
живий ланцюг від Києва до Львова — символічний
ланцюг єднання українських земель.
Події 2013-2014 рр., революція Гідності, неоголошена війна Росії проти України, окупація Кримського півострова і декількох обласних центрів на
Сході України «братнім російським народом» надали поняттям СОБОРНІСТЬ і СВОБОДА нового
значення і змісту. Нині вони актуальні для нас, як
ніколи.
Шановні вишгородці! Вітаю вас із Днем Соборності і Свободи України!
Це великий день для кожного українця, для
кожного українського громадянина, який обирає
демократичні цінності та захищає їх.
Лише єдність і свобода роблять нас гідними нащадками наших батьків!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК

Щедрували, добра бажали

Галина МАКАРЕНКО
Свято Маланки і Василя, Старий новий рік
— ще одна сторінка в традиційних українських
святкуваннях. Фольклорний колектив «Золотий вік» разом із працівниками Вишгородського територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) і
районного Будинку культури «Енергетик» привітали вишгородчан зі святами.
адо зустрічала щедрувальників активістка вишгородської міської організації
ветеранів Меланія Білько, одягнувши вишиванку та традиційну українську хустку: «Надзвичайно люблю ці свята за їх глибинний народний зміст, а ще, звичайно, й тому, що це день
мого Ангела і я його завжди вшановую. Приємно,
що цього дня до мене завітав такий гарний колектив, який завжди піднімає настрій».
Традиційні українські новорічні привітання подарували щедрувальники і працівникам міськради та Вишгородському міському голові Віктору
Решетняку. «Це було несподіваним для нас, але
надзвичайно приємним, — говорить Віктор Олександрович. — У наш складний час треба допомагати людям наповнювати життя позитивним змістом і «Золотий вік» це з успіхом робить».
Защедрував «Золотий вік» і депутатам міської
ради — на своїх робочих місцях приймали щедрувальників Валерій Виговський, Максим Макаренко та Юрій Колодзян.

Р

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Надзвичайно теплою була зустріч «Золотого
віку» з головою районної ради Іриною Побідаш,
яка багатьох членів колективу знає особисто і радіє за їхні успіхи.
А ось у районній організації Товариства Червоного Хреста України щедрувальники заспівали
ще й «Многії літа…» — саме 13 січня відзначала
свій день народження голова районної організації
Ірина Правдива. «Цьогорічний мій день народження, дякуючи «Золотому віку», чи не найяскравіший, — говорить Ірина Олександрівна. — Дякую
їм за це і бажаю, щоб їх творчий запал не згасав
ще багато років».
В управлінні Пенсійного фонду у Вишгородському районі не всі працівники змогли прийти до
зали засідань, щоб послухати щедрувальників,
адже тут прийом громадян — безперервний. Але
дзвінкі голоси щедрувальників було чути в усьому приміщенні, тож, певно, кожен із працівників
управління фонду долучився до традиційних віншувань.
Банк «Аваль», районна Самооборона, Центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, чимало інших закладів та організацій і пересічних громадян почули від «Золотого віку» щирі традиційні
побажання здоров’я, добра, миру і злагоди, отримали щедру порцію позитивного заряду. Хай же
збудуться всі ті побажання, бо наш багатостраждальний і трудолюбивий народ на це заслуговує!
ФОТО — див.
на сайті газети «Вишгород»

Офіційно

Місто — з бюджетом
Влас. інф.
15 січня на 42 (позачерговій) сесії
Вишгородської міської ради шостого
скликання 28 міських депутатів і міський
голова за п’ять годин інтенсивної роботи
(з двома перервами) прослухали звіт за
2014-й і затвердили плани роботи ради
та діяльності ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2015 рік, прийняли 24 міські програми розвитку, а головне — Вишгородський міський бюджет
на 2015 рік.
Докладніше —
у наступному номері
***
Встановлені 42-ою сесією місцеві податки і збори — див. на стор. 5, 6, 11-13.
Також див. затверджені рішення міськвиконкому:
на стор. 2-3 — нормативи й ліміти
питної води,
на стор. 4 — Положення про порядок загальної міської системи електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади
м. Вишгорода.

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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У виконавчому комітеті

Вишгород

Про затвердження ліміту використання питної води абонентам ВМКП «Водоканал» на 2015 рік

Рішення від 18 грудня 2014 року № 282
Розглянувши звернення Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконав-

чий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити ліміт використання питної води абонентами
Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал» на 2015 рік (згідно з додатком).
2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті «Вишгород».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
директора Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал» Чебана Г.В.
Т. в. о. міського голови О. РАЧИНСЬКИЙ

Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води ВМКП «Водоканал»
Рішення від 18 грудня 2014 року № 283
Розглянувши звернення Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал», враховуючи рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради від
21.11.2013 р. № 252 «Про затвердження норм
витрат питної води у м. Вишгороді», керуючись
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 29 Закону України «Про
питну воду та питне водопостачання», ст. 40
Водного кодексу України та наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України

№
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від 25.06.2014 року № 179 «Про затвердження
Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води
підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», виконавчий комітет Вишгородської
міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити загальний технологічний
норматив використання питної води на 20152019 роки для ВМКП «Водоканал» на рівні
728,55 тис. куб. м на рік або 22,83 % від подачі води в систему ПРВ, у т.ч. технологічний
норматив використання товарної питної води
689,15 тис. куб. м на рік або 21,6 % від подачі

Назва підприємства

Споживання
м3

води Скид
м3

БЮДЖЕТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ м. ВИШГОРОДА
11 ЗДПО ГУПБ та АРР України
Вишгородська ОДПІ ГУ Міндоходів у Київ.обл.
Вишгородська райдержадміністрація
Вишгородська міська рада
Вишгородська районна державна лікарня ветмедицини
Вишгородська районна рада
Вишгородська районнна профспілка
Вишгородська редакція районного радіомовлен.
Вишгородська РО ВФСТ «Колос» АПК України
Вишгородське районне управління юстиції
Вишгородський дух.оркестр «Водограй»
Вишгородський районний центр зайнятості
Вишгородський РВГУ МВС
Вишгородський РДК ФПП
Виш-й ра-й центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Відділ культури, національностей та релігій Вишгород. РДА
Відділ освіти Вишгородської РДА
ВМЦ ХЕТУМ «Джерело»
Головна державна фітосанітарна інспекція
Головне управління статистики в Киівській обл.
ГУ СБ України у м. Києві та Київській області
Державна виконавча служба у Вишгород. р-ні
Державна інспекція сільського господарства у Київ. обл.
Державна фінансова інспекція в Київській обл.
Дитячі садки
ДУ «Вишгородський центр опіки дитини»
Історико-культурний заповідн.
КЗ КВТК «Клерико»
Київське КЕУ МО України (райвійськкомат)
КП «Управління з розвитку фіз. культури і спорту ВМР»
Прокуратура Вишгородського р-ну
Райцентр соціальної служби
Управління Пенсійного фонду України
Управління праці та соцзахисту населення
Управління агропромислового розвитку
Управління Державної казначейської служби України
Управління Держземагенства у Вишгор. р-ні Київ. обл.
Управління Держкомзему у Вишгород. районі Київської обл.
Управління фінансів Вишгородської РДА
Фонд комунального майна
ЦГО

402
3195
475
145,0
17,60
106
3
31
284
250
264
208
1769
40
1411
4437
15796
632
7,53
106
75
106
40,00
20
21516
11
170
270,00
241
7766
205,00
87
356
179
99
158
88
29,0
99
79
745

402
999
475
145,0
17,60
106
3
31
284
250
264
208
1769
40
1411
4437
15796
632
7,53
106
75
106
40,00
20
21516
11
127
270,00
241
1826
205,00
87
356
179
99
158
88
29,0
99
79
745

В С Ь О Г О:

61918

53739

27,50
369,29
16,00
396
497,0
270,9
237,5
51,40
6233
223,00

27,50
301,13
16,00
396
497,0
270,9
237,5
51,40
6233
223,00
165,40
828
452
37
14,00
334,00
1019
30175
22,90
12,60
151
168,00
841
763,50
537,5
934,35
119
1460,5
3225,6

ПІДПРИЄМСТВА м. ВИШГОРОДА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Адвокат Купрієнко В.С.
АЗК ТОВ «Вог Рітейл»
Асипенко Р.В.
АТ «Гідромеханізація»
АТ «Київгідромонтаж»
АТ «Ощадбанк»ТВБВ
Баев Р.В.
Бесараб Т.В.
Будівельний кооператив «Реконструктор»
Валерьянова Є.В.
ВАТ «Карат Комплекс»
ВАТ «Укренергобудмеханізація»
Вишгородська РайШРБД
Вишгородське від. НАСК «Оранта»
Вишгородський ГРВ при інспекції ДАБК
ВМФ «Кіокушин-Кан Карате»
ВРКП «Комунальник»
ВРКП «Комунальник» (гуртожиток)
ВРО «Партія Регіонів»
ВРОТ Червоного Хреста
ГО «Товариство мисливців та рибалок «Кедр»
Даценко М.Г.
Джагоян Т.А.
Діденко О.В.
ДП «Антикор»ТОВ «АларІТ Україна»
ДП «Вишгородтранс»
ДП «Тенд Т Україна»
ДП «Укргеоінформ»
ДП УкрДНТЦ АТП

4832,0
452
37
14,00
334,00
1170
30175
22,90
12,60
151,00
168,00
841
763,50
537,5
934,35
1460,5
3225,6

стоків

води в систему ПРВ (додаються).
2. Затвердити втрати і необлічені витрати
води на 2015-2019 роки для ВМКП «Водоканал» на рівні товарної питної води — 627,99
тис. куб. м на рік або 19,68 % від поданої води
в систему ПРВ; загальні на рівні 642,31 тис.
куб. м на рік або 20,13 % від поданої води в
систему ПРВ.
3. ВМКП «Водоканал» використовувати
затверджені нормативи при формуванні тарифів на послуги водопостачання та водовідведення.
4. ВМКП «Водоканал» щоквартально
складати акт про технологічне використання

№
п/п
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

води.
5. Рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 16.02.2012 р. № 19
«Про затвердження поточних індивідуальних
технологічних нормативів використання питної
води ВМКП «Водоканал» вважати таким, що
втратило чинність.
6. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті «Вишгород».
7. Контроль та відповідальність за виконанням даного рішення покласти на директора ВМКП «Водоканал» Чебана Г.В.
Т. в. о. міського голови
О. РАЧИНСЬКИЙ

Назва підприємства
ДП «Вишгородського РайСТ «СУЗІР’Я»
ДПАТ «Гідроспецбуд»
Завгородня Н.Ф.
Зленко А.М.
Київська ОАШ ВСА
Київський судноплавний шлюз
КМП фірма «Рось»
Кондратюк Ю.С.
Кооператив гаражів «Чайка»
Кооператив гаражів «Гідроенергетик»
КП Вишгородська ЦРА №23
КП ЖКГ Вишгородської міської ради
КП «Управління кап. будівництва «Вишгородрайбуд»
Кравцова О.В. «Укрсоцбанк»
КТВП магазин №16 «Вишневий»
Лахай С.П.
Маланюк Ю.М.
Мар’іна Т.Є.
МКП «Агропромислове об’єднання»
МКП «Віта»
МКП «Експрес-сервіс»
МКП «Мрія-96»
МКП «Таволожан»
МКП «Творчість»
МПП «Аист»
Народна газета «Вишгород»
Оболонська філія АКБ «Київ»
Овакімян А.С.
Олексін М.В.
Павленко С.В.
Павлюков С.О.
ПАТ «ВДМ»
ПАТ «Датагруп»
ПАТ «Київоблгаз» Вишгородська ФЕГГ
ПАТ «Медтехніка»
ПАТ «Оболонь»
ПАТ «ПМК-43»
ПАТ «Радикалбанк»
ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль»
ПАТ «СВС - Дніпро»
ПАТ «Старокиївський банк»
ПАТ «Укртелеком»
ПАТ «Універсал Банк»
ПАТ АБ «Укргазбанк»
ПАТ КБ «Правекс банк»
ПАТ КБ «Надра»
ПАТ Фабрика «Комбі»
Пилипенко А.П.
Підприємство з інозем. інвест. «Ост-Вест Експрес»
ПМП «Роал»
Позняк С.І.
Полтавец А.М.
Портянніков О.О.
ПП «Стиль-2004»
ПП Багмут О.О.
ПП Бандура С.О.
ПП Гавриленко М.О.
ПП Ганноченко О.П.
ПП Головаченко В.І.
ПП Голуб Л.А.
ПП Грінченко І.В.
ПП Дикун Л.В.
ПП Дідевич В.В.
ПП Донецький В.І.
ПП Іванко Н.О.
ПП Івасько Я.М.
ПП Ісаева В.В.
ПП Кисіль Л.Ф.
ПП Ковальченко О.О.
ПП Костюченко Т.А.
ПП Кутішенко Л.О.
ПП Левчук О.Б.
ПП Линник Ю.І.
ПП Литвин М.О.

Споживання води Скид стоків
м3
м3
878
878
424,80
424,80
66
66
248,4
248,4
793,3
723,3
834
834
1404,00
1404,00
170,70
170,70
96
96
173,3
173,3
225
225
12587
12303
20,00
20,00
65,6
65,6
2310
2310
79,20
79,20
103,00
103,00
50,30
50,30
783
783
8048
8048
2197,30
1920,10
920,3
920,3
180,00
180,00
114,00
114,00
204
204
29,20
29,20
15,84
15,84
203
203
414
414
91,40
91,40
312
312
4583
3088
7,92
7,92
2617
2292
49
49
3001
3001
237,25
237,25
11,30
11,30
84,9
84,9
2975,0
2975,0
33,5
33,5
2629
2415
67,50
67,50
73
73
72,96
72,96
108
108
6722,4
173,30
173,30
63,00
60,70
60,70
137
137
138,60
138,60
37,7
37,7
576,70
576,70
306,6
306,6
13,80
13,80
365
365
301
412,5
412,5
26
26
124,00
124,00
137
137
551
551
120
120
202,5
202,5
406
406
94,92
94,92
292
292
219
219
81,80
81,80
37
37
65
65
411
411
50
50

3

Вишгород

Офіційно

2
№
п/п
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
283
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

Назва підприємства
ПП Лукашук Л.І.
ПП Мазурова Л.С.
ПП Малініцька Л.І.
ПП Мельниченко Ю.Д.
ПП Міляновський М.Ф.
ПП Мозговий А.В.
ПП Наконечна Т.І.
ПП НВП «Технопроект»
ПП Павлушко В.М.
ПП Половинкіна Ж.Ф.
ПП Попов Ю.П.
ПП Романенко Н.І.
ПП Романенко І.М.
ПП Романенко Ігор Анатолійович
ПП Руденко О.А.
ПП Свистун С.І.
ПП Святний Г.І.
ПП Стаценко Оксана Гр.
ПП Степаненко В.Л.(ремонт металовиробів)
ПП Степанов Б.О.
ПП Ступник М.В.
ПП Ходаківський О.Й.
ПП Хондожко В.Ф.
ПП Шкільна Л.З.
ПП Шубка Л.А.
ПП Щотов М.О.
ПП «Дніпро Еліт»
ПП «Елара»
ПП «Енерго-Ресурс»
ПП «Мода 21 Вік»
ПП «Сніжинка»
ПП «Стиль -2004»
ПП «Фірма «Лемікс»
ПП «Харизма - 2006»
ПП «Чудове прання»
ПП «Ю.Ф. Імператив»
ПрАТ «Вишгородсільрибгосп»
ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»
ПрАТ «Київсоцбуд»
ПрАТ «Райагрохім»
ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа»
ПрАТ «Харчопродторг»
Приватний нотаріус Шостак В. Я.
РГХВЕП «Церква Бога Живого»
Редакція газети «Слово»
Рибнікова Н.Б.
РК профспілки
Рясик С.В.
Сидоренко П. І. (пр. Т. Шевченка, 2-Д, пр. 403, 404, 405/1)
Сидоренко П. І. (Т. Шевченка, 2 г, пр. 377)
СПД Бурикина Л.А.
СПД Мацкова Н.Г.
СПД Прошак О.В.
Темкаев Д.О.
Ткач А.Ю.
ТОВ «Авентин»
ТОВ «Альцест V»
ТОВ «Атомторг»
ТОВ «Баяр»
ТОВ «Бел Оіл»
ТОВ «Беназір»
ТОВ «Беназір-сервіс»
ТОВ «Берізка»
ТОВ «Бізнес Центр Фармація»
ТОВ «БМУ-5»
ТОВ «Браун»
ТОВ «Будмаркет»
ТОВ «Будмеханізація»
ТОВ «Бюро проектного управління»
ТОВ «Ванда»
ТОВ «Велфер»
ТОВ «ВС Технолоджі»
ТОВ «Головне архітектурне планувальне бюро
ТОВ «Дім і сад»
ТОВ «ДЦ Україна»
ТОВ «ЕК» Комфорт-Майстер», вул. Кургузова, 1-а, корп. 1
ТОВ «ЕКО»
ТОВ «Екопроект-2000»
ТОВ «Енергетик»
ТОВ «ЕС Інжиніринг»
ТОВ «Єлектронні інновації»
ТОВ «ЖЕК 2671»
ТОВ «Зооцентр «Турбота»
ТОВ «Інтелекс»
ТОВ «Казка на околиці»
ТОВ «Каскадбудсервіс»
ТОВ «Лука сейфи»
ТОВ «МВВ Інструментс»
ТОВ «Мерідіан-Плюс»
ТОВ «Меркурій Вишгород»
ТОВ «Ніка» ЛТД
ТОВ «Одужуйте швидше»
ТОВ «ОК Інвест»
ТОВ «Олеся»
ТОВ «Омега»
ТОВ «Папірленд-Плюс»
ТОВ «Паритет»
ТОВ «Перт», пр. №1
ТОВ «Перт», пр. №3
ТОВ «Ратекс «
ТОВ «Рекламне агенство «Ольжин град»
ТОВ «Рута»

Споживання води Скид стоків
м3
м3
264
264
37
37
51
51
366
366
100
100
73
73
124
124
416,00
416,00
594
594
18
18
163
163
96
96
137
137
45,00
45,00
456
456
2589
2589
73
73
67,16
67,16
20
20
142
142
274,00
274,00
369
369
111
111
432
432
259,15
259,15
479
479
704,00
655,00
1210,24
1210,24
120,50
120,50
231
231
317
317
576,70
576,70
2191,00
1876,00
55,00
55,00
2030
2030
50,80
50,80
1493
1245
477
477
183
183
686
662
514
2957
2957
16
16
1427
1179
37
37
41
41
21
21
51,38
51,38
1715,50
1715,50
138,0
138,0
29,00
29,00
50,00
50,00
334,08
312,48
22,0
22,0
50,30
50,30
10260
150
150
331
331
285,00
285,00
123
119
1369
1369
1389,00
1389,00
1111
985
1167,40
613,60
960
600
202,00
202,00
168
168
40
40
4273,80
643,80
680
680
98,55
98,55
107,93
107,93
15,06
15,06
538,4
538,4
85,78
85,78
116578
114610
1989,3
1989,3
292
292
98,4
98,4
164,3
2178
18163,0
18163,00
329
ФОП
58,5
58,5
986
986
1752,00
376,00
1200,00
27,7
27,7
5671
3434
3434
4575
691
54,75
54,75
510
510
228
228
3886
3886
9222
106
106
309
309
222
222
747
7,5
7,5
2966,6
2641,4

№
п/п
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

17 січня
Назва підприємства
ТОВ «Сава-текс Декор»
ТОВ «СМК Сервіс»
ТОВ «Танталіт»
ТОВ «ТАТ»
ТОВ «Текс»
ТОВ «Техмехбуд»
ТОВ «Україна»
ТОВ «Штрих»
ТОВ «Юрент»
ТОВ «Яппі Трейдинг»
ТОВ ВЛОП «Медиком»
ТОВ ВУФ «Охорона-сервіс»
ТОВ НВП «Прецизійні абразиви»
ТОВ НВП «Титан»
ТОВ ТД «Смерічка»
ТОВ ТРК «Ультра ЛТД»
ТОВ Фірма «3В»
ТОВ Фірма «Омега»
ТОПГХ «Енергетик», ТОВ «Примор’я»
Третяк С.І.
Триліський Е.В.
Трохимчук Т.В.
Трушенко Т.В.
ТФ «Будматеріали»
ТЦ «Меркурій і К»
УДППЗ «Укрпошта»
УДСО при ГУ МВС
ФОП Андрощук К.О.
ФОП Білошейкіна С.В.
ФОП Бочаров Д.Л.
ФОП Власенко Л.М.
ФОП Волошина Н.В.
ФОП Головач О.А.
ФОП Григорчук О.В.
ФОП Грицай Н.О.
ФОП Гурьянова І.М.
ФОП Давиденко Н.В.
ФОП Давиденко-Панченко
ФОП Дем»яновський О.В.
ФОП Довбаш Н.І.
ФОП Єрмакова О.М.
ФОП Зеленкевич О.В.
ФОП Зленко О.В.
ФОП Зоренко В.Л.
ФОП Кашка Г.Я.
ФОП Коваль Н.В.
ФОП Король Т.В.
ФОП Коцюруба Н.Г.
ФОП Крашенинников О.І.
ФОП Крет Д.П.
ФОП Кугук О.С.
ФОП Левченко М.М.
ФОП Лі Т.Є.
ФОП Луценко Я.С.
ФОП Любенко М.М.
ФОП Мельничук А.В.
ФОП Міхальцова Л.С.
ФОП Ніколаева О.М.
ФОП Остапчук М.І.
ФОП Павлика О.А.
ФОП Перебійніс Ю.М.
ФОП Рябов В.А.
ФОП Семенов С.О.
ФОП Семенова Н.М.
ФОП Синькевич Я.М.
ФОП Смерека О.М.
ФОП Стаценко Ольга Гр.
ФОП Струк Н.Г.
ФОП Харченко О.І.
ФОП Цуприк О.М. (пр.Мазепи, 1)
ФОП Цуприк О.М. (пр.Мазепи, 5)
ФОП Шарай В.Г.
ФОП Шока А.М.
ФОП Щербина С.Б.
Ходаковська Людмила Григорівна
Шаталов В.Д.
Шкільний Ю.М.
ВСЬОГО

2015 року
Споживання води Скид стоків
м3
м3
481
17461,0
12775,00
4164,00
755,55
305
305
231
231
275
275
105,00
105,00
3033
3033
1186,25
1186,25
221,00
73
73
1432
1426
602
278
278
110
110
89,1
89,1
63
63
2380
2380
197,10
197,10
83,0
83,0
20,00
20,00
320,00
320,00
68
68
1131,5
1131,5
375
375
604
570
1153,40
1153,40
6,30
6,30
212,00
212,00
91,50
91,50
87,60
87,60
1517,00
1467,30
571
571
4,50
4,50
375,75
375,75
6,00
6,00
215
215
63
63
1331,40
1288,80
37,00
37,00
113,50
113,50
1764,0
1764
121,40
121,40
128
128
154,00
154,00
292
292
750,8
694
129,60
129,60
211,70
211,70
81,90
81,90
195
195
912,50
912,50
567,52
567,52
21,00
21,00
1051
1051
46,90
37,80
197,60
197,60
4
4
252,95
252,95
13,20
13,20
250,0
250,0
109,60
84,00
511,00
511,00
469,00
446,80
10,00
10,00
216
216
209
209
91,3
91,3
182,50
182,50
182,50
182,50
103
103
1004,0
1004,0
29,70
29,70
22,0
22,0
1131,50
1131,50
40,00
40,00
344340
363537

по м. Вишгороду
підприємства
бюджетні організації
населення
Вишгородське МКП «Водоканал»

1
2
3
4
5
6
7
8

344340
61918
1318125
728550

363537
53739
1318124,5
83050

ПЕРЕДАЧА
Дніпровське БУВР
ПАТ «Укргідроенерго» філія «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС»
ВРКП «Вишгородтепломережа»
ЦРЛ
ТОВ «Кен -Пак» Україна
ТОВ «Завод БМК»
ПАТ «Київобленерго»
ТОВ «Карат-Ліфткомплект»

368140
4910
29509,7
36346,4
42390
233100
20570
1314

281742
4535
29510
4887,0
40090
188190
6380
1271
6879

ВСЬОГО

2821072,5

2100192,5

Директор
Вишгородського МКП
«Водоканал»

3

Г.В.ЧЕБАН

4

4

17 січня

3
Рішення від 18 грудня

2015 року

Офіційно

Вишгород

Про запровадження загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування
у дошкільні навчальні заклади м. Вишгорода
2014 року № 276

З метою забезпечення прав дитини на
доступність здобуття дошкільної освіти,
спрощення процедури вільного доступу до інформації про облік дітей для влаштування у
дошкільні навчальні заклади міста Вишгорода, відповідно до ст. 53 Конституції України,
пп. 4 п. б ст. 32 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», ст.18, 19 Закону
України «Про дошкільну освіту» виконавчий
комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити Положення про порядок
загальної міської системи електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні

навчальні заклади м. Вишгорода (додаток 1).
2. Запровадити загальну міську електронну реєстрацію дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м. Вишгорода.
3. Затвердити території обслуговування
дошкільних навчальних закладів щодо обліку дітей дошкільного віку та забезпечення їх

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування
у дошкільні навчальні заклади м. Вишгорода
І. Загальні положення
1.1. Положення про порядок загальної
міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади м.
Вишгорода (далі – Положення) розроблене
відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України
«Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 12.03.2003 р. № 305, Закону України «Про
доступ до публічної інформації» та визначає
порядок електронної реєстрації дітей, які проживають та перебувають у м. Вишгороді, для
влаштування у дошкільні навчальні заклади
міста.
1.2. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади (далі – ДНЗ) для дітей із загальним
розвитком, що є у комунальній власності територіальної громади міста Вишгород (далі – м.
Вишгорода), здійснюється з метою:
– забезпечення права дитини, яка проживає та перебуває в м. Вишгороді, на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ м.
Вишгорода;
– забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту,
всебічного розвитку;
– забезпечення публічного доступу до інформації про ДНЗ, що є у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода;
– запровадження єдиного підходу до прийому дітей у ДНЗ;
– здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ м. Вишгорода.
1.3. Загальний міський електронний реєстр дітей до вступу у ДНЗ – єдина комп’ютерна
база даних, яка містить інформацію про ДНЗ
м. Вишгорода та дітей, які мають відвідувати
ці ДНЗ, та забезпечує її зберігання, видачу та
захист від несанкціонованого доступу.
Користувач єдиної комп’ютерної бази
даних – виконавчий комітет Вишгородської
міської ради, який відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення, надання розпоряднику доступу до нього, забезпечує збереження та захист інформації. Єдина
комп’ютерна база даних розроблена згідно з
технологіями Google Forms.
Доступ до бази даних здійснюється виконавчим комітетом Вишгородської міської ради
та публікаціями на інтернет-сторінці Вишгородської міської ради vyshgorod-rada.gov.ua.
Розпорядник – особа, уповноважена користувачем єдиної комп’ютерної бази даних,
яка здійснює надання, внесення, зміну та виключення інформації.
1.4. Прохідний бар’єр – перелік дітей заявників, кількість яких визначається фактичною
наповнюваністю групи, що, як правило, відповідає п. 8 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 309
ІІІ. Порядок внесення (зміни, виключення) відомостей про дітей, які мають відвідувати ДНЗ
3.1. Наявність у єдиній комп’ютерній базі
даних інформації про дітей, які мають відвідувати ДНЗ, є обов’язковою умовою зарахування цих дітей до відповідного навчального
закладу.
3.2. Внесення до єдиної комп’ютерної бази
даних підлягає наступна інформація про дітей,
які мають відвідувати ДНЗ:
а) про дитину:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- дата народження;
- адреса місця проживання;
- адреса місця перебування;
- серія та номер свідоцтва про народження;
- інформація про пільгову категорію (за наявності);
- назва дошкільного навчального закладу,
який дитина бажає відвідувати;
- бажаний рік вступу до ДНЗ;
б) про батьків:
- прізвище, ім’я, по батькові батька або ма-

тері чи осіб, що їх замінюють;
- адреса місця проживання;
- адреса місця перебування;
- контактні дані (телефон, електронна пошта (E-mail) тощо).
3.3. Внесення до єдиної комп’ютерної бази
даних інформації про дітей здійснюється розпорядником при пред’явленні у п’ятиденний
термін оригіналів документів дитини (свідоцтва
про народження) та батьків чи осіб, що їх замінюють (паспорт та довідка про пільги).
Розпорядник зобов’язаний надавати всю
необхідну допомогу, пов’язану із заповненням
заяви, а також надавати доступ до інформації,
яка міститься на офіційному сайті Вишгородської міської ради vyshgorod-rada.gov.ua.
3.4. Розпорядник відмовляє заявнику у реєстрації відомостей, якщо:
- заявлена особа вже зареєстрована;
- порушено порядок внесення (зміни) відомостей, визначений п.п. 3.2, 3.3 даного Положення.
3.5. Заявник несе персональну відповідальність за надану інформацію в реєстраційній карточці.
3.6. Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена
особа вже зареєтрована.
3.7. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:
– на підставі заяви батьків або осіб, що їх
замінюють;
– на підставі наказу керівників дошкільних
навчальних закладів про зарахування дитини
до ДНЗ;
– у разі порушення термінів подачі заяви на
зарахування до ДНЗ та переліку документів,
визначених цим Положенням;
– у разі фальсифікації персональних даних
у заявці (ПІБ, дата народження, серія та номер
свідоцтва про народження, відсутність документів, які підтверджують пільги).
3.8. Присвоєння порядкових номерів здійснюється при внесенні відомостей про дитину
в порядку загальної черги та розподіляється
за віковою групою. Порядковий номер, дата
та час реєстрації не підлягає зміні за жодних
умов.
3.9. Щоквартально здйснюється узагальнення черги з її наступним затвердженням
виконавчим комітетом Вишгородської міської
ради та опубліковуванням на офіційному сайті
vyshgorod-rada.gov.ua.
IV. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу
4.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу, як правило, здійснюється керівником ДНЗ (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих розпорядником)
упродовж періоду комплектації груп (червнясерпня поточного року) у відповідний дошкільний навчальний заклад.
Прийом дітей до дошкільного навчального
закладу здійснюється відповідно до Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 12.03.2003 р. № 309, на підставі
заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати
дошкільний навчальний заклад, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення,
свідоцтва про народження.
Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого
типу (спеціальні, санаторні) подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувального закладу чи
тубдиспансеру, направлення місцевого органу
управління освітою.
4.2. У випадку недоукомплектування груп
керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж
календарного року (відповідно до списків,
сформованих базою даних та поданих розпорядником).
4.3. Заявник самостійно стежить за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та прохідним бар’єром на офіційному веб-сайті або

звертається по цю інформацію безпосередньо
до розпорядника.
4.4. Заявник зобов’язується подати завідувачу ДНЗ усі необхідні документи, передбачені
п. 6 Положення «Про дошкільний навчальний
заклад», затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 12.03.2003 року № 305.
4.5. У випадку наявності вільних місць в
одному із дошкільних навчальних закладів та
відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад – заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою
кількістю заявників може бути запропонована
можливість бути зарахованим до іншого ДНЗ
за згодою самого заявника.
4.6. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише відповідно до списків,
поданих розпорядником.
4.7. Прийом заявників пільгових категорій
відбувається відповідно до реєстру заявників
пільгових категорій.
4.7.1. При виборі дошкільного навчального
закладу заявник отримує інформацію про черговість заявника у реєстрі та про квоту пільгових місць у дошкільних навчальних закладах
(1:10).
Реєстрація в реєстрі дітей з метою формування черги і подальшого зарахування дітей
до ДНЗ здійснюється автоматично в хронологічному порядку надходження заяв, при умові
пред’явлення в п’ятиденний термін оригіналів
документів, визначених п. 3.3 даного Положення.
4.7.2. Прийом документів заявників пільгових категорій відбувається відповідно до Положення та поданих документів, що свідчать про
наявність пільг.
4.7.3. До ДНЗ першочергово зараховуються такі пільгові категорії, передбачені чинним законодавстом:
- діти прокурорів та слідчих прокуратури.
4.7.4. До ДНЗ позачергово зараховуються
такі пільгові категорії, передбачені чинним законодавстом:
- діти військовослужбовців та діти військовослужбовців, які загинули чи померли або
пропали безвісти під час проходження служби;
- діти військовослужбовців Служби безпеки України;
- діти осіб, віднесених до І категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- діти, потерпілі внаслідок Чонобильської
катастрофи;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

дошкільною освітою в м. Вишгороді (додаток
2).
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ростовцева О.М.
Т. в. о. міського голови О. РАЧИНСЬКИЙ
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
від 18.12.2014 р. № 276
4.7.5. Правцівники міліції користуються
пільгами при влаштуванні дітей у дошкільні заклади.
4.8. Всі групи комплектуються відповідно
до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм, правил утримування дітей у дошкільних навчальних закладах.
4.9. Питання ротації дітей у кожному окремому дошкільному закладі здійснює завідувач.
4.10. Питання ротації дітей з одного дошкільного закладу в інший в електронній базі
даних здійснює розпорядник по факту звернення батьків відповідно до дати реєстрації в
електронній базі даних.
V. Забезпечення доступу до єдиної
комп’ютерної бази даних
5.1. Доступ до всіх персональних даних
заявника відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» має лише користувач єдиної комп’ютерної бази даних та розпорядник, який використовує персональні дані
заявника виключно в межах виконання своїх
повноважень.
Розпорядник несе відповідальність за внесення (зміни), збереження та захист персональних даних заявника.
5.2. Доступ до Реєстру розміщений на
офіційному веб-сайті Вишгородської міської
ради vyshgorod-rada.gov.ua та містить таку інформацію: реєстраційний номер, дата та час
реєстрації, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження дитини, а також вибір дошкільного
навчального закладу, приналежність до пільгової категорії, вікову групу, рік вступу та інформацію про батьків чи осіб, що їх замінюють.
VI. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади
6.1. Контроль за здійсненням комплектації
груп покладається на керівників дошкільних
навчальних закладів.
6.2. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної міської електронної
реєстрації дітей для влаштування у дошкільні
навчальні заклади здійснює заступник Вишгородського міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (відповідно до розподілу обов’язків).
VII. Прикінцеві положення
7.1. Внесення (зміни, виключення) відомостей та доступ до єдиної комп’ютерної бази даних здійснюється на безоплатній основі.
7.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до єдиної комп’ютерної бази
даних та порядку прийому дітей до ДНЗ, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Території обслуговування
дошкільних навчальних закладів
щодо обліку дітей дошкільного віку
та забезпечення їх дошкільною
освітою в м. Вишгороді
ВМК ДНЗ
«Чебурашка»
вул. Дніпровська
просп. І. Мазепи
вул. Н. Шолуденка
М. Ватутіна
Межигірського Спаса
П. Калнишевського
С. Палія
Старосільська
Парусна
м-н «Дідовиця»
м-н «ГАЕС»

ДНЗ
«Золотий
ключик» ВМР
просп. Т. Шевченка
вул. Т. Шевченка
Набережна
пров.Прожекторний
м-н «Берізки»

ВМК ДНЗ
«Сонечко»
вул. Гриненко
Лугова
Київська
Симоненка
Шкільна
пл. Т. Шевченка
Глібова
Піщана
Довженка
Максимовича
Космонавтів
Святославська
Космонавта Поповича
Мономаха
Коцюбинського
пров. Дніпровський

Додаток 2
до рішення
виконавчого
комітету
від 18.12.2014 р.
№ 276

ВМК ДНЗ
«Ластівка»
вул. Б.Хмельницького
Ю. Кургузова
М. Грушевського
пров. Квітковий

Вишгород

Офіційно

17 січня

Про встановлення місцевих зборів

Рішення від 15 січня 2015 р. № 42/1
У зв’язку зі змінами в бюджетному та податковому законодавстві України, керуючись статтею
143 Конституції України, пунктом 24 частини першої статті 26 та статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Встановити в 2015 р. наступні місцеві збори
згідно з додатком 1 до цього рішення:
а) Збір за місця для паркування транспортних
засобів;
б) Туристичний збір.
2. Це рішення набирає чинності з 01.01.2015

Рішення від 15 січня 2015 р. № 42/5

У зв’язку зі змінами в бюджетному та податковому законодавстві України, керуючись статтею 143
Конституції України, пунктом 24 частини першої статті
26 та статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

паркування транспортних засобів у гривнях за 1
кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для
організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати,
установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
1.3.2. При визначенні ставки збору враховується місцезнаходження спеціально відведених місць
для паркування транспортних засобів, площа спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення
транспортних засобів на стоянку, режим роботи та
їх заповнюваність.
1.4. Особливості встановлення збору
1.4.1. Ставка збору та порядок сплати збору до
місцевого бюджету встановлюється цим рішенням.
1.5. Порядок обчислення та строки сплати збору
1.5.1. Сума збору за місця для паркування
транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для
квартального звітного (податкового) періоду строк,
за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.
1.5.2. Платник збору, який має підрозділ без
статусу юридичної особи, що провадить діяльність
із забезпечення паркування транспортних засобів
на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого
платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий
підрозділ як платника збору у Вишгородській ОДПІ
ГУ ДФС Київської області за місцезнаходженням
земельної ділянки.
1.5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
Розділ 2. Туристичний збір
2.1. Туристичний збір  це місцевий збір, кошти
від якого зараховуються до місцевого бюджету.
2.2. Платники збору
2.2.1. Платниками збору є громадяни України,
іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення Вишгородської
міської ради про встановлення туристичного збору,
та отримують (споживають) послуги з тимчасового
проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити
місце перебування в зазначений строк.

року.
3. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області у десятиденний строк з дня оприлюднення.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення

2.2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах
договорів найму, у м. Вишгороді;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками)
на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих
та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.
2.3. Ставка збору
2.3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору.
2.4. База справляння збору
2.4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 2.5.1 Розділу 2, за вирахуванням податку
на додану вартість.
2.4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги
(прання, чистка, лагодження та прасування одягу,
взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз),
обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені
витрати, пов’язані з правилами в’їзду.
2.5. Податкові агенти
2.5.1. Справляння збору здійснюється:
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів,
гуртожитків для приїжджих та іншими закладами
готельного типу, санаторно-курортними закладами;
б) квартирно-посередницькими організаціями,
які направляють неорганізованих осіб на поселення
у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування

цього рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та
формування бюджету, управління комунальною
власністю міста.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК
Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 року № 42/1
за договором найму;
в) юридичними особами або фізичними особамипідприємцями, які уповноважуються рішенням
виконавчого комітету Вишгородської міської ради
справляти збір на умовах договору, укладеного з
радою.
2.6. Особливості справляння збору
2.6.1. Податкові агенти справляють збір під час
надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого
збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
2.7. Порядок сплати збору
2.7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового)
періоду строк, за місцезнаходженням податкових
агентів.
2.7.2. Податковий агент, який має підрозділ
без статусу юридичної особи, що надає послуги з
тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента
туристичного збору у Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС
Київської області за місцезнаходженням підрозділу.
2.7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу
Розділ 3. Відповідальність.
3.1.Платники місцевих зборів несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання
податкових декларацій (розрахунків) по місцевих
зборах до Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС Київської
області, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати місцевих зборів до бюджету відповідно до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України, інших законодавчих та
нормативно-правових актів.
Розділ 4. Контроль
4.1. Контроль за своєчасністю подання податкових декларацій по місцевих зборах до Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС Київської області, правильністю
його обчислення, повноту і своєчасність сплати до
бюджету здійснює Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС Київської області.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки у м. Вишгороді
1. Затвердити Положення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді (додаток 1).
2. Це рішення набирає чинності з 01.01.2015 року.
3. Виконавчому комітету Вишгородської міської

ради забезпечити направлення копії цього рішення
Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області у десятиденний строк з дня оприлюднення.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення
цього рішення в засобах масової інформації.

Положення про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки у м. Вишгороді
Положення про податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки (далі — Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу
України від 02.12.2010 № 2755-VI та є обов’язковим
до виконання юридичними та фізичними особами
на території Вишгородської міської ради.
1. Платники податку
1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні
особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості,
розташованих у м. Вишгороді.
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній
власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності
кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб
за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності
кількох осіб, але не поділений в натурі, платником
податку є одна з таких осіб-власників, визначена
за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності
кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
2. Об’єкт оподаткування
2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової
та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
2.1.1. Об’єкти житлової нерухомості — будівлі,
віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.
2.1.1.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду,
поділяються на такі типи:
а) будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими
нормативно-правовими актами, і призначена для
постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та
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Про встановлення місцевих зборів
Розділ 1. Збір за місця для паркування транспортних засобів
1.1. Платники збору
1.1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх
філії (відділення, представництва), фізичні особипідприємці, які згідно з рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради організовують та
провадять діяльність із забезпечення паркування
транспортних засобів на майданчиках для платного
паркування та спеціально відведених автостоянках.
1.1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок,
відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних
засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів,
затверджується рішенням Вишгородської міської
ради.
Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність
із забезпечення паркування транспортних засобів,
надається виконавчим комітетом Вишгородської
міської ради Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області в порядку, встановленому розділом I
Податкового кодексу України.
1.2. Об’єкт і база оподаткування збором
1.2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням Вишгородської міської ради спеціально відведена для забезпечення
паркування транспортних засобів на автомобільних
дорогах загального користування, тротуарах або
інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки,
паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для
безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
1.2.2. Базою оподаткування є площа земельної
ділянки, відведена для паркування, а також площа
комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель,
споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів
місцевого бюджету.
1.3. Ставки збору
1.3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення

2015 року

житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу — житловий будинок, розташований на окремій земельній
ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
б) прибудова до житлового будинку — частина
будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну
стіну;
в) квартира — ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;
г) котедж — одно-, півтораповерховий будинок
невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних)
квартирах — ізольовані помешкання в квартирі, в
якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.
2.1.1.2. Садовий будинок — будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях
нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій
та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;
2.1.1.3. Дачний будинок — житловий будинок
для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.
2.1.2. Об’єкти нежитлової нерухомості — будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до
законодавства до житлового фонду. У нежитловій
нерухомості виділяють:
а) будівлі готельні — готелі, мотелі, кемпінги,
пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази,
гірські притулки, табори для відпочинку, будинки
відпочинку;
б) будівлі офісні — будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;
в) будівлі торговельні — торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали
для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади
підприємств торгівлі й громадського харчування,

будівлі підприємств побутового обслуговування;
г) гаражі — гаражі (наземні й підземні) та криті
автомобільні стоянки;
ґ) будівлі промислові та склади;
д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні
будинки);
е) господарські (присадибні) будівлі — допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать
сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;
є) інші будівлі.
2.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, а також
організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості,
які розташовані в зонах відчуження та безумовного
(обов’язкового) відселення, визначені законом, в
тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом,
визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі
їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх
числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта
на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та
середнього бізнесу, що провадять свою діяльність
в малих архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі
корпуси, цехи, складські приміщення промислових

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю
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Міський голова В. РЕШЕТНЯК
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підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості,
які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.
3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є загальна площа
об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому
числі його часток.
3.2. База оподаткування об’єктів житлової та
нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток,
які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Вишгородською ОДПІ ГУ ДФС Київської
області на підставі даних Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно, що безоплатно
надаються органами державної реєстрації прав на
нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема
документів на право власності.
3.3. База оподаткування об’єктів житлової та
нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що
перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи із
загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують
право власності на такий об’єкт.
4. Пільги із сплати податку
4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи-платника
податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 90 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно
від їх кількості — на 200 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного
перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому
числі їх часток) — на 290 кв. метрів;
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г) для житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності для неприбуткових громадських організацій
та релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами
(положеннями), зменшується — на 2500 кв. метрів;
д) для житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у
власності підприємств, установ та організацій,
створених Вишгородською міською радою в установленому законодавством порядку, і є, відповідно до статутів (положень), госпрозрахунковими,
зменшується — на 2500 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
Пільги із сплати податку не надаються на
об’єкти оподаткування, що використовуються їх
власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).
4.2. Звільняються від сплати податку з об’єктів
житлової та/або нежитлової нерухомості ветерани
війни — особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав.
До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни. Учасники
бойових дій — особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у
складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань
всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та
інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний
час, відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
(Перелік підрозділів, що входили до складу діючої
армії, та інших формувань визначається Кабінетом
Міністрів України).
Відомості стосовно пільг, наданих Вишгородською міською радою, подаються до відповідного
контролюючого органу за місцезнаходженням
об’єкта житлової нерухомості до 1 лютого поточного року.
5. Ставка податку
5.1. Ставки податку встановлюються в таких
розмірах за 1 кв. метр бази оподаткування:
— для об’єктів житлової нерухомості — 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)
року;
— для об’єктів нежитлової нерухомості — 0,2
відсотка розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
Рішення від 15 січня 2015 р. № 42/6

У зв’язку зі змінами в бюджетному та податковому законодавстві України, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Вишгородська міська рада вирішила:
1. Затвердити Положення про плату за зем-

6. Податковий період
6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
7. Порядок обчислення суми податку
7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/
об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у
власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем
реєстрації) власника такої нерухомості у такому
порядку:
а) за наявності у власності платника податку
одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з
бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 цього
положення, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у
разі її встановлення) та відповідної ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку
більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної загальної площі таких
об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а»
або «б» підпункту 4.1 пункту 4 цього положення та
пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку
об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому
числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із
сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4 цього Положення та пільги органів місцевого
самоврядування з неоподатковуваної площі таких
об’єктів, та відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням
підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється
контролюючим органом пропорційно до питомої
ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової
нерухомості.
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів
нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим
органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із
загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого
згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цього Положення,
та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів
місцевого самоврядування за місцезнаходженням
кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику
податку контролюючим органом за місцем його
податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня
року, що настає за базовим податковим (звітним)

періодом (роком).
Щодо
новоствореного
(нововведеного)
об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості
податок сплачується фізичною особою-платником
починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання
(реєстрації) платників податку в десятиденний
строк інформують відповідні контролюючі органи
за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або
нежитлової нерухомості про надіслані (вручені)
платнику податку податкові повідомлення-рішення
про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і
митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості,
що перебувають у власності таких нерезидентів.
7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу
за місцем проживання (реєстрації) для проведення
звірки даних щодо:
1) об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у
власності платника податку;
2) розміру загальної площі об’єктів житлової
та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності платника податку;
3) права на користування пільгою із сплати податку;
4) розміру ставки податку;
5) нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними
контролюючих органів та даними, підтвердженими
платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право
власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому
нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє
податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
7.4. Органи державної реєстрації прав на
нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб,
зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після
закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні
для розрахунку податку, за місцем розташування
такого об’єкта нерухомого майна станом на перше
число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
7.5. Платники податку - юридичні особи само-
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стійно обчислюють суму податку станом на 1 січня
звітного року і до 20 лютого цього ж року подають
контролюючому органу за місцезнаходженням
об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за
формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з
розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта
житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права
власності на такий об’єкт, а податок сплачується,
починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
8. Порядок обчислення сум податку
в разі зміни власника об’єкта
оподаткування податком
8.1. У разі переходу права власності на об’єкт
оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється
для попереднього власника за період з 1 січня
цього року до початку того місяця, в якому він
втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з
місяця, в якому виникло право власності.
8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після
отримання інформації про перехід права власності.
9. Порядок сплати податку
9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується 100 % до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
10. Строки сплати податку
10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з
податку сплачується:
а) фізичними особами — протягом 60 днів з
дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в
річній податковій декларації.
11. Контроль
11.1. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, до Вишгородського міського
бюджету здійснюється Вишгородською ОДПІ ГУ
ДФС Київської області.
12. Відповідальність
12.1. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
до міського бюджету покладається на платників
податку відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами).
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Про встановлення плати за землю на території міста Вишгорода
ської області у десятиденний строк з дня оприлюднення.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення

покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста та постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Положення про встановлення плати за землю на території міста Вишгорода

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 15 січня 2015 року № 42/6

Положення про встановлення плати за землю на території міста Вишгорода (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового
кодексу України та є обов’язковим до виконання
юридичними та фізичними особами на території
м. Вишгорода.
Плата за землю – обов’язковий платіж у
складі податку на майно, що справляється у
формі земельного податку та орендної плати за
земельні ділянки державної і комунальної власності.
1. Платники земельного податку
1.1. Платниками земельного податку є:
1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
1.1.2. землекористувачі.
2. Платники орендної плати
2.1. Платниками орендної плати є орендарі
земельних ділянок. Підставою для нарахування
орендної плати за земельну ділянку є договір
оренди такої земельної ділянки.
3. Об’єкти оподаткування
3.1. Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності, користуванні та земельні ділянки, надані в оренду.
4. База оподаткування
4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням
коефіцієнта індексації.
5. Ставки земельного податку
за земельні ділянки
5.1. Ставка податку за земельні ділянки
встановлюється у розмірі 2 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.
5.2. Податок за земельні ділянки, зайняті
житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян,
які використовуються без отримання прибутку,
гаражно-будівельними, дачно-будівельними та
садівницькими товариствами, індивідуальними

лю на території міста Вишгорода (додаток 1).
2. Це рішення набирає чинності з 01.01.2015
року.
3. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київ-

гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб справляється у розмірі 3 відсотків від
суми земельного податку, обчисленого відповідно до п.5.1. цього Положення.
5.3. Податок за земельні ділянки на територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання
яких не пов’язано з функціональним призначенням цих територій та об’єктів, справляється
у п’ятикратному розмірі податку, обчисленого
відповідно до п.5.1. цього Положення.
5.4. Податок за земельні ділянки на територіях та об’єктах історико-культурного призначення, використання яких не пов’язано з
функціональним призначенням цих територій та
об’єктів, справляється у розмірі 3 відсотків від їх
нормативної грошової оцінки землі.
5.5. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель промисловості, які надані для
виробництва алкогольних, слабоалкогольних
та прохолоджувальних напоїв, справляється у
розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової
оцінки.
5.6. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель транспорту, які надані для
автотехобслуговування та ремонту автомобілів,
справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.
5.7. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі, справляється у розмірі 2 відсотків від їх
нормативної грошової оцінки.
5.8. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування об’єктів
туристичної інфраструктури та закладів харчування, справляється у розмірі 2 відсотків від їх
нормативної грошової оцінки.
5.9. Податок за земельні ділянки, що від-

носяться до земель громадської забудови, які
надані для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови, справляється у
розмірі 2 відсотків від їх нормативної грошової
оцінки.
5.10. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування закладів
охорони здоров’я, справляється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
5.11. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови або
земель транспорту, які надані для торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стислим газом
для автотранспорту, справляється у розмірі 3
відсотків.
5.12. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування будівель
кредитно-фінансових установ, справляється у
розмірі 3 відсотків.
5.13. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель зв’язку, які надані для будівництва та обслуговування об’єктів мобільного, супутникового зв’язку та кабельного телебачення,
справляється у розмірі 3 відсотків.
5.14. Податок за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні підприємств,
установ та організацій недержавної та некомунальної власності, справляється у розмірі 3 відсотків.
5.15. Податок за земельні ділянки, що відносяться до сільськогосподарських угідь, справляється у розмірі 1 відсотка.
6. Пільги щодо сплати земельного
податку для фізичних та юридичних осіб
6.1. Від сплати податку звільняються фізичні
та юридичні особи відповідно до статтей 281 та
282 Податкового кодексу України.
7. Земельні ділянки, які не підлягають

оподаткуванню
7.1. Не сплачується земельний податок за
земельні ділянки, визначені статтею 284 Податкового кодексу України.
8. Орендна плата: Положення про оренду земельних ділянок та порядок розрахунку
орендної плати за земельні ділянки на території Вишгородської міської ради, яким визначено єдині умови оформлення договорів оренди
(суборенди) та суперфіцію земельних ділянок
комунальної власності, орендодавцем яких виступає Вишгородська міська рада, затверджено
рішенням Вишгородської міської ради № 26/13
від 29.10.2013 р. «Про орендну плату за землю
у м. Вишгороді».
9. Податковий період
9.1. Базовим податковим (звітним) періодом
для плати за землю є календарний рік.
10. Порядок обчислення та строк сплати
плати за землю
10.1. Плата за землю зараховується до місцевого бюджету у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.
10.2. Власники землі та землекористувачі
сплачують плату за землю відповідно до статтей
285-288 Податкового кодексу України.
11. Контроль
11.1. Контроль за правильністю та своєчасністю сплати плати за землю здійснюється Вишгородською ОДПІ ГУ ДФС Київської області.
12. Відповідальність
12.1. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати плати за землю до міського бюджету покладається
на платників відповідно до Податкового кодексу
України.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
07:20, 23:30 На слуху
08:20 7 чудес
України
09:15 Х/ф
«Ветеринар»
13:20 Вiкно в
Америку
13:55 Казки Лiрника
Сашка
14:10 Чоловiчий клуб
14:35 Чоловiчий
клуб. Бокс
15:40 Euronews
15:45 Книга ua
16:15 Т/с «Сержант
Рокка»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
19:00 Перша
шпальта
20:00 Про головне
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35, 12:20
«Маша i ведмiдь»
09:40 «Чотири
весiлля — 2»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
13:05 Х/ф «Шукаю
жiнку з дитиною»
17:10 Т/с «Корольок
— пташка спiвоча»
20:30 Х/ф «Коханнязiтхання»
22:30 Т/с «Шерлок
— 2: Скандал у
Белгравiї»
00:20 Т/с «Терпкий
смак кохання»

06:10, 19:15
Надзвичайнi новини
06:55 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
09:45 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
10:50, 13:15 Х/ф
«Iсторiя лицаря»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:50, 16:10 Х/ф
«Обладунки Бога-3.
Мiсiя «Зодiак»
16:35 Т/с «Бар»
17:00 Х/ф «Таксi - 4»
18:45, 21:00 Факти.
Вечiр
20:15 Дiстало!
21:15 Свобода слова
00:00 Х/ф «Областi
темряви»

08:00 «СТН - спорт тижневик»
08:20, 14:00, 16:00,
17:40 «Вiдкритий
мiкрофон»
10:00 «Телемаркет»
15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
15:10, 23:25
«Громадська
приймальня»
16:20, 18:00 «У
центрi уваги»
17:10 «Якiсне життя»
18:50 «Паспортний
стiл»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
19:30, 22:00
«Столиця»
21:25, 00:45 «Служба
порятунку»

08:55 «Зiркове
життя. Не вiдступати
i не здаватися»
09:50 «Зiркове
життя. Найкоротшi
шлюби»
10:45 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»
12:35 Х/ф «Любов i
голуби»
14:35 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45
«Х-Фактор - 5»
23:25 Х/ф «Два
капiтани»

07:10 Повернення
бiлого лева
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 14:00
Дитинство у дикiй
природi
12:15 XX столiття
вiйн
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Сильнi свiту
цього»
16:00, 23:30 Нашi
улюбленцi
17:45 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олександр
Новiков
20:00 Тектонiчна
сага
21:35 Свiт очима
Майлi Сайрус

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00,
12:00, 14:00, 17:50
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Королева
бензоколонки-2»
11:05, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:10 Д/с «Склад
злочину»
14:20 «Сiмейний
суд»
15:45 «Жди меня»
18:10 Ток-шоу
«Стосується
кожного»
19:05 Т/с «Останнiй
яничар»
20:00 «Подробицi»
20:45 Т/с «Гречанка»
22:35 Т/с «Iндус»

06:50, 07:10, 08:10

08:42, 09:27,13:12,
13:57 «Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна»
10:56 «Шукачi скарбiв:
Скарби мiста-привида»
11:19 «Шукачi скарбiв:
Скарби блюзменiв»
11:41 «Зроби або
помри: Падiння пiд лiд»
12:03 «Зроби або
помри: Катастрофа на
морi»
15:26 «Екстремальна
подорож: Аляска:
Останнiй бiй»
16:59 «Конвої: битва
за Атлантику: На межi
поразки»
17:44 «Шукачi скарбiв:
Трофеї Лiнкольна»
20:00, 23:47
«Мiжнародний аеропорт
Дубай»
22:16 «80-i:
Найвидатнiшi футбольнi
моменти»
23:01 «Евакуацiя Землi:
Смертоносний ураган»

06:00 Saba erte
ATRde
08:35 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:50 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:45 Acci biber
13:40 Тарих седаси
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право

Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15 Реальна
мiстика
10:00 Т/с «Танкiсти
своїх не залишають»
13:50, 15:25 Т/с
«Слiд»
18:00 Т/с «Думай як
жiнка»
19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
21:00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Халк»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
07:55 Т/с
«Вiсiмдесятi»
09:20 Т/с «Татусевi
дочки»
11:35 Х/ф «Розбiрки
в стилi кунг-фу»
13:45 Х/ф «Мiський
мисливець»
15:40 Х/ф
«Шанхайськi лицарi»
18:00 Репортер
18:20, 00:30 Абзац!
19:00 Стажисти
20:15 Т/с «Воронiни»
20:35 Х/ф «Янголи
Чарлi»
22:35 Х/ф «Очi змiї»

14:15 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
15:25, 00:55 Погода
на курортах
15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:25
Час. Важливо
15:35 Мамина школа
16:15, 16:35, 17:05,
17:35 Єдина родина
17:55, 22:50, 23:55
Погода в Українi
18:10 Мiсцевий час
18:35 Велика
полiтика
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:35, 23:20, 00:15
Бiзнес-час

06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:00 Т/с
«Атлантида»
09:00 Х/ф «Чорна
дiра»
11:00 Т/с «Шпигуни»
17:30 «Люстратор
7.62»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «Вантаж»
21:30 «ДжеДАI»
22:00 Т/с «Цiлком
цаємно»
01:00 Х/ф
«Блокбастер»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
11:10 «КВН»
13:50 Х/ф «Убивчо
красива»
15:30 Х/ф «Наречена
з того свiту»
17:15 «Звана
вечеря»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
20:00 «Орел i Решка»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф
«Випадковий
шпигун»
23:40 Х/ф «Бруднi
танцi»

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

— Ти мені пишеш
тільки
тоді, коли тобі
потрібні гроші.
— Зате я тобі
часто пишу :)

06:35 Х/ф
«Громадянка
начальниця»
08:30 «Правда
життя. Дiд Мороз i
компанiя»
09:00 «Агенти
впливу»
09:55 Х/ф «Чорта з
два»
11:35 Т/с «Павутиння
- 2»
15:15 Т/с «Петрович»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с
«Даїшники»
22:00 Т/с «Тiло як
доказ - 3»
23:45 Т/с «Декстер
- 8»
00:45 Т/с «CSI: маямi
- 7»

06:50, 09:55 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
11:20 М/ф «Планета
51»
13:00 Т/с «Ксена —
принцеса-воїн»
14:50 Дайош
молодьож!
15:50, 22:00 Вiталька
17:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
19:00 Панянкаселянка
20:00 Т/с «Корабель»
00:00 ТЕТ-Iнтернет

09:20, 18:30 Далеко i
ще далi. Лаос
10:10 Великий
бар’єрний риф
11:00, 16:00
Мисливець i жертва
11:50 Шукачi
неприємностей. Нове
випробування
12:40, 13:10, 16:50,
17:20 Скарби зi
звалища
13:30 Воїни.
Спецпiдроздiли
14:20 У пошуках
iстини. Галина
Брежнєва
15:10, 21:00 Паразити.
Вторгнення
19:20 Фантастичнi
iсторiї. Любовна магiя
20:10 Секретнi
територiї. Перевертнi
21:50 Шукачi
неприємностей. В
печерах
22:40 Шокуючi кадри.
Шаленi гонки

06:00, 11:00 Трой
06:55, 07:20 Гiрше
вже бути не може
07:50, 13:00, 18:30
Як це влаштовано?
08:15, 08:45 Ефект
Карбонаро
09:10 Бунтарi
крижаного озера
10:05, 19:00 Королi
аукцiонiв
12:00, 12:30 У
гонитвi за класикою
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00, 20:00 Голi та
наляканi
15:00 Як ми
винайшли свiт
16:00 Швидкi та гучнi
17:00 Махiнатори
21:00 Острiв з Бером
Грiллзом
22:00 Екстремальнi
вихiднi з Бером
Грiллзом

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
07:30, 23:30 На слуху
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний
сервiс
08:45 Телемагазин
09:15, 20:00 Про
головне
12:00 Уряд на зв’язку
з громадянами
12:25 Утеодин з
Майклом Щуром
13:20, 18:05 Час-Ч
13:45 Казки Лiрника
Сашка
13:55 Школа Мерi
Поппiнс
14:15 Фольк-music
15:45 Euronews
16:15 Т/с «Сержант
Рокка»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Т/с «Мiс Марпл»
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири
весiлля - 2»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 13:15
«Розсмiши комiка»
14:10 «Шiсть кадрiв»
14:40 Х/ф «Коханнязiтхання»
17:10 Т/с «Корольок
- пташка спiвоча»
20:30 Х/ф «Коханнязiтхання - 2»
22:30 Т/с «Шерлок
- 2: Собаки
Баскервiля»

06:05 Свобода слова
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:45 Т/с «Чорний
список»
11:30, 13:15, 16:50
Т/с «Бомбило»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:40 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
14:35, 16:15 Т/с
«Лiтєйний»
18:45, 21:00 Факти.
Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
21:15 Т/с «Лiсник»
23:10 Х/ф
«Корупцiонер»

06:00, 08:30, 13:00
«Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20 «Паспортний
стiл»
10:00 «Телемаркет»
13:20, 15:10, 23:25
«Громадська
приймальня»
14:35, 16:00, 17:40,
18:50 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 18:00 «У
центрi уваги»
17:10 «Зроблено у
Києвi»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
19:30, 22:00
«Столиця»
21:25, 00:45
«Київськi iсторiї»

06:30, 18:00, 22:00

06:30, 07:50 Kids

«Вiкна-Новини»

Time

07:05, 16:00 «Все

06:35 М/с «Пригоди

буде добре!»

Джекi Чана»

09:00 «Зiркове

06:55 М/с «Кунг-фу

життя. Найбажанiшi

Панда: Легенди

06:15, 20:00
Тектонiчна сага
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Свiт очима
Майлi Сайрус
12:15 Криза. Подiї,
що змiнили свiт
13:10 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
14:00, 22:30 Всесвiт
16:00, 23:30 Нашi
улюбленцi
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво
i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олександр
Новiков
21:35 Луї де Фюнес.
Мистецтво смiшити
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:50 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:45 Т/с
«Гречанка»
11:10, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:20 Д/с «Склад
злочину»
14:20 «Судовi справи»
15:40 «Сiмейний суд»
18:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Останнiй
яничар»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Iндус»
01:20 Х/ф «Королева
бензоколонки-2»

06:00, 13:00, 15:25

09:27, 13:57, 19:15
«Розслiдування
авiакатастроф»
10:11 «Мегазаводи:
Шведський
суперавтомобiль»
10:56 «Шукачi скарбiв:
Король рок-н-ролу»
12:03 «Зроби або
помри: Вогонь у небi»
15:28 «Екстремальна
подорож: Аляска: До
переможного кiнця»
17:44 «Шукачi скарбiв:
Бiля джерел США»
20:00, 23:47 «Популярна
наука: Майстер
Бластер»
20:45, 00:32 «Керування
юрбою: Порушники
закону»
21:15 «Керування
юрбою: Ледачi нацiї»
21:31 «Керування
юрбою: Сила звички»
22:16 «80-i:
Найвидатнiцi технiчнi
iнновацiї»

Т/с «Слiд»
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Лiкарка»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Думай як
жiнка»
21:00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Дикий 4»

нареченi свiту»
10:00 «Зiркове
життя. Мисливицi за
чужими чоловiками»
10:55 Х/ф «Кольє
для Снiгової Баби»
12:45 «Зваженi та
щасливi - 4»

крутостi»
07:55, 18:05
Репортер
08:00 Стажисти
10:15 Т/с «Щасливi
разом»
16:05, 19:05 Т/с

18:30 Т/с «Коли ми

«Воронiни»

вдома»

18:25 Абзац!

19:55, 22:45

21:05 Х/ф «Янголи

«Х-Фактор - 5»

Чарлi 2»

00:10 Х/ф «Два

23:05 Х/ф «Дикi

капiтани»

штучки»

06:00 Saba erte
ATRde
08:35 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:50 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:50 Sherfe fashion
13:40 Дастархан
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:00 Mizmizlar

07:00 Х/ф «Не ставте

Поїхав забирати п’яного
друга з гостей...
Тепер
сидимо, чекаємо, поки нас
заберуть

Лiсовику капканiв»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
13:05, 19:30 Т/с
«Даїшники»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с
«Бандитський
Петербург»
22:00 Т/с «Тiло як
доказ - 3»
00:40 Т/с «Декстер
- 8»

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, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:45,
23:20 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
22:30, 23:25 Час.
Важливо
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiяновини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
14:35 Не перший погляд
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
16:10 Трансмiсiя
16:35 В кабiнетах
17:15 Драйв-новини
17:35 Особливий погляд
18:10 Мiсцевий час
18:35 Машина часу
21:40 Час-Тайм

06:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40, 21:30
«ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Т/с «Шпигуни»
16:30, 19:00 Т/с
«Вантаж»
22:00 Т/с «Цiлком
цаємно»

06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с
«Смурфiки»
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Розумна
селянська донька»
13:00 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
14:50 Дайош
молодьож!
15:50, 22:00 Вiталька
17:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
19:00 Панянкаселянка
20:00 Т/с «Корабель»
00:00 ТЕТ-Iнтернет

09:20 Далеко i ще
далi. Мексика
10:10 Шамбор: замок
у лiсi
11:00, 16:00
Мисливець i жертва
11:50 Шукачi
неприємностей. Не
видно кiнця
12:40, 13:10, 16:50,
17:20 Скарби зi
звалища
14:20 У пошуках
iстини. Трагедiї
кремлiвських дiтей
18:30 У пошуках
пригод. Чехiя
19:20 Вiйна свiтiв.
Безсмертя проти
смертi
20:10 Секретнi
територiї. Паралельнi
свiти
21:50 Шукачi
неприємностей.
Посеред океану
22:40 Шокуючi кадри.
Злочинна поведiнка

— Що будете
замовляти?
— Здивуй
мене...
— Я все-таки
кілер, у нас
так не прийнято

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:00 Т/с «Хто у домi
господар»
11:10 Х/ф «Убивчо
красива»
13:00 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:45, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:30, 20:00 «Орел i
Решка»
16:20, 21:00 «КВН
на БIС»
17:15 «Звана
вечеря»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:15 Т/с «Комiсар
Рекс»

06:55, 08:15 Голi та
наляканi
07:50, 13:00, 18:30
Як це влаштовано?
09:10 Острiв з Бером
Грiллзом
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Мисливцi за
релiквiями
12:00, 20:00 Швидкi
та гучнi
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00 Ед Стаффорд:
голе виживання
15:00, 15:30 Убивчi
дилеми
16:00, 16:30 Класика
з Пiвденного пляжу
17:00 Махiнатори
21:00 Бунт у гаражi
22:00, 22:30
Легендарний
автомобiль
23:00, 23:30 Склади:
битва в Канадi
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2+2
07:20, 23:30 На слуху
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний
сервiс
09:15, 20:00 Про
головне
10:10 Любомир
12:40 Зроблено в
Європi
13:20, 18:05 Час-Ч
13:45 Казки Лiрника
Сашка
14:15 Хто в домi
хазяїн?
14:40 Як ваше
здоров’я?
15:45 Euronews
16:10 Д/ф «Знищити
АЕС»
17:25 Д/ф «Палiтра.
Пуссен»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Т/с «Мiс Марпл»
22:00 Слiдство. Iнфо
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири
весiлля - 2»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 13:15
«Розсмiши комiка»
14:10 «Шiсть кадрiв»
14:50 Х/ф «Коханнязiтхання - 2»
17:10 Т/с «Корольок
- пташка спiвоча»
20:30 Х/ф «Коханнязiтхання - 3»
22:30 Т/с «Шерлок
- 2: Рейхенбахський
водоспад»

06:05 М/с «Том i
Джерi»
06:50, 14:40, 16:15
Т/с «Лiтєйний»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:45, 02:40 Т/с
«Чорний список»
11:25, 13:15, 16:55
Т/с «Бомбило»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:35 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
18:45, 21:00 Факти.
Вечiр
20:15 Україна. Код
унiкальностi
21:15 Т/с «Лiсник»
23:05 Х/ф
«Незнайомець»

06:00, 08:30, 13:00
«Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20, 14:35,
16:00, 17:40,
18:50 «Вiдкритий
мiкрофон»
10:00 «Телемаркет»
13:20, 15:10, 23:25
«Громадська
приймальня»
16:20, 18:00 «У
центрi уваги»
17:10 «Київськi
iсторiї»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
19:30, 22:00
«Столиця»
21:25 «Мiсто добра»
00:45 «Служба
порятунку»

06:25, 18:00, 22:00

06:30, 07:50 Kids

«Вiкна-Новини»

Time

05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:15, 20:00
Тектонiчна сага
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Луї де Фюнес.
Мистецтво смiшити
12:15 Криза. Подiї, що
змiнили свiт
13:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
14:00, 23:00 Всесвiт
16:00 Нашi улюбленцi
17:45 Чудеса та iншi
дивовижнi iсторiї
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олександр
Новiков
21:30 «Глобал - 3000»
22:00 Бiтлз:
розставання

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00,
12:00, 14:00, 17:50
«Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:45 Т/с
«Гречанка»
11:10, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:20 Д/с «Склад
злочину»
14:20 «Судовi
справи»
15:40 «Сiмейний суд»
18:10 Ток-шоу
«Стосується
кожного»
19:05 Т/с «Останнiй
яничар»
01:20 Х/ф «Прощання
з Каїром»

06:00, 13:00, 15:25

07:13 «Мiжнародний
аеропорт Дубай»
09:27, 13:57, 19:15
«Керування юрбою:
Порушники закону»
10:56 «Шукачi
скарбiв: Ядерний
нектар»
11:19 «Шукачi
скарбiв: Золото
Острову Пiратiв»
16:13 «Лiнiї Наска:
розшифроване»
18:06 «Шукачi
скарбiв: Загадка двох
фортець»
20:00, 23:47
«Машини: розiбрати
на продаж: Форсаж»
20:45 «Шосе крiзь
пекло: Людина мого
слова»
21:31 «Рятувальний
загiн: На лiнiї вогню»
23:01 «Евакуацiя
Землi: Замерзла
Земля»

Т/с «Слiд»
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15, 04:45
Зоряний шлях
10:00 Т/с «Лiкарка»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Думай як
жiнка»
21:00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Дикий 4»

Передплачуйте газету «Вишгород».

07:00, 16:00 «Все
буде добре!»
09:00 «Зiркове

06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»

життя. Матерi-

06:55 М/с «Кунг-фу

одиначки»

Панда: Легенди

10:00 «Моя
правда. Олександр
Кайдановський»

крутостi»
07:55, 18:05
Репортер

10:55 «Моя правда.
Олексiй Булдаков.

08:00 Стажисти

Вигнанець»

10:00 Т/с «Татусевi

11:50 «Зваженi та

дочки»

щасливi - 4»

16:05, 19:05 Т/с

18:30 Т/с «Коли ми

«Воронiни»

вдома»
19:55, 22:45
«Х-Фактор - 5»

18:25 Абзац!
21:05 Х/ф «Кiлери»

23:55 Х/ф «Два

23:00 Х/ф

капiтани»

«Телекiнез»

08:35 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:50 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:50 Sherfe fashion
13:40 Тарих седаси
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право

06:55 Х/ф «Кiнець
iмператора тайги»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
13:05, 19:30 Т/с
«Даїшники»
15:00, 19:00, 21:40

Головна проблема
мого
життя в тому,
що я страшенно не люблю роботу,
але при цьому
дуже люблю
зарплату

«Свiдок»
15:15 Т/с
«Бандитський
Петербург»
22:00 Т/с «Копиновобранцi»
23:45 Т/с «Декстер
- 8»
00:45 Т/с «CSI: маямi
- 7»

06:30, 06:40, 06:50,
07:05, 07:15, 07:35,
08:10, 08:20, 08:35,
08:45 Ранок на П’ятому
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:15, 23:50
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
00:30 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
14:35, 15:35, 17:35
Машина часу
16:35 Зооакадемiя
17:15 Мiграцiйний
вектор
18:10 Мiсцевий час
18:35 Фактор безпеки
21:40 Час-Тайм
22:30 Клуб реформ

06:20 «Нове Шалене

06:30 «TOP SHOP»

вiдео по-українськи»

07:40 «Чи знаєте ви,

08:40, 14:50, 21:30

що...»

«ДжеДАI»

08:10 «Мультфiльми»

09:00, 18:30, 21:00

10:00 Т/с «Хто у домi

Новини «Спецкор»

господар»

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь»
06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с «Смурфiки»
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Осляча
шкура»
13:00 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
14:50 Дайош
молодьож
15:50, 22:00 Вiталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
19:00 Панянкаселянка
20:00 Т/с «Корабель»
00:00 ТЕТ-Iнтернет

09:30 «Люстратор

11:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми»

7.62»
09:40 Х/ф «По
прямiй»
11:35 Х/ф «Бiле
золото»
13:45 Д/п «Новi

14:45, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:30, 20:00 «Орел i
Решка»
16:20, 21:00 «КВН
на БIС»

технологiї вiйни»

17:15 «Звана

15:50 Д/п «Шоста

вечеря»

передача»

22:00 Т/с «Доктор

16:30, 19:00 Т/с

Хаус»

«Вантаж»

01:15 Т/с «Комiсар

01:00 Х/ф «Матадор»

Рекс»

06:50 Воїни.
Спецпiдроздiли
08:30, 17:40 Аферисти
проти туристiв
10:10 Санторiн: жити на
вулканi
11:00, 16:00 Мисливець
i жертва
11:50 Шукачi
неприємностей. ШрiЛанка
12:40, 13:10, 16:50,
17:20 Скарби зi звалища
13:30 Смертельний
двобiй
14:20 У пошуках iстини.
Iван Грозний: тиран
поневолi
18:30 У пошуках пригод.
Iталiя
19:20 Секретнi
територiї. Спадщина
зоряних прибульцiв
20:10 Фантастичнi
iсторiї. Любовна магiя
21:50 Шукачi
неприємностей. Нове
випробування
22:40 Шокуючi кадри.
Сутички

06:55 Ед Стаффорд:
голе виживання
07:50, 13:00, 18:30 Як це
влаштовано?
08:15 Швидкi та гучнi
09:10 Бунт у гаражi
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Склади: битва в
Канадi
12:00, 12:30 Класика з
Пiвденного пляжу
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00 Вижити разом
15:00 Не намагайтеся
повторити
16:00, 16:30 Курс
екстремального водiння
17:00 Махiнатори
20:00, 20:30 Битви за
контейнери
21:00, 21:30 Битва за
нерухомiсть
22:00, 22:30 Мисливцi
за релiквiями - ломбард
23:00, 23:30 Мистецтво
торгуватися
00:00 Top Gear

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний
сервiс
09:15, 20:00 Про
головне
10:15 Д/ф «Мости мiж
свiтами»
11:05, 18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
12:15 Слiдство. Iнфо
13:20, 18:05 Час-Ч
13:45 Казки Лiрника
Сашка
13:55 Надвечiр’я
14:50 Euronews
15:25 Бiатлон.
Кубок свiту. Спринт
(чоловiки)
17:35 Д/ф «Палiтра.
Енгр»
18:15 Новини. Свiт
22:00 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля
- 2»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 13:15
«Розсмiши комiка»
14:10 «Шiсть кадрiв»
14:55 Х/ф «Коханнязiтхання - 3»
17:10 Т/с «Корольок пташка спiвоча»
20:30 Х/ф «Згадай про
чорта..»
22:00 «Сказочная
Русь»
22:30 «Право на владу
- 2»

06:00 М/с «Том i
Джерi»
06:50, 14:40, 16:15
Т/с «Лiтєйний»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:45 Т/с «Чорний
список»
11:25, 13:15, 16:55
Т/с «Бомбило»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:35 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
18:45, 21:00 Факти.
Вечiр
20:15 Iнсайдер
21:15 Т/с «Лiсник»
23:05 Х/ф «Єдиний,
хто вижив»
00:45 Х/ф
«Незнайомець»

06:00, 08:30, 13:00
«Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20, 14:35,
16:00, 17:40,
18:50 «Вiдкритий
мiкрофон»
10:00 «Телемаркет»
13:20, 15:10, 23:25
«Громадська
приймальня»
16:20, 18:00 «У
центрi уваги»
17:10 «Служба
порятунку»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
19:30, 22:00
«Столиця»
21:25, 00:45
«Прогулянки мiстом»

06:05, 18:00, 22:00
«Вiкна-Новини»
06:40, 16:00 «Все
буде добре!»
08:35 «Зiркове
життя. Маленькi
зiрки великого шоу»
09:35 «Зiркове
життя. Маминi
синочки»
10:35 «Моя правда.
Iгор Петренко.
Життя пiсля смертi»
11:25 «Моя правда.
Наталя Крачковська.
120 кг самотностi»
12:10 «Зваженi та
щасливi - 4»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45
«Х-Фактор - 5»
23:55 Х/ф «Чорний
принц»

06:30, 07:50 Kids

05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:05 «Цивiлiзацiя
Incognita»
06:15 Тектонiчна сага
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Бiтлз:
розставання
12:15 Криза. Подiї,
що змiнили свiт
13:10, 17:45 Чудеса
та iншi дивовижнi
iсторiї
14:00, 22:30 Всесвiт
16:00, 23:30 Нашi
улюбленцi
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олександр
Новiков
20:00 На лiнiї вогню
21:35 Клiнт Iствуд:
сталевий погляд

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:50 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 20:45 Т/с
«Гречанка»
11:10, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:20 Д/с «Склад
злочину»
14:20 «Судовi справи»
15:40 «Сiмейний суд»
18:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Останнiй
яничар»
20:00 «Подробицi»
22:35 Т/с «Iндус»
01:20 Х/ф «Сповiдь
Дон Жуана»

06:00, 13:00, 15:25

06:28, 12:27, 12:49
«Науковi дуростi»
06:52 «Зроби або
помри: До кiнця»
09:27, 13:57, 19:15
«Шосе крiзь пекло:
Людина мого слова»
10:11 «Мегазаводи:
Лотус»
10:56 «Шукачi скарбiв:
Боннi та Клайд»
11:41 «Зроби або
помри: Атака акули»
12:03 «Зроби або
помри: НС у небi»
16:13 «В пошуках
Атлантиди»
18:06 «Шукачi скарбiв:
Убивця Лiнкольна»
20:45 «Золото Юкону:
На мiлинi»
22:16 «90-i:
десятилiття, що нас
об’єднало: Америка
йде вiйною»
23:01 «Реальне
паранормальне:
Навала прибульцiв»

06:00 Saba erte

05:40 Т/с «Танкер

ATRde

«Танго»

08:35 М/ф

08:30 Ранковий

Т/с «Слiд»
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Лiкарка»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Думай як
жiнка»
21:00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Дикий 4»

10:15, 12:20, 12:50,
16:50 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,

Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
07:55, 18:05
Репортер
08:00 Стажисти
09:25 Т/с «Щасливi
разом»
16:00, 19:05 Т/с
«Воронiни»
18:25 Абзац!
21:05 Х/ф
«Гудзонський
яструб»
23:05 Х/ф
«Тривожний виклик»

«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»

18:30, 20:30 Служба

13:00, 19:30 Т/с

новин ZAMAN

«Даїшники»

11:15, 11:50, 16:05

15:00, 19:00, 21:40

Д/ф

«Свiдок»

13:40 Прогулянки

15:15 Т/с

по Криму з О.

«Бандитський

Гайворонським
14:20, 21:00 Велике
кiно на АTR

Петербург»
22:00 Т/с «Копиновобранцi»
23:45 Т/с «Декстер

19:00 Ток-шоу

- 8»

Л. Буджурової

00:45 Т/с «CSI: маямi

«Гравiтацiя»

- 7»

06:30, 06:40, 06:50,
07:05, 07:15, 07:35,
08:10, 08:20, 08:35,
08:50 Ранок на П›ятому
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
17:30, 18:25, 22:30,
23:25 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiяновини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
13:32 Майстри Ремонту
14:35, 00:35 Велика
полiтика
15:35 Фактор безпеки
17:35 Територiя закону
18:10 Мiсцевий час
18:30 Вiкно в Європу
21:40 Час-Тайм

06:20 «Нове Шалене

06:30 «TOP SHOP»

вiдео по-українськи»

07:40 «Чи знаєте ви,

08:40, 14:50, 21:30

що...»

«ДжеДАI»

08:10 «Мультфiльми»

09:00, 18:30, 21:00

10:00 Т/с «Хто у домi

Новини «Спецкор»

господар»

09:30 «Люстратор

11:15 Т/с «Всi жiнки -

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:20 М/с
«Маша i Ведмiдь»
06:50, 09:30 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с «Смурфiки»
10:55 Єралаш
11:50 Х/ф «Рапунцель»
13:00 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
14:50 Дайош
молодьож!
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 23:00 Т/с
«Свiтлофор»
19:00 Панянкаселянка
20:00 Т/с «Корабель»
00:00 ТЕТ-Iнтернет

7.62»
09:40 Х/ф «Фарт»
12:05 Х/ф «Чорнi
берети»
13:45 Д/п «Новi
технологiї вiйни»
15:50 Д/п «Шоста

вiдьми»
14:45, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:30, 20:00 «Орел i
Решка»
16:20, 21:00 «КВН

передача»

на БIС»

16:30, 19:00 Т/с

17:15 «Звана

«Вантаж»

вечеря»

22:00 Т/с «Цiлком

22:00 Т/с «Доктор

цаємно»

Хаус»

01:00 Х/ф

01:15 Т/с «Комiсар

«Проклятий шлях»

Рекс»

09:20 У пошуках пригод.
Чехiя
10:10 Таємнича Африка
11:50 Шукачi
неприємностей. В
печерах
12:40, 13:10, 16:50,
17:20 Скарби зi звалища
14:20 У пошуках iстини.
Двiйники Гiтлера
15:10, 21:00 Паразити.
Вторгнення
18:30 У пошуках пригод.
Мальта
19:20 Секретнi
територiї. Перевертнi
20:10 Вiйна свiтiв.
Безсмертя проти смертi
21:50 Шукачi
неприємностей. Не
видно кiнця
22:40 Шокуючi кадри.
Небезпечна їзда
23:30 Шокуючi кадри.
Вогонь на ураження

06:00, 11:00 Не
намагайтеся
повторити
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15, 08:45 Битви за
контейнери
09:10, 09:40 Битва за
нерухомiсть
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Мистецтво
торгуватися
12:00, 12:30 Курс
екстремального
водiння
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00 Рiчковi монстри
15:00, 15:30 Наука
магiї
16:00, 16:30 Що у вас
у гаражi?
20:00 Будинки на
деревах
21:00 Чоловiчi барлоги
22:00 Сталевi м›язи
23:00, 23:30 У гонитвi
за баришами

ТЕЛЕпрограма
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
07:20, 23:30 На слуху
08:20 7 чудес України
08:40 Паспортний
сервiс
09:15, 20:00 Про
головне
10:15 Д/ф «Мости мiж
свiтами»
11:05, 18:55 Т/с «Мiс
Марпл»
12:15 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
13:45 Казки Лiрника
Сашка
13:55 Вiра. Надiя.
Любов
14:50 Euronews
15:25, 03:10 Бiатлон.
Кубок свiту. Спринт
(жiнки)
17:00 Театральнi
сезони
18:15 Новини. Свiт
22:00 Перша студiя
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири
весiлля - 2»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:20, 13:15
«Розсмiши комiка»
14:10 «Шiсть кадрiв»
15:10 Х/ф «Згадай
про чорта..»
17:10 Т/с «Корольок пташка спiвоча»
20:20
«Мультибарбара»
20:55 «Вечiрнiй Київ
2014»
22:55 «Свiтське
життя»

06:00 М/с «Том i

06:05, 18:15
«Цивiлiзацiя Incognita»
06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10, 15:40 «Сильнi
свiту цього»
07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Клiнт Iствуд:
сталевий погляд
12:15 Криза. Подiї, що
змiнили свiт
13:10, 17:45 Чудеса та
iншi дивовижнi iсторiї
14:00, 22:30 Всесвiт
16:00, 23:30 Нашi
улюбленцi
18:55 В гостях у Д.
Гордона. Валентин
Гафт
21:35 Нiл Армстронг:
один маленький крок
00:00 «Красивi та
амбiцiйнi»

06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 17:50 «Новини»
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Гречанка»
11:10, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:20 Д/с «Склад
злочину»
14:20 «Судовi справи»
15:40 «Сiмейний суд»
18:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
19:05 Т/с «Останнiй
яничар»
20:00 «Подробицi»
20:45 Х/ф «Мамине
кохання»
22:40 Т/с «Друге
дихання»

06:00, 13:00, 15:25,
21:00 Т/с «Слiд»
06:50, 07:10, 08:10
Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Лiкарка»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Думай як
жiнка»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Дикий 4»

Джерi»
06:50, 14:40, 16:15
Т/с «Лiтєйний»
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
09:40 Х/ф «Єдиний,
хто вижив»
11:20, 13:15, 16:55
Т/с «Бомбило»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:35 Т/с
«Прокурорська
перевiрка»
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Т/с «Фiзрук»
23:55 Х/ф «Тяжкi
грошi»

Коли
хтось
говорить «10
років тому»,
я думаю про
90-і, а не про
2005-й

06:00, 08:30, 13:00
«Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
08:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
08:20, 14:35, 16:00,
17:40, 18:50,
21:25 «Вiдкритий
мiкрофон»
10:00 «Телемаркет»
13:20, 15:10, 23:25
«Громадська
приймальня»
16:20, 18:00 «У
центрi уваги»
17:10, 00:45
«Прогулянки мiстом»
19:20, 23:20 «Мiська
варта»
19:30, 21:35
«Столиця»

06:30 Х/ф «Людина
народилася»
08:10 Х/ф «Молода
дружина»
10:00 Х/ф «Розплата
за кохання»
11:50 Х/ф «Самара»

06:30, 07:50 Kids

18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45
«Х-Фактор - 5»
00:50 Х/ф «Квiти вiд
переможцiв»

крутостi»

09:27, 13:57, 19:15
«Золото Юкону: На
мiлинi»
10:11 «Мегазаводи:
Вантажiвки «Мерседес»
10:56 «Шукачi скарбiв:
Бiллi Кiд»
11:41 «Зроби або
помри: Цунамi-убивця»
13:12 «Дистанцiйне
виживання:
Випробування на
мiцнiсть»
15:28 «Слiдами
мiфiчних чудовиськ:
Монгольський хробак
смертi»
16:13 «Загублена
гробниця Чингiзхана»
16:59 «Велика втеча»
17:44 «Шукачi скарбiв:
Пiратськi скарби»
20:45, 00:32 «90-i:
десятилiття, що нас
об’єднало: Зворотний
вiдлiк»
22:16 «90-i: десятилiття,
що нас об’єднало:
Жорстока реальнiсть»

06:00 Saba erte
ATRde
08:35 М/ф
10:15, 12:20, 12:55,
16:50, 19:50 Т/с
11:00, 14:00, 16:30,
18:30, 20:30 Служба
новин ZAMAN
11:15, 16:05 Д/ф
11:50 Будьте
здоровi!
13:40 Тарих седаси
14:15, 21:00 Велике
кiно на АTR
19:10 Маю право

Передплачуйте газету «Вишгород».

Я ще нікого не
вбив тому, що
досі не визначився, з кого
почати

Time
06:35 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
06:55 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди

07:55, 18:00
Репортер
08:00 Стажисти
09:15, 19:00 Т/с
«Воронiни»
18:20 Абзац!
21:00 Х/ф «Нема
чого втрачати»
23:00 Х/ф «Дiвчина
з татуюванням
дракона»

08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:20 Т/с «Зниклi
безвiсти»
13:00 Т/с
«Даїшники»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с
«Бандитський
Петербург»
19:30 Х/ф «Капкан

Добре
там,
де нас немає.
Якщо не вірите, ми з друзями можемо
прийти

для кiлера»
21:15 Х/ф «Сьогоднi
ти помреш»
23:00 Х/ф
«Подвiйний
прорахунок»

06:30, 06:40, 06:50,
07:05, 07:15, 07:35,
08:10, 08:20, 08:35,
08:50 Ранок на П’ятому
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:25, 17:30, 18:30,
22:30, 23:30, 00:30 Час.
Важливо
07:50 Автопiлот-новини
08:40 Трансмiсiяновини
09:35, 10:35, 11:35,
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня
14:35 Феєрiя мандрiв
15:35, 18:35 Машина
часу
16:30 Вiкно в Європу
18:10 Мiсцевий час
21:40 Час-Тайм
22:35 Особливий погляд

06:20, 13:30 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:40 «ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Х/ф «Армiя
спасiння»
11:35 Х/ф «Хочу у
в’язницю»
15:00 «Облом.UA.
Новий сезон»
16:30 Т/с «Вантаж»
19:00 Х/ф
«Поєдинок»
21:30 «Буде БIЙ»
Всесвiтня серiя
Боксу WSB: Otamans
(Україна) - British
Lionhearts
00:15 Х/ф
«Помститись за
Анджело»

06:30 «TOP SHOP»

06:00, 07:20 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:45 М/с
«Маша i Ведмiдь»
06:50, 09:55 М/с
«Клуб Вiнкс: Школа
чарiвниць»
07:45 Мультик з
Лунтiком
08:30 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:55 М/с «Смурфiки»
11:35 М/ф
«Невиправний Гуфi»
13:00 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
14:50 Дайош
молодьож!
15:50 Вiталька
17:00 Країна У
18:00 Х/ф «Чого
чекати, коли чекаєш на
дитину»
20:00 М/ф «Вперед i
вгору»
22:00 Х/ф «Снiговi пси»
00:00 ТЕТ-Iнтернет

08:30, 17:40 Аферисти
проти туристiв
09:20 У пошуках пригод.
Iталiя
10:10 Планета людей.
Блакитна безодня
11:00, 16:00 Мисливець
i жертва
11:50 Шукачi
неприємностей.
Посеред океану
12:40, 13:10, 16:50,
17:20 Скарби зi звалища
14:20 У пошуках iстини.
Магiя карпатських
мольфарiв
15:10, 21:00 Паразити.
Вторгнення
18:30 У пошуках пригод.
Грецiя
19:20, 20:10 Секретнi
територiї
21:50 Шукачi
неприємностей. ШрiЛанка
22:40 Шокуючi кадри.
Вогонь на ураження
23:30 Шокуючi кадри.
Сутички

06:00, 06:25, 11:00,
11:30 Наука магiї
06:55 Рiчковi монстри
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 Будинки на
деревах
09:10 Чоловiчi барлоги
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 У гонитвi за
баришами
12:00, 12:30 Що у вас
у гаражi?
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00, 14:30 Гiрше вже
бути не може
15:00 Трой
16:00, 16:30 У гонитвi
за класикою
17:00 Махiнатори
20:00 Хлопцi з Юкону
21:00 Бунтарi
крижаного озера
22:00 Залiзниця
Аляски
23:00, 23:30 Королi
аукцiонiв

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:00 Т/с «Хто у домi
господар»
11:15 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:45, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
15:30, 20:00 «Орел i
Решка»
16:20, 21:00 «КВН
на БIС»
17:15 «Звана
вечеря»
22:00 «КВН»
00:15 «Велика
Рiзниця поукраїнськи»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

СУБОТА 24 СІЧНЯ 2015 РОКУ

2+2
07:35, 00:05 На слуху.
Пiдсумки
08:30 Гумористичний
клуб «Золотий гусак»
10:10 Зроблено в
Європi
10:30 В гостях у Д.
Гордона
11:30 Х/ф «Таємниця в
озерi Ероу»
13:50 Д/с «Мiй новий
дiм - Корея»
14:25 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування (чол.)
15:20 Чоловiчий клуб.
Бокс
16:25 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування (жiнки)
17:20 Чоловiчий клуб
18:30 Книга ua
19:00 Т/с «Сержант
Рокка»
21:00 Новини
21:40 Утеодин з
Майклом Щуром
22:10 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено

07:15, 19:30 ТСН:

06:40 Х/ф

«Телевiзiйна служба

«Пiдривники»

новин»

08:50 Україна. Код

06:25 Х/ф «Спокiй
ночi»
10:00 Нiл Армстронг:
один маленький крок
11:15 Х/ф «Босонiж по
парку»
14:00 За сiм морiв
15:00 Дитинство у
дикiй природi
16:15 «Мистецтво i
час»
16:30 «Цивiлiзацiя
Incognita»
17:00 Концерт
Свiтлани i Вiталiя
Бiлоножкiв
18:30 «Глобал - 3000»
19:00 XX столiття вiйн
20:00 Вся розкiш
азiйських країн
21:00 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
21:20 «Мiлен
Демонжо. Мiледi з
українським корiнням»
22:20 Х/ф «Вавилон»

08:00, 08:25 М/с
«Качинi iсторiї»
08:50 «Свiтське
життя»

унiкальностi
09:45 Дiстало!
10:40 Громадянська
оборона
11:35 Iнсайдер

09:45 Х/ф «Дружина

12:30, 13:00 Х/ф

генерала»

«Внутрiшнiй космос»

13:30 «Вечiрнiй Київ

12:45 Факти. День

2014»

15:00 Т/с «Фiзрук»

15:30, 20:15

18:45 Факти. Вечiр

«Вечірній квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка - 5»
23:05 «Що? Де?

19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Пароль
Риба-меч»
22:00 Х/ф

Коли?»

«Прошивка»

00:00 Х/ф «Дiлова

23:45 Х/ф «Тяжкi

жiнка»

грошi»

06:30, 20:00
«Подробицi»
07:15 М/ф «Бабай»
08:45 «Школа
доктора
Комаровського»
09:30 «Новини»
10:00 Х/ф «Москва
сльозам не вiрить»
12:45 Т/с «Смак
граната»
18:10, 20:30 Х/ф
«Коли на пiвдень
вiдлетять журавлi»
22:20 Т/с «Дар’я»

07:00, 15:00, 19:00
Подiї
07:10 Т/с «Думай як
жiнка»
08:00, 23:20 Х/ф
«Свiдок»
10:00 Зоряний шлях
дайджест
11:00 Т/с «Любов
Надiї»
15:20, 19:40 Т/с
«Сестра моя,
Любов»

Хотів би я подивитися трейлер
до свого 2015-го року
***
Спочатку вона каже, що любить
тебе, а потім стоїть над тобою з
сокирою і кричить щось невиразне про лайки та інших баб

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
07:20 «Київ музика»
10:00 «Якiсне життя»
10:30 «Зроблено у
Києвi»
11:00 «Run.OK»
11:35, 16:55, 19:20,
22:40 «Вiдкритий
мiкрофон»
12:00 «Київськi
iсторiї»
12:30 «Служба
порятунку»
13:00 «Телемаркет»
16:00 «У центрi
уваги»
17:15 «Крок до зiрок.
Нам 15 рокiв»
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
19:40, 21:20, 23:20
«Столиця»

06:40 Х/ф «Людина
нiзвiдки»
08:05 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде
смачно!»
11:15 «Х-Фактор - 5»
16:05 Х/ф «Дiамантова
рука»
18:00 Х/ф «Вийшов
їжачок iз туману»
22:10 Х/ф «Розплата
за кохання»
00:00 Х/ф «Кохана
жiнка механiка
Гаврилова»

06:30 Люди ХЕ
08:50 М/с «Монстри
проти прибульцiв»
10:10 М/с «Iсторiї
Тома та Джеррi»
12:10 Х/ф «Агент Кодi
Бенкс»
14:30 Уральськi
пельменi
16:30 Х/ф «Янголи
Чарлi»
18:30 Х/ф «Янголи
Чарлi 2»
20:40 Х/ф «Скеля»
23:30 Х/ф «Втеча
неможлива»

08:19 «Зроби або помри:
Катастрофа на морi»
09:27 «Реальне
паранормальне:
Прокляття вампiра»
11:41 «Керування
юрбою: Сила звички»
12:03 «Керування
юрбою: Грошi»
13:57 «Приборкати
дракона»
15:28 «Керування
юрбою: Ледачi нацiї»
16:35 «Гра в числа: Як
досягти мети?»
17:21 «Зроби або помри:
Убивча стромовина»
17:44 «Зроби або помри:
Вiднесенi морем»
18:06 «Зроби або помри:
До кiнця»
18:51 «Зроби або помри:
Смертельний зсув»
19:37 «Зроби або помри:
НС у небi»
22:16 «Вторгнення на
Землю»
23:01 «Нагiрша погода за
всi часи?»

06:35 Ezan sedasi

06:25 Х/ф «Небо

07:05 Balcoqraq

скрiзь однакове...»

08:15 Прогулянки

07:50 Т/с «Зниклi

по Криму з О.

безвiсти»

Гайворонським

11:30 «Речовий

08:30 Будьте

доказ». Крадiжка

здоровi!

дефiциту

09:00 Acci biber

12:00 «Головний

09:35 Sherfe fashion

свiдок»

10:05 Gonul eseri

12:55 «Випадковий

10:30 Дастархан

свiдок»

10:50 Татли сес

13:40 «Правда

11:40 Mizmizlar

життя. Професiя»

12:20 Т/с

14:10 Т/с «Таємницi

16:00 Yirla, sazim

слiдства - 2»

16:45 Tarih sedasi

19:30 Т/с «Удар у

17:05 Золоте

вiдповiдь»

столiття кiно на ATR

23:00 «Голi та

18:45, 21:10 Велике

смiшнi»

кiно на ATR

00:00 Х/ф «Сьогоднi

20:30 Bu afta

ти помреш»

Деякі люди — жайворонки, деякі
— сови, а я...
Який птах сидить в інтернеті до
3-ї ночі, а прокидається після полудня в поганому настрої?
***
Салат «Олів’є» дуже багатьох
знає в обличчя :)

06:40, 10:35, 19:35
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
17:30, 18:30, 19:30,
20:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
10:15 Снiданок з Iскрою
11:35 Майстри Ремонту
13:15 Iнтелект.ua
15:35 Кiно з Янiною
Соколовою
17:35 Феєрiя мандрiв
18:35, 22:35 Тема/
Хронiка тижня
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку
23:35 Iсторiя успiху

06:20 «Нове Шалене

Острiв привидiв»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
10:10 М/с «Малюки
Лунi Тюнз»
11:00 «Рецепти
щастя»
12:00 «Пороблено в
Українi»
13:20 Х/ф
«Домашнiй арешт»
15:20 «Орел i Решка»
17:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
18:10 Х/ф
«Кохання та iншi
неприємностi»
20:00 Х/ф «Золота
дитина»
21:50 «КВН-2014»
00:00 Т/с
«Надприродне»

06:00, 08:00 М/с
«Лалалупси»
06:20 М/ф «Шаруди
лапками»
07:30 Байдикiвка
08:30 М/с «Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:35 М/с «Ескiмоска»
10:50 М/с «Фiксики»
11:10 М/ф «Справжнiй
Гарфiлд»
12:40 М/ф
«Невиправний Гуфi»
14:00 Х/ф «Капiтан Рон»
16:00 Х/ф «Снiговi пси»
18:00 М/ф «Вперед i
вгору»
20:00 Вiталька
21:00 Країна У
22:00 Х/ф «Парфумер:
iсторiя одного вбивцi»
00:40 Х/ф «Чого чекати,
коли чекаеш на дитину»

06:50 У пошуках
iстини. Таємниця
тризуба
08:30 Танки. Великi
битви
09:20 Танки. Великi
битви. Битва за Iталiю
10:10, 11:00, 12:00,
21:30, 22:30, 23:30
Охоронцi Гiтлера
13:00 Планета людей.
Блакитна безодня
14:00 Планета людей.
Життя пустелi
15:00 Планета людей.
Арктичне життя
16:00 У пошуках
пригод. Мальта
17:00 У пошуках
пригод. Грецiя
18:00 У пошуках
пригод. Ямайка
18:50, 19:40, 20:30
Гола наука
00:30 Полювання на
вбивць

06:25 Сталевi м’язи
07:20 Чоловiчi
барлоги
08:15 Будинки на
деревах
09:10, 09:40
Мисливцi за
релiквiями - ломбард
10:05, 10:35, 20:00,
20:30 Битви за
контейнери
11:00, 11:30 Битва за
нерухомiсть
12:00 Швидкi та гучнi
13:00 Бунт у гаражi
14:00, 14:30
Легендарний
автомобiль
15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00
Колекцiонери автiвок
21:00 Острiв з Бером
Грiллзом
22:00, 22:30 Ефект
Карбонаро
23:00 Бунтарi
крижаного озера

вiдео по-українськи»
08:40, 10:00
«ДжеДАI»
09:00 Новини
«Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
11:00 Т/с «Захист
Красiна»
19:00 Х/ф «Вiйна»
21:00 Х/ф «Веселi
канiкули»
23:00 Х/ф «Планета
страху»
01:00 Х/ф «Iмiтатор:

10

17 січня
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2+2
06:40 Крок до зiрок
07:30 Шеф-кухар
країни
08:30, 23:00
Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
09:35 Хто в домi
хазяїн?
09:55 Школа Мерi
Поппiнс
10:45 В гостях у Д.
Гордона
11:45 Бiатлон. Кубок
свiту. Естафета
(чоловiки)
13:20 Православний
вiсник
14:00 Фольк-music
15:20 Театральнi
сезони
15:55 Бiатлон. Кубок
свiту. Естафета (жiнки)
19:00 Т/с «Сержант
Рокка»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:10 Документальний
свiт Iндiї. Д/ф «Йога»

06:00 Х/ф «Еннi
Клаус приїжджає»
07:35 Мультфiльм
08:00, 08:35 М/с
«Качинi iсторiї»
09:00 «Лото-забава»
10:10 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
10:55 М/ф
«Ескiмоска - 2:
пригоди в Арктицi»
11:00 М/ф «Маша i
ведмiдь»
12:10 Х/ф
«Парфумерка»
19:30 «ТСНТиждень»
21:00 «Голос. Дiти
- 2»
23:30 Х/ф «Один
плюс один»

06:25 Мультфiльми
07:20 Х/ф
«Внутрiшнiй космос»
09:40 Зiрка YouTube
12:00 Дивитись усiм!
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Лiсник»
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Триста
спартанцiв»
22:35 Х/ф
«Центурiон»
00:25 Х/ф «Залiзний
лицар»

06:00, 20:00
«Цивiлiзацiя Incognita»
06:15 Х/ф «Босонiж по
парку»
10:00 «Мiлен
Демонжо. Мiледi з
українським корiнням»
11:10 Армiя
11:15 Х/ф «Спокiй
ночi»
14:00 За сiм морiв
16:00 Дикi конi
острова Сейбл
17:00 Концерт
Свiтлани i Вiталiя
Бiлоножкiв
18:30 Михайло
Поплавський «Крок до
зiрок. 15 рокiв»
19:00 XX столiття вiйн
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi
хронiки»
21:00 Тайгер Вудс:
диво
22:00 Х/ф «Полювання
на жiнку»

05:55 Х/ф «Москва

06:30 Подiї

сльозам не вiрить»

07:10 Т/с «Любов

08:35 «Готуємо

Надiї»

разом»

11:00 Т/с «Кордон

09:30 «Недiльнi

слiдчого Савельєва»

— Їй же тільки
15!
— Вік — це
всього
лише
цифра.
— Тюремна камера — це всього лише кімната

19:00, 02:00 Подiї

Новини»
10:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
10:45 Т/с «Дар’я»
14:40 Х/ф «Коли на
пiвдень вiдлетять

тижня з Олегом
Панютою
20:00 Т/с «Багаття
на снiгу»
23:45 Т/с «Долина
троянд»

журавлi»
18:05, 21:30 Х/ф
«Пiдмiна в одну
мить»
20:00 «Подробицi
тижня»
23:20 Х/ф «Мамине

Cухе вино насправді
мокре. Мені потрібно багато
чого
переосмислити в
цьому житті

кохання»

07:05, 00:10 Х/ф

09:27 «Реальне
паранормальне: Навала
прибульцiв»
11:41 «Керування
юрбою: Чини
правильно»
12:03, 15:28 «Керування
юрбою: Порушники
закону»
13:12 «Генерали»
15:50 «Керування
юрбою: Грошi»
16:35 «Гра в числа: Ви
могли б стати героєм?»
19:15 «Фашистський
табiр смертi: Велика
втеча»
20:00, 23:47
«Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна:
Наймасштабнiшi
десантнi операцiї»
20:45, 00:32
«Апокалiпсис: Друга
свiтова вiйна: Кiнець
жаху»
21:31 «Фатальна стихiя:
Замерзла армiя Гiтлера»

06:35 Ezan sedasi

06:05 Т/с «Таємницi

07:05 Balcoqraq

слiдства - 2»

08:15 Прогулянки

11:30 «Легенди

Передплачуйте газету «Вишгород».

Керівництво ГУ МВС
України у Київській області

Увага!

Шановні громадяни!
У жовтні 2014 року Уряд держави прийняв рішення про розширення Переліку
наркотичних речовин і вніс до нього курильні суміші або так звані спайси. Відтепер
торгівці цією отрутою несуть кримінальну
відповідальність.
Позиція Уряду та керівництва МВС України
однозначна — виявлення і припинення функціонування об’єктів торгівлі отрутою, притягнення винних до кримінальної відповідальності.
Звертаємося до всіх з проханням повідомляти органи внутрішніх справ про заклади,
що здійснюють незаконну торгівельну діяльність курильними сумішами (чергова частина
Головного управління, тел: 044-2716002 та 0442716003; тел. спецлінії: «102», цілодобово).
Виконуючи свій громадський обов’язок, ви
зробите посильний внесок у спільну з працівниками правоохоронних органів боротьбу зі
злочинністю, дотримання здорового способу
життя нації та процвітання нашої України.

«Сказ про те, як
цар Петро арапа
одружив»
09:00 «Все буде
смачно!»
12:00 «Х-Фактор - 5»
14:50 Х/ф «Вийшов
їжачок iз туману»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:30 Х/ф
«Домробiтниця»
22:15 Х/ф «Молода
дружина»

08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 14:35, 19:25
Велика полiтика
09:35, 15:35, 00:35 Вiкно
в Америку
10:15 Снiданок з Iскрою
13:15 Iнтелект.ua
13:35 Тема/Хронiка
тижня
14:15 Улюблена робота
16:10, 16:40, 17:10,
17:35 Шоу «Єдина
родина»
18:30 Вiкно в Європу
21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:20 Територiя закону
22:35 Кiно з Янiною
Соколовою

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Рецепти щастя»
09:20 М/с «Малюки Лунi
Тюнз»
10:30 Х/ф «Домашнiй
арешт»
12:30 «Розсмiши комiка»
13:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:20 «Орел i Решка»
16:10 Х/ф «Кохання та
iншi неприємностi»
18:00 «Вечiрнiй квартал»
20:00 Х/ф «Повелитель
стихiй»
21:50 «КВН-2014»
00:00 Т/с
«Надприродне»

06:45 Х/ф
«Поєдинок»
08:30 «Буде бiй».
Чемпiонський бiй
за версiєю WBO:
Майк Альварадо Брендон Рiос
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 «ДжеДАI»
13:00 «Бушидо»
15:00 Т/с
«Атлантида»
17:00 Х/ф
«Паралельнi свiти»
19:00 Х/ф «Веселi
канiкули»
21:00 Х/ф «Вiйна»
23:00 Х/ф «Доказ
смертi»

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

по Криму з О.
Гайворонським
08:30 Будьте

карного розшуку».
Дiаманти Гохрана
12:00 «Агенти

здоровi!
09:00 Acci biber

впливу»

09:35 Sherfe fashion

12:55 «Iнша тема»

10:05 Gonul eseri

13:20 Х/ф «Капкан

10:30 Дастархан

для кiлера»

10:50 Татли сес

15:00 Т/с «Павутиння

11:40 bu afta

- 3»

12:20 Т/с

19:00 Т/с «Петрович»

16:00 Yirla, sazim
16:45 Tarih sedasi
17:05 Радянське кiно

22:45 «Випадковий
свiдок»

на ATR

23:00 «Головний

18:45, 20:30 Велике

свiдок»

кiно на ATR

00:00 Х/ф «Iзоляцiя»

06:00, 08:00 М/с
«Лалалупси»
06:20, 10:45 М/ф
«Школа монстрiв. 13
бажань»
07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:35 М/с «Барбi:
Життя в будинку мрiї»
12:20 Х/ф
«Мармадюк»
14:00 Х/ф «Береговий
патруль: весiлля на
Гавайах»
16:00 Панянкаселянка
18:00 Т/с «Свiтлофор»
20:00 Вiталька
21:40 Країна У
23:00 Х/ф «Пiраньї
3DD»

06:50 У пошуках
iстини. Остання роль
Вiри Холодної
07:40, 08:30, 09:20
Гола наука
10:10, 11:00, 12:00,
21:30, 22:30, 23:30
Охоронцi Гiтлера
13:00 Планета людей.
Арктичне життя
14:00 Планета людей.
Мешканцi джунглiв
15:00 Планета людей.
Мешканцi вершин
16:00 У пошуках
пригод. Ямайка
17:00 У пошуках
пригод. Домiнiкана
18:00 У пошуках
пригод. Румунiя
18:50 НЛО. Cекретнi
матерiали
20:30 Секретнi
територiї. Куди
зникають цивiлiзацiї

06:25 Залiзниця
Аляски
07:20 Хлопцi з Юкону
08:15 Бунтарi
крижаного озера
09:10 Голi та наляканi
10:05 Екстремальнi
вихiднi з Бером
Грiллзом
11:00 Острiв з Бером
Грiллзом
12:00, 20:00 Не
намагайтеся
повторити
13:00, 13:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30,
21:00, 21:30 Ефект
Карбонаро
14:00, 19:00 Чоловiчi
барлоги
18:00 Будинки на
деревах
22:00 Незбагненне:
спецiальнi матерiали
23:00 Сталевi м’язи
00:00 Швидкi та гучнi

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

З відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
комунальної власності для передачі їх в оренду

Вважати недійсним втрачене свідоцтво
про право власності на нерухоме майно –
земельну ділянку площею 0,2423 га (адреса: с. Осещина, урочище «Плесо»). Кадастровий номер 3221888802:38:117:0235.
Власник: Соколов Сергій Юрійович.

НАРКОтютюн

06:30 М/с «Боб
Губко Прямокутнi
штани»
07:40 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди
крутостi»
09:30 Х/ф «Агент
Кодi Бенкс»
11:45 Файна
Юкрайна
12:00 Х/ф «Скеля»
14:50 Х/ф «Нема
чого втрачати»
16:45 Х/ф «Кiлери»
18:45 Х/ф
«Гудзонський
яструб»
20:40 Х/ф «Сльози
сонця»
23:10 Х/ф
«Невразливий»

06:00, 08:00
«Мультляндiя»
07:20, 11:20 «Київ
музика»
09:25 «Унiверситет
культури»
10:00, 19:00,
20:00, 22:00, 23:55
«Столиця»
12:00 «Прогулянки
мiстом»
12:30 «Гаряча лiнiя
«102»
13:00 «Телемаркет»
16:00, 17:00, 18:00
«У центрi уваги»
16:50, 17:50, 18:50,
19:50, 20:50,
22:50 «Вiдкритий
мiкрофон»
21:00, 23:00 «СТН тижневик»
21:30, 23:30 «СТН спорт - тижневик»

Вітаємо

Конкурс

1. Нежитлове приміщення (перший поверх) — площа 7,6 кв. м, балансоутримувач — КПЖ і КГ Вишгородської міської
ради, адреса: вул. Дніпровська, 7.
2. Нежитлове приміщення (підвал) —
площа 101,0 кв. м, балансоутримувач —
КПЖ і КГ Вишгородської міської ради,
адреса: вул. Кургузова, буд.11-а.
3. Нежитлове приміщення (підвал) —
площа 29,85 кв. м, балансоутримувач —
КПЖ і КГ Вишгородської міської ради,

адреса: вул. Шолуденка, буд. 6-в.
Конкурс відбудеться об 11.00 02 лютого
2015 року, за адресою: місто Вишгород, пл.
Шевченка, 1, к. 67. Тел. для довідок: 26-589.
Конкурсна пропозиція претендента подається до 27 січня 2015 року (включно)
у запечатаному конверті і має містити вартість і термін виконання робіт (не більше 15
календарних днів) , калькуляції витрат, копію статуту та документів, що підтверджують кваліфікацію.

У СІЧНІ-2015
ДНІ НАРОДЖЕННЯ ВІДЗНАЧАЮТЬ
6 січня — Тетяна ЗАЙЧЕНКО, начальник відділу містобудування і архітектури Вишгородської міської ради
16 січня — Ольга ПІНЧУК, керівник
Комунального підприємства Танцювальний колектив «Клерико»
26 січня — Людмила КОЛЄВА, депутат міськради шостого скликання
Зичимо іменинникам якнайбільше
сонячних днів і радості. Нехай збуваються мрії, нехай шанують люди, буде
мир і злагода у родинах.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Безкоштовні оголошення
Вишгородський районний суд Київської області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади секретаря судових засідань. Вимоги до
кандидата: вища освіта (спеціаліст) за спеціальністю "Правознавство". Додаткова інформація за телефоном: 04596-22-710

Здійснюємо прочистку каналізації всіх
видів та відкачку вигрібних ям, септиків,
автомийок тощо.
Працюємо цілодобово без вихідних.
Тел: 096-1111-999; 098-333-999-3

ІНШЕ

P.S.

Домашній майстер.
Тел: (063) 100-90-08

Ремонт квартир, сантехнічні зварювальні роботи,
електрика, вагонка. Тел: (067) 945-06-40

Не керуйте автівкою
швидше, ніж літає
ваш янгол-охоронець

ПРОДАМ
Гараж №48 (фото в сландо),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92

НАЙМУ
Квартиру або кімнату по доступній ціні.
Тел: (050) 279-12-14, (096) 381-50-86

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв
Головний редактор — Марина Кочелісова

Ліквідуємо гральний бізнес разом
Шановні громадяни!
Міністерство внутрішніх справ України на території держави проводить заходи, спрямовані
на виявлення, документування та подальшу ліквідацію незаконного грального бізнесу.
ідрозділи органів внутрішніх справ жорстко та безкомпромісно реагують на повідомлення щодо незаконної діяльності
гральних залів, усіляких «державних лотерей»,
підпільних казино. Вони готові зробити все від них

П

залежне, аби викорінити цей вид кримінального
правопорушення.
Про те, що у вашому місті, на вулиці, в будинку
функціонують нелегальні гральні заклади, повідомляйте у чергову частину Головного управління за
тел: 044-2716002 та 044-2716003, Вишгородського РВ за тел:. (04596) 22-065 або за тел. спецлінії:
«102», цілодобово.
Тільки спільними зусиллями поставимо крапку
в боротьбі з незаконним гральним бізнесом.

Заступник головного редактора —
Вікторія Шмигора
Кореспонденти —
Валентина Чистяк, Галина Макаренко
Літредактор —
Валентина Яковенко

Фотокореспондент, набірник —
Андрій Максімов
Художній редактор —
Максим Крадожон
Бухгалтер —
Ірина Поліщук

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна. Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2; Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”, м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б. Наклад 3000 примірників
Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право скорочувати надані матеріали, які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних несуть автори публікацій (рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком , друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

Вишгород
Про встановлення
ставки акцизного
податку з реалізації
суб’єктами
господарювання
роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
Рішення від 15 січня 2015 р. № 42/4

У зв’язку з прийняттям Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо податкової реформи» в частині встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів, відповідно до
підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213, підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, керуючись статтею
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів,
тютюну та промислових замінників тютюну,
нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин,
що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного) у відсотках від вартості (з податком на
додану вартість) у розмірі 5 відсотків.
2. Особи — суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію
підакцизних товарів, підлягають обов’язковій
реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту
продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларацій акцизного податку за
місяць, в якому здійснюється господарська
діяльність.
3. Особи — суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію
підакцизних товарів, сплачують податок за
місцем здійснення реалізації таких товарів.
4. Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної
торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів,
що настають за останнім днем відповідного
граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.
5. Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської
області при здійсненні контролю за повнотою
надходжень акцизного податку з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів керуватись вимогами чинного законодавства України та даним
рішенням.
6. Рішення набирає чинності з 01 січня
2015 року.
7. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії
цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС
Київської області у десятиденний строк з дня
оприлюднення.
8. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової
інформації.
9. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету, управління
комунальною власністю міста.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Про встановлення
єдиного податку
Рішення від 15 січня 2015 р. № 42/3

У зв’язку з прийняттям Закону України
від «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи» у частині встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців,
які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, керуючись
пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про особливості справляння єдиного податку суб’єктами
господарювання, які застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності
згідно з додатком.
2. Це рішення набирає чинності з
01.01.2015 року.
3. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії
цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС
Київської області у десятиденний строк з дня
оприлюднення.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової
інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну Комісію з питань
планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Офіційно

17 січня

11

2015 року

Про встановлення транспортного податку у м. Вишгороді
Рішення від 15 січня 2015 р. № 42/2

У зв’язку зі змінами в бюджетному та податковому законодавстві України, керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини
першої статті 26 та статті 69 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Платник транспортного податку – фізичні
та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які
мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267
Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування.
2. Об’єкт оподаткування – легкові автомобілі,
які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.
3. База оподаткування: легковий автомобіль,
що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.
4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень
за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту
267.2 статті 267 Податкового кодексу України.
5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6. Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської
області здійснювати обчислення суми податку з
об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб за
місцем реєстрації платника податку.
7. Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області податкове/податкові повідомлення-рішення
про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні
реквізити надсилати (вручати) платнику податку
за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).
8. Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області надсилати податкові повідомлення-рішення
новому власнику після отримання інформації про
перехід права власності щодо об’єктів оподатку-

вання, придбаних протягом року (податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з
місяця, в якому виникло право власності на такий
об’єкт).
9.
ДАІ з обслуговування Вишгородського району при Управлінні ДАІ ГУ МВС України в
Київській області до 1 квітня 2015 року подати
Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області
за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.
10. Із 1 квітня 2015 року ДАІ з обслуговування Вишгородського району при Управлінні ДАІ
ГУ МВС України в Київській області щомісячно,
у 10-денний строк після закінчення календарного
місяця, подавати Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС
Київської області відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного
місяця.
11. Платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1
січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області за місцем реєстрації об’єкта оподаткування
декларацію за формою, встановленою у порядку,
передбаченому статтею 46 Податкового кодексу
України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
12. Щодо об’єктів оподаткування, придбаних
протягом року, декларація юридичною особою
- платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому
виникло право власності на такий об’єкт.
13. У разі переходу права власності на об’єкт
оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року
до початку того місяця, в якому він втратив право
власності на зазначений об’єкт оподаткування, а
новим власником - починаючи з місяця, в якому

він набув право власності на цей об’єкт.
Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС Київської області надсилає податкове повідомлення-рішення
новому власнику після отримання інформації про
перехід права власності.
14. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію
транспортного засобу.
15. Податок сплачується за місцем реєстрації
об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного
кодексу України.
16. Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами — протягом 60 днів з
дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в
річній податковій декларації.
17. Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської
області при здійсненні контролю за повнотою надходжень транспортного податку керуватись вимогами чинного законодавства України та даним
рішенням.
18. Рішення набирає чинності з 01 січня
2015 року.
19. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії цього
рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської
області у десятиденний строк з дня оприлюднення.
20. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та
формування бюджету, управління комунальною
власністю міста.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Положення про особливості справляння єдиного податку
суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Положення про особливості справляння
єдиного податку суб’єктами господарювання,
які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (далі — Положення)
розроблено відповідно до Податкового кодексу
України.
1.2. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності — особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну
сплати окремих податків і зборів, встановлених
Податковим кодексом України, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених
главою 1 розділу XІV Податкового кодексу України, з одночасним веденням спрощеного обліку
та звітності.
1.3. Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену
систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу
XІV Податкового кодексу України та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному зазначеною главою.
Розділ 2. Механізм справляння єдиного
податку
2.1. Платники податку.
2.1.1. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку
та звітності, поділяються на такі групи платників
єдиного податку:
1) перша група — фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих
осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж
товарів з торговельних місць на ринках та/або
провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу
яких протягом календарного року не перевищує
300000 гривень;
2) друга група — фізичні особи-підприємці,
які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам
єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері
ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб
або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10
осіб;
обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД
ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з
виробництва, постачання, продажу (реалізації)
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення та напівдо-

рогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи
платників єдиного податку, якщо відповідають
вимогам, встановленим для такої групи;
3) третя група — фізичні особи-підприємці,
які не використовують працю найманих осіб або
кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи
- суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 000
000 гривень;
4) четверта група — сільськогосподарські
товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує
75 відсотків.
2.1.2. Не можуть бути платниками єдиного
податку першої-третьої груп:
2.1.2.1. суб’єкти господарювання (юридичні
особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:
1) діяльність з організації, проведення
азартних ігор лотерей (крім розповсюдження
лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
2) обмін іноземної валюти;
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж
підакцизних товарів (крім роздрібного продажу
паливно-мастильних матеріалів в ємностях до
20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної
з роздрібним продажем пива та столових вин);
4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у
тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації)
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
5) видобуток, реалізацію корисних копалин,
крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка
здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового
кодексу України;
7) діяльність з управління підприємствами;
8) діяльність з надання послуг пошти (крім
кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
9) діяльність з продажу предметів мистецтва
та антикваріату, діяльність з організації торгів
(аукціонів) виробами мистецтва, предметами
колекціонування або антикваріату;
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.
2.1.2.2. Фізичні особи — підприємці, які здій-
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снюють технічні випробування та дослідження,
діяльність у сфері аудиту.
2.1.2.3. Фізичні особи — підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення (та/або їх частини), загальна площа яких
перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові
приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини,
загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.
2.1.2.4. Страхові (перестрахові) брокери,
банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові
компанії, довірчі товариства, страхові компанії,
установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори
цінних паперів.
2.1.2.5. Суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками
єдиного податку, дорівнює або перевищує 25
відсотків.
2.1.2.6. Представництва, філії, відділення та
інші відокремлені підрозділи юридичної особи,
яка не є платником єдиного податку.
2.1.2.7. Фізичні та юридичні особи — нерезиденти.
2.1.2.8. Суб’єкти господарювання, які на
день подання заяви про реєстрацію платником
єдиного податку мають податковий борг, крім
безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форсмажорних обставин).
2.1.3. Не можуть бути платниками єдиного
податку четвертої групи:
2.1.3.1. суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу
сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить
дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях,
які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в
користування, та продуктів їх переробки), диких
тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);
2.1.3.2. суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних
товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди
згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства
для підприємств вторинного виноробства, які
використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;
2.1.3.3. суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин
непереборної сили (форс-мажорних обставин).
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2.1.4. Платники єдиного податку першоїтретьої груп повинні здійснювати розрахунки за
відвантажені товари (виконані роботи, надані
послуги) виключно в грошовій формі (готівковій
та/або безготівковій).
2.1.5. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами
платників єдиного податку, розуміються такі
види послуг:
1) виготовлення взуття за індивідуальним
замовленням;
2) послуги з ремонту взуття;
3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;
5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
7) виготовлення текстильних виробів та
текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;
9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
10) послуги з ремонту одягу та побутових
текстильних виробів;
11) виготовлення та в’язання трикотажних
виробів за індивідуальним замовленням;
12) послуги з ремонту трикотажних виробів;
13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;
14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;
15) виготовлення шкіряних галантерейних
та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
17) виготовлення меблів за індивідуальним
замовленням;
18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
19) виготовлення теслярських та столярних
виробів за індивідуальним замовленням;
20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за
індивідуальним замовленням;
21) послуги з ремонту радіотелевізійної та
іншої аудіо- і відеоапаратури;
22) послуги з ремонту електропобутової
техніки та інших побутових приладів;
23) послуги з ремонту годинників;
24) послуги з ремонту велосипедів;
25) послуги з технічного обслуговування і
ремонту музичних інструментів;
26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та
металовиробів;
28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
29) послуги з ремонту ювелірних виробів;
30) прокат речей особистого користування
та побутових товарів;
31) послуги з виконання фоторобіт;
32) послуги з оброблення плівок;
33) послуги з прання, оброблення білизни
та інших текстильних виробів;
34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
36) послуги перукарень;
37) ритуальні послуги;
38) послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;
39) послуги домашньої прислуги;
40) послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;
41) діяльність у сфері права.
2.2. База оподаткування
Порядок визначення доходів та їх склад передбачено статтею 292 Податкового кодексу
України.
2.3. Ставки податку
2.3.1. Ставки єдиного податку для платників першої-другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 01
січня податкового (звітного) року (далі — мінімальна заробітна плата), та третьої групи — у
відсотках до доходу (відсоткові ставки).
2.3.2. Фіксовані ставки єдиного податку
встановлюються Вишгородською міською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території
Вишгородської міської ради, залежно від виду
господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць.

1) для першої групи платників єдиного податку — 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
2) для другої групи платників єдиного податку — 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
2.3.3. Відсоткова ставка єдиного податку
для платників третьої групи встановлюється у
розмірі:
1) 2 відсотки доходу — у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим
кодексом України;
2) 4 відсотки доходу — у разі включення
податку на додану вартість до складу єдиного
податку.
Для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання,
продажу (реалізації) ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі,
визначеному підпунктом 2 підпункту 2.3.3. пункту 2.3 розділу 2 цього Положення.
2.3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першоїтретьої груп (фізичні особи-підприємці) у розмірі
15 відсотків:
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2, 3 підпункту 2.1.1
пункту 2.1 розділу 2 цього Положення;
2) до доходу, отриманого від провадження
діяльності, не зазначеної у реєстрі платників
єдиного податку, віднесеного до першої або
другої групи;
3) до доходу, отриманого при застосуванні
іншого способу розрахунків, ніж зазначений у
главі 1 розділу XІV Податкового кодексу України;
4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;
5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2
підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення.
2.3.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених
у підпункті 2.3.3 пункту 2.3 розділу 2 цього Положення:
1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 підпункту 2.1.1. пункту
2.1. розділу 2 цього Положення;
2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у
пункті 2.3 розділу 2 цього Положення;
3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
2.3.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується
максимальний розмір ставки єдиного податку,
встановлений для таких видів господарської діяльності.
2.3.7. У разі здійснення платниками єдиного
податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської,
селищної або міської ради застосовується
максимальний розмір ставки єдиного податку,
встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку.
2.3.8. Ставки, зазначені в підпунктах 2.3.32.3.5 пункту 2.3 розділу 2 цього Положення застосовуються з урахуванням таких особливостей:
1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили
обсяг доходу, визначений для таких платників
у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення, з наступного календарного кварталу
за заявою переходять на застосування ставки
єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.
Такі платники до суми перевищення
зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у
якому допущено перевищення обсягу доходу;
2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному)
періоді обсяг доходу, визначений для таких
платників у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2
цього Положення, в наступному податковому
(звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної
для платників єдиного податку третьої групи,
або відмовляються від застосування спрощеної
системи оподаткування.
Такі платники до суми перевищення
зобов’язані застосувати ставку єдиного подат-

ку у розмірі 15 відсотків.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у
якому допущено перевищення обсягу доходу;
3) платники єдиного податку третьої групи
(фізичні особи-підприємці), які перевищили у
податковому (звітному) періоді обсяг доходу,
визначений для таких платників у пункті 2.1.1
пункту 2.1 розділу 2 цього Положення, до суми
перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані
у порядку, встановленому главою 1 розділу XІV
Податкового кодексу України, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України.
Платники єдиного податку третьої групи
(юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений
для таких платників у підпункті 2.1.1 пункту 2.1
розділу 2 цього Положення, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку
у подвійному розмірі ставок, визначених у підпункті 2.3.3 пункту 2.3 розділу 2 цього Положення, а також зобов’язані у порядку, встановленому главою 1 розділу XІV Податкового кодексу
України, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України.
Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у
якому допущено перевищення обсягу доходу.
4) ставка єдиного податку, визначена для
третьої групи у розмірі 2 відсотки, може бути
обрана:
а) суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України, у разі переходу ним на спрощену
систему оподаткування шляхом подання заяви
щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до
початку наступного календарного кварталу;
б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 4 відсотки, у разі добровільної зміни ставки
єдиного податку шляхом подання заяви щодо
зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за
15 календарних днів до початку календарного
кварталу, в якому буде застосовуватися нова
ставка та реєстрації такого платника єдиного
податку платником податку на додану вартість
у порядку, встановленому розділом V Податкового Кодексу України;
в) суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему
оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу
V Податкового кодексу України і подання заяви
щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до
початку наступного календарного кварталу, в
якому здійснено реєстрацію платником податку
на додану вартість;
5) у разі анулювання реєстрації платника
податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу
України, платники єдиного податку зобов’язані
перейти на сплату єдиного податку за ставкою
у розмірі 4 відсотків (для платників єдиного
податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки
єдиного податку чи відмови від застосування
спрощеної системи оподаткування не пізніше
ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено
анулювання реєстрації платником податку на
додану вартість.
2.3.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного
гектара сільськогосподарських угідь та/або
земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування; відсоток
бази оподаткування визначений підпунктами
293.9.1-293.9.6 пункту 293.9 статті 293 Податкового кодексу України.
2.4. Податковий (звітний) період
2.4.1. Податковим (звітним) періодом для
платників єдиного податку першої, другої та
четвертої груп є календарний рік.
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.
2.4.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім
календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників — період з дня державної реєстрації
до 31 грудня того ж року.
Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквіду-
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ються, — період з початку року до їх фактичного припинення.
2.4.3. Для суб’єктів господарювання, які
перейшли на сплату єдиного податку із сплати
інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, перший податковий
(звітний) період починається з першого числа
місяця, що настає за наступним податковим
(звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується
останнім календарним днем останнього місяця
такого періоду.
2.4.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які
протягом 10 календарних днів з дня державної
реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного
податку, встановленої для першої або другої
групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного
за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.
Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які до закінчення місяця, в якому
відбулася державна реєстрація, подали заяву
щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої
для третьої групи, перший податковий (звітний)
період починається з першого числа місяця, в
якому відбулася державна реєстрація.
2.4.5. Для суб’єктів господарювання, які
утворюються в результаті реорганізації (крім
перетворення) будь-якого платника податку,
що має непогашені податкові зобов’язання чи
податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного
за податковим (звітним) кварталом, у якому
погашено такі податкові зобов’язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.
2.4.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним)
періодом вважається період, у якому подано до
Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС Київської області заяву щодо відмови від спрощеної системи
оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.
2.4.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим
(звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до Вишгородської
ОДПІ ГУ ДФС Київської області заяву щодо зміни податкової адреси.
2.5. Порядок нарахування та строки
сплати єдиного податку
2.5.1. Платники єдиного податку першої і
другої груп сплачують єдиний податок шляхом
здійснення авансового внеску не пізніше 20
числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період, але
не більш як до кінця поточного звітного року.
У разі, якщо Вишгородська міська рада
приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок
сплачується за такими ставками у порядку та
строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3
статті 12 Податкового кодексу України.
2.5.2. Нарахування авансових внесків для
платників єдиного податку першої і другої груп
здійснюється Вишгородською ОДПІ ГУ ДФС
Київської області на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної
ставки єдиного податку, заяви щодо періоду
щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну
тимчасової втрати працездатності.
2.5.3. Платники єдиного податку третьої
групи сплачують єдиний податок протягом 10
календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий
(звітний) квартал.
2.5.4. Сплата єдиного податку платниками
першої-третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.
2.5.5. Платники єдиного податку першої і
другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного
податку протягом одного календарного місяця
на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше
календарних днів.
2.5.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого підпункту 2.5.1 та
підпункту 2.5.5 пункту 2.5 розділу 2 цього Положення, підлягають зарахуванню в рахунок
майбутніх платежів з цього податку за заявою
платника єдиного податку.
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Помилково та/або надміру сплачені суми
єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим
кодексом України.
2.5.7. Єдиний податок, нарахований за
перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного
строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
2.5.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику
до останнього дня (включно) календарного
місяця, в якому до Вишгородської ОДПІ ГУ
ДФС Київської області подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у
зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за
рішенням органу на підставі отриманого від
державного реєстратора повідомлення про
проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності.
У разі анулювання реєстрації платника
єдиного податку за рішенням Вишгородської
ОДПІ ГУ ДФС Київської області податкові
зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня
(включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.
2.5.9. Порядок нарахування та строки
сплати єдиного податку платниками четвертої
групи визначено підпунктами 295.9.1-295.9.8
пункту 295.9 статті 295 Податкового кодексу
України.
2.6. Ведення обліку і складення звітності
платниками єдиного податку
2.6.1. Платники єдиного податку першої третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 2.6.1.1-2.6.1.3 підпункту 2.6.1.
пункту 2.6 розділу 2 цього Положення.
2.6.1.1. Платники єдиного податку першої
і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є
платниками податку на додану вартість, ведуть
книгу обліку доходів шляхом щоденного, за
підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі
платники єдиного податку подають до Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС Київської області за
місцем обліку примірник Книги, у разі обрання
способу ведення Книги у паперовому вигляді.
2.6.1.2. Платники єдиного податку третьої
групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік
доходів та витрат за формою та в порядку, що
встановлені центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для
реєстрації Книги обліку доходів такі платники
єдиного податку подають до Вишгородської
ОДПІ ГУ ДФС Київської області за місцем обліку примірник Книги.
2.6.1.3. Платники єдиного податку третьої
групи (юридичні особи) використовують дані
спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пункту
44.2 статті 44 Податкового кодексу України.
2.6.2. Платники єдиного податку першої та
другої груп подають до Вишгородської ОДПІ
ГУ ДФС Київської області податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого
доходу, щомісячні авансові внески, визначені
Податковим кодексом України, та підпунктом
2.5.1 пункту 2.5 розділу 2 цього Положення.
Така податкова декларація подається,
якщо платник єдиного податку не допустив
перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у Податковому кодексі України, та у
підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або
третьої (фізичні особи — підприємці) групи.
2.6.3. Платники єдиного податку третьої
групи подають до Вишгородської ОДПІ ГУ
ДФС Київської області податкову декларацію
платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного)
періоду.
2.6.4. Податкова декларація подається до
органу державної податкової служби за місцем
податкової адреси.
2.6.5. Отримані протягом податкового
(звітного) періоду доходи, що перевищують
обсяги доходів, встановлених підпунктом 2.1.1
пункту 2.1 розділу 2 цього Положення, відо-

бражаються платниками єдиного податку в
податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 2.6.5.1-2.6.5.5
цієї статті.
2.6.5.1. Платники єдиного податку першої
та другої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового
(звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у підпункті 2.1.1 пункту 2.1. розділу 2 цього Положення
або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або
третьої (фізичні особи-підприємці) групи.
2.6.5.2. Платники єдиного податку другої
групи у податковій декларації окремо відображають:
1) щомісячні авансові внески, визначені
підпунктом 2.5.1 пункту 2.5 розділу 2 цього Положення;
2) обсяг доходу оподаткований за кожною з
обраних ними ставок єдиного податку;
3) обсяг доходу оподаткований за ставкою
15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).
2.6.5.3. Платники єдиного податку третьої
групи (фізичні особи-підприємці) у податковій
декларації окремо відображають:
1) обсяг доходу, оподаткований за кожною
з обраних ними ставок єдиного податку;
2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою
15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).
2.6.5.4. Платники єдиного податку третьої
групи (юридичні особи) у податковій декларації
окремо відображають:
1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників підпунктом 2.3.3.
пункту 2.3 розділу 2 цього Положення;
2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників пунктом підпунктом
2.3.3. пункту 2.3 розділу 2 цього Положення (у
разі перевищення обсягу доходу).
2.6.5.5. У разі застосування іншого способу
розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу
XІV Податкового кодексу України, здійснення
видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі
платників єдиного податку першої і другої груп,
платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи,
отримані від здійснення таких операцій.
2.6.6. Сума перевищення обсягу доходу
відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося
таке перевищення.
При цьому отримана сума перевищення
доходу, встановленого для платників єдиного
податку першої і другої груп, не включається
до обсягу доходу, з якого сплачується наступна
обрана ставка такими платниками єдиного податку.
2.6.7. Податкова декларація складається
наростаючим підсумком з урахуванням норм
підпунктів 2.6.5 і 2.6.6 пункту 2.6 розділу 2 цього Положення. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому Податковим кодексом України.
2.6.8. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати
до органу державної податкової служби податкову декларацію за інший, ніж квартальний
(річний) податковий (звітний) період, що не
звільняє такого платника податку від обов’язку
подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.
Така податкова декларація складається з
урахуванням норм підпунктів 2.6.5 і 2.6.6 пункту 2.6 розділу 2 цього Положення та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.
2.6.9. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених підпунктами
2.6.2 і 2.6.3 пункту 2.6 розділу 2 цього Положення, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу України.
2.6.10. Платники єдиного податку другої і
третьої (фізичні особи - підприємці) груп при
здійсненні діяльності на ринках, при продажу
товарів дрібнороздрібної торговельної мережі
через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій.
Розділ 3. Особливості
справляння єдиного податку
3.1. Особливості нарахування, сплати та
подання звітності з окремих податків і зборів
платниками єдиного податку визначено статтею 297 Податкового кодексу України.
3.2. Порядок обрання або переходу на
спрощену систему оподаткування, або відмови

від спрощеної системи оподаткування визначено статтею 298 Податкового кодексу України.
3.3. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку.
3.3.1. Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється
шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.
3.3.2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику, веде
реєстр платників єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих
платниками єдиного податку.
3.3.3. У разі відсутності визначених Податковим кодексом України підстав для відмови у
реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку у Вишгородській ОДПІ ГУ
ДФС Київської області зобов’язаний протягом
двох робочих днів від дати надходження заяви
щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником
єдиного податку.
3.3.4. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України, Вишгородська ОДПІ ГУ
ДФС Київської області, у разі відсутності визначених Податковим кодексом України підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб’єкта
господарювання як платника єдиного податку
з дати, визначеної відповідно до зазначеного
підпункту, протягом двох робочих днів з дати
отримання Вишгородською ОДПІ ГУ ДФС Київської області заяви щодо обрання спрощеної
системи оподаткування або отримання Вишгородською ОДПІ ГУ ДФС Київської області
від державного реєстратора електронної копії
заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з відомостями з реєстраційної картки на
проведення державної реєстрації юридичної
особи або фізичної особи - підприємця, якщо
така заява додана до реєстраційної картки.
3.3.5. У разі відмови у реєстрації платника
єдиного податку Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС
Київської області зобов’язана надати протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом
господарювання відповідної заяви письмову
вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому
порядку.
3.3.6. Підставами для прийняття Вишгородською ОДПІ ГУ ДФС Київської області рішення про відмову у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку є
виключно:
1) невідповідність такого суб’єкта вимогам
Податкового кодексу України та пункту 2.1 розділу 2 цього Положення;
2) наявність у суб’єкта господарювання,
який утворюється в результаті реорганізації
(крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи
податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;
3) недотримання таким суб’єктом вимог,
встановлених підпунктом 298.1.4 пункту 298.1
статті 298 Податкового кодексу України.
3.3.7. До реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку:
1) найменування суб’єкта господарювання,
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
- підприємця, реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);
2) податкова адреса суб’єкта господарювання;
3) місце провадження господарської діяльності;
4) обрані фізичною особою - підприємцем
першої та другої груп види господарської діяльності;
5) ставка єдиного податку та група платника податку;
6) дата (період) обрання або переходу на
спрощену систему оподаткування;
7) дата реєстрації;
8) види господарської діяльності;
9) дата анулювання реєстрації.
3.3.8. У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1-5 підпункту 3.3.7 пункту 3.3
розділу 3 цього Положення вносяться зміни до
реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви.
3.3.9. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників
єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з
дня надходження запиту. Витяг діє до внесення
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змін до реєстру.
Форма запиту про отримання витягу та
витягу з реєстру платників єдиного податку
затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику.
3.3.10. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована
шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням органу державної
податкової служби у разі:
1) подання платником податку заяви щодо
відмови від застосування спрощеної системи
оподаткування у зв’язку з переходом на сплату
інших податків і зборів, визначених Податковим
кодексом України, — в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;
2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької
діяльності фізичною особою-підприємцем відповідно до закону — в день отримання відповідним органом державної податкової служби
від державного реєстратора повідомлення про
проведення державної реєстрації такого припинення;
3) у випадках, визначених підпунктом
298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Податкового
кодексу України;
4) якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва
платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків.
3.3.11. У разі виявлення органом державної податкової служби під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку
першої-третьої груп вимог, встановлених главою 1 розділу XІV Податкового кодексу України, анулювання реєстрації платника єдиного
податку першої-третьої груп проводиться за
рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця,
наступного за кварталом, в якому допущено
порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на
спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення органом державної
податкової служби.
У разі виявлення органом державної податкової служби під час проведення виїзних
документальних перевірок платника єдиного
податку четвертої групи невідповідності вимогам підпункту 4 підпункту 2.1.1 та підпункту
2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення у
податковому (звітному) році або у попередніх
періодах, такому платнику за такі періоди нараховуються податки та збори, від сплати яких
він звільнявся як платник єдиного податку
четвертої групи, та штрафні (фінансові) санкції (штрафи), передбачені главою 11 розділу ІІ
Податкового Кодексу України. Такий платник
податку зобов’язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування
починаючи з наступного місяця після місяця, у
якому встановлено таке порушення.
3.3.12. Погашення податкового боргу після анулювання реєстрації платника єдиного
податку здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу II Податкового кодексу
України.
3.3.13. З метою постійного забезпечення
органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, юридичних та фізичних осіб
інформацією центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику, щоденно
оприлюднює для безоплатного та вільного доступу на єдиному державному реєстраційному
веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та власному офіційному веб-сайті
такі дані з реєстру платників єдиного податку:
- податковий номер (для юридичної особи);
- найменування для юридичної особи або
прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи;
- дату (період) обрання або переходу на
спрощену систему оподаткування;
- ставку єдиного податку;
- групу платника податку;
- види господарської діяльності;
- дату виключення з реєстру платників єдиного податку.
Розділ 4. Відповідальність та контроль
4.1. Платники єдиного податку, зазначені
в Податковому кодексі України та у підпункті
2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 цього Положення,
несуть відповідальність, відповідно до чинного
законодавства, за правильність обчислення,
своєчасність та повноту сплати сум єдиного
податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.
4.2. Контроль за своєчасністю подання податкової декларації платника єдиного податку,
правильністю його обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету здійснює Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС Київської області.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА
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Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»

Різдвяно-новорічне

Вишгород

У «Джерелі»

ФОТО – Валентина ЧИСТЯК, «Вишгород»

Відкриття нової експозиції постійно діючої галереї,
дитячі малюнки, живопис, ліплення, колажі, картини
олійними фарбами, міні-концерт – такою була програма
виставки дитячих художніх робіт «Black and White» («Чорне та Біле»). Її організатори і творці – студія творчості
«Ра» (керівники Ольга та Олена Ралко) Вишгородського
міського Центру творчості «Джерело».
оботи студійців вражали ще у коридорі. Тут вони
знаходитимуться постійно і їх можуть побачити всі
бажаючі.
А в день виставки на твори своїх дітей та онуків, братиків і сестричок прийшло подивитися чимало люду. І тут, як
кажуть, навмисне не придумаєш – перше відключення електроенергії. Не повірите – це не лише не зіпсувало захід, а навпаки – додало деякої таємничості та екзотики і навіть згуртувало всіх гостей. Тим більше, що у кожного в руках таке
благо цивілізації як мобільний телефон, він же і мобільний
ліхтар.
І поки при екзотичному освітленні розглядали дитячі роботи, ловили емоційну мову художнього керівника закладу
Олени Сікорської, фотографувалися, гаряче підтримували
оплесками виступи гуртка народного співу Валентини Демочко, яким акомпанував Віктор Туровський, з’явилося світло! Тож, як зауважила директор «Джерела» Наталія Кисіль,
чорне та біле, добро і зло, світло і пітьма – завжди поруч, але
життя навіть у найтемнішу пору дійсно буває яскравим!
Дорослі раділи за дітей і були вдячні керівникам студії.
Адже Ольга та Олена Ралко – творча сімейна династія – зі

Р

Навіть у найтемнішу пору життя буває яскравим
своїми вихованцями протягом трьох місяців від початку навчального року потрудилися недаремно: робіт було багато
– оригінальних, різнопланових. Це – «Гарні метелики», колективна робота (ліплення/ рельєф), «Сова на гілці» Германа Батрака (папір/олівець), «Дівчина з трояндою» Анни Степанової
(декоративний розпис), «Гілочка з листям» Анастасії Ліпенко
(аплікація/декоративний розпис), «Body art» Маргарити Демської (гуаш), «Лондон» Вікторії Матвієнко (пастель) та багато
інших. Хоча Ольга Ралко вважає: «Діти займаються у студії не
для того, аби стати художниками, а щоб перебувати у творчому процесі. І спасибі спонсору, який не вперше підтримує
нашу студію, – генеральному директору ТОВ «КЕН-ПАК»

Юрію Юрову».
Те, що під час заходу перепліталися різні види творчості,
свідчило про тісну співпрацю джерельних колективів. В обрамленні художніх робіт, що розмістилися по периметру зали,
звучали веселі пісні у виконанні «Домісольки» та «Спадкоємців переможців» Ганни Покровської, власну хореографічну
композицію виконав вихованець Вероніки Манзюк Микола
Заїка (Майкл Джексон), а Олена Ралко дебютувала як солістка…
Нехай живе творчість – в усіх її проявах! І тоді не буде
місця негативу і депресії. Хочете пересвідчитись – приходьте
до «Джерела».

Новорічний акорд у дитсадках

Музичні вітання

Людмила ШИШКІНА,
завідуюча ДНЗ «Чебурашка»
ФОТО — архів ДНЗ «Чебурашка»,
спеціально для «Вишгорода»

Вихованці Вишгородської дитячої музичної школи (ДМШ) щороку знайомлять
дошкільнят із чарівним світом музики. Відбуваються такі концерти завдяки директору
музичної школи Анжеліці Барнич, завучу Наталії Томіліній, вчителям: Людмилі Руденко,
Тетяні Мещеряковій та Ірині Безі.
Перед Новим роком і до нас та в «Золотий
ключик» завітали учні. Юні музиканти грали на

музичних інструментах та виконували сольні
пісні. А наші дітки із захопленням слухали виступи учнів, серед яких був і випускник ДНЗ
«Чебурашка» — Анатолій Дубницький (баян).
Колектив садочка з наступаючими новорічними святами привітали: Мирослав Коротеєв (труба), Ярослава Тамбулатова (скрипка),
Влада Мосьондз (вокал), Софія Журавель
(фортепіано), Лідія Бриж (скрипка), Олександра
Дейнега (фортепіано), Вероніка Скидан (фортепіано), Нестор Скидан (фортепіано), Юрій Софіяник (бандура), Христина Севрюкова (бандура),
Марина Чернова (фортепіано), Данило Ковальчук (гітара) та Поліна Усова (фортепіано).

Як на «Андріївські вечорниці» калиту кусали…
Галина МАКАРЕНКО
Свято Андрія — одне з найулюбленіших свят передноворіччя: гадають, калиту кусають, співають обрядові пісні. Все
це було і на «Андріївських вечорницях» у
Вишгородській центральній районній бібліотеці для дорослих.
рганізували вечорниці працівники
бібліотеки, Вишгородський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) та районний будинок культури «Енергетик», запросивши читачів бібліотеки та підопічних територіального центру. Гості йшли
як на родинне свято — з гостинцями та добрим настроєм, у вишиванках та барвистих
українських хустках, а їх на порозі зустрічали
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День святого Миколая

Господині — ведучі свята Галина Дмитренко
та Ірина Войтенко.
Майже на три години зала райбібліотеки
перетворилась на світлицю української хати,
в якій запанували народні традиції і обряди.
Першими привітали гостей читачі дитячої
бібліотеки, учні 4-Б класу Вишгородської
школи №1. Літературно-музична композиція,
яку школярі підготували разом із класним
керівником Олесею Гачек та завідуючою бібліотеки Валентиною Скорою, потішила всіх
присутніх щирістю дитячого «прочитання»
народних традицій: традиції — це те, без чого
немає історії народу і самого народу, без чого
велика родина втрачає своє коріння, і треба
ці традиції свято берегти.
І вже представники старшого покоління
— лауреат обласного конкурсу, фольклор-

ний колектив «Золотий вік» — понесли далі
через усе свято стрічку цих традицій, подарувавши гостям душевні пісні — веселі, з невгасимим українським гумором, і щемливі, сповнені болю за долю України і всього народу.
«Пісні навіть з багаторічною історією — дуже
сучасні, — говорить художній керівник колективу Тамара Шевченко. — В них — віддзеркалення нинішніх подій, із них черпаємо наснагу
і підказки до розв’язання нинішніх проблем».
Щиро аплодували гості самодіяльним
митцям, які, незважаючи на свій поважний
вік, завжди дарують добрий настрій. З таким
же задоволенням вітали гості і місцеву поетесу Ольгу Дяченко та її задушевні вірші (експромт Ольги Андріївни викликав справжній
шквал овацій).
Гості свята — в основному люди поваж-

Традиції

ного віку, але Галина Дмитренко та Ірина
Войтенко запропонували такі цікаві конкурси,
що ніхто не відмовлявся від участі. І ніхто не
залишився в програші, бо ведучі вручили сувеніри всім учасникам.
Директор територіального центру Наталія
Рудько, вітаючи гостей із новорічно-різдвяними святами, подякувала за участь у підготовці свята: «Кожен прийшов на гостину не
з порожніми руками, і наш святковий стіл був
по-справжньому щедрим — вареники, пиріжки, печиво, цукерки, навіть ковбаса і сало…
Хай так буде у кожному нашому домі! І щоб
ми завжди пам’ятали: коли ми разом, ми —
сила, нас не здолають біди і проблеми, нам
буде краще жити».
Див. на сайті
ФОТО — Олександр КОНОНЕНКО

Від «Водограю» до «Барвіночка»

Валентина ЧИСТЯК
ФОТО – автор, «Вишгород»

У День святого Миколая дітей Вишгорода та району привітали святковим концертом
творчі дитячі колективи міста.
вестибюлі Будинку культури «Енергетик» бадьорими мелодіями гостей
зустрічав муніципальний дитячий
духовий оркестр «Водограй» під керівництвом
Ярослава Глєбовича. І відразу заряджав позитивом.
Дійство на сцені також принесло велике задоволення глядачам: після кожного виступу лунали гарячі оплески – фольклорному колективу
«Співаночка», вокалістці студії «Полузір’я» Олександрі Тихан, танцювальному колективу «Pas de
danse», щоу-студії мод «Фантазія» Вишгородського міського Центру творчості «Джерело»,
зразковому ансамблю сопілкарів «Рум’янок».
Організатори концерту – Вишгородська
міська та районна рада – запросили до участі і
Державну хореографічну студію «Барвіночок»
(художній керівник Оксана Черкас). «Барвіночок» за 38 років свого життя побував майже у
шістдесяти країнах світу – вражаючи українським танцем, демонструючи, яка ми сильна і
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красива нація.
У яскравих національних костюмах, запальні, стрімкі! Від їхнього «Гопака», «Вечорниць»,
«Кумасів», «Горлиці» не можна було відірвати
очей.
– Ми ще раз переконалися, що наші діти –

розумні й талановиті, – сказала зі сцени голова
районної ради Ірина Побідаш. А заступник міського голови Олексій Рачинський побажав дітворі
радісних свят, сонця та миру.
На кожного чекав і маленький солодкий подаруночок – Миколайчик.

Нехай же святий Миколай – покровитель дітей, який вчить нас милосердю, щедрості і любові до оточуючих, оберігає кожного з нас завжди
і усюди.
Більше фото див. на сайті газети
www.vyshgorod.in.ua

Різдвяно-новорічне

Вишгород

17 січня
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Зона АТО

Подарунок під бойову ялинку
ФОТО – Ольга ЯЦЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Управління інформації Київської ОДА

Різдво в українських традиціях
Вікторія ШМИГОРА
Різдвяний вертеп та святковий
настрій влаштували вишгородцям
творчі колективи Вишгородського муніципального дитячо-юнацького оркестру-студії «Водограй», РБК «Енергетик» та РЦТ «Дивосвіт».
Напередодні Святвечора, 5 січня,
різдвяне
музично-обрядове
дійство
«Вертеп-2015» у РБК «Енергетик» зібрало повний зал прихильників українських
традицій.
Два місяці плідної праці (написання
сценарію, пошиття костюмів, підготовка
реквізиту для оздоблення сцени) не пройшли даремно. Прем’єра вдалась — під
зливу оплесків. Радісні емоції та святкова атмосфера охопили глядачів сповна.

Кульмінацією вертепу стала «Молитва
за Україну», до виконання якої приєднались глядачі.
А подарували таке чудове різдвяне
свято театральна студія «Експромт» (керівник Артем Буренок), вокальна студія
«Фюжен» (керівник Наталія Глушко),
«Візерунок» (керівник Тетяна Литвин),
ансамбль сопілкарів «Рум’янок» оркестру-студії «Водограй», зведений оркестр під керівництвом Олени Могиль
та педагога по класу флейти й кларнета
Наталії Тищенко, режисер-постановник
Артем Буренок, співачки Ольга Приньова та Наталія Новосад, звукорежисер
Олексій Сікорський, костюмер Вікторія
Поплавська, над сценографією та реквізитом працювали Ольга Гордієнко і Наталія Арсенюк.

Вертеп-2015

ФОТО – Ольга ЯЦЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Діти завжди вірять у казку. А особливо – в
Новий рік. Тому з надією і трепетом спостеріга-

Шляхетний Лускунчик (Дмитро Козак)

Просфора з Патріархом
Артем БУРЕНОК
10 січня вишгородський вертеп запросили у
столицю України взяти участь у «Різдвяній просфорі з Патріархом» (главою Української Грекокатолицької церкви Блаженнішим Святославом
Шевчуком). Вів вечір колишній міністр культури
Євген Нищук. Різдвяний настрій дарували різні
хори та колективи — дитячі й дорослі.
Для нас було великою честю виступати перед
такою шанованою публікою. Серед гостей, зокрема,
були Апостольський нунцій в Україні, архієпископ
Томас Едвард Галліксон, Прем’єр-міністр України
Арсеній Яценюк із дружиною та донькою, владики
Богдан (Дзюрах), Йосиф (Мілян) і Василь (Тучапець), народні депутати, культурні та громадські діячі, підприємці й активні парафіяни УГКЦ у Києві.
Приємно здивувало, як уважно, із задоволенням Прем’єр-міністр, інші гості спостерігали за
дійством, підспівували колядки. Підходили, дякували — навіть Апостольський нунцій в Україні. Це
для наших колективів новий досвід. Нам додалося
впевненості.

Новий рік з Лускунчиком
ли за пригодами відважного Лускунчика – героя
відомої казки (сценарій художнього керівника
ЦТ «Джерело» Олени Сікорської). Сюжет вда-

Олександра
Тихан

ло доповнювали художні номери гуртківців, які
веселими танцями, новорічними піснями та щедрівками створювали святковий настрій.

Батальйон міліції особливого призначення «Київщина» зустрічав Новий рік зі
старими і новими друзями. Керівник Обласного штабу допомоги учасникам АТО та їх
сім’ям Дмитро Христюк, Переяслав-Хмельницький міський голова Тарас Костін, керівник Благодійного фонду розвитку та захисту Київщини Яніна Лінчевська, польовий
командир Грузинського легіону в Україні
Ушангі Мамулашвілі побували на бойових
позиціях і приєднались до тренувань з тактичної і вогневої підготовки.
З нагоди свят бійцям батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення
«Київщина» та «Миротворець» передали матеріальну допомогу (на загальну суму 55 000 грн)
— на пальне і продукти (м’ясо, сири, йогурти,
сухе молоко, ковбасу, макаронні вироби, консерви, цукерки, сік тощо). Зібрали вищезазначене за сприяння т. в. о. голови Яготинської
РДА Андрія Давиденка та керівництва Яготинського маслозаводу, т. в. о. Баришівської РДА
Дмитра Загуменного, мера Переяслав-Хмельницького Тараса Костіна. Доставку до місця
дислокації забезпечила фірма автоперевезень
«АТН».
Найсумліннішим бійцям батальйону вручили подяки від КОДА і БФ розвитку та захисту
Київщини. «Хлопці — в повній бойовій готовності. Дякую керівництву батальйону за високий моральний, фізичний та бойовий дух,
— наголосив заступник голови Київської ОДА
Дмитро Христюк. —
Новорічний маршрут видався дуже цікавим і насиченим! Із 30 грудня 2014-го по 2 січня 2015-го ми проїхали понад 2 000 км (понад
500 км — по зоні АТО). Втоми не відчували, бо,
коли робиш потрібну справу, Господь дає сили
і енергію.
2015 рік я зустрів з людьми, для яких Україна не просто територія. Для них Україна — це
свята земля, за яку вони готові віддати найдорожче, — своє життя!»
Головні ролі персонажів виконали Дмитро
Козак, Марина Іллєнок, Іванна Буланова, Платон Кривдик.
Красиве костюмоване свято подарували не
лише родинам вихованців закладу, а й дітям із
багатодітних та малозабезпечених родин міста.

Герої казки та колектив сучасного танцю «Pas de danse»

2015 року

Влас. інф.
Напередодні новорічних свят правління громадської
організації «Вишгород — наш дім» підбило підсумки благодійного проекту
«Збери сміття — врятуй життя». Нагадаємо, що ця акція мала за мету зібрати макулатуру і кошти від реалізації паперових
відходів спрямувати на потреби бійців АТО.
Десять днів у грудні активісти приймали
від небайдужих вишгородців старі газети,
книги, картонні упаковки.
— Ми були відверто вражені патріотизмом
наших земляків, — поділився своїми враженнями один з ініціаторів задуму Володимир
Лісогор. — Коли люди дізнавалися, на які потреби підуть виручені за макулатуру кошти, то
миттєво знаходили потрібні речі. Уявіть собі:
Лариса Василівна Бикова (НА ФОТО) з вул. В.
Симоненка в силу похилих років ледве ходить
до дверей квартири, ледве говорить, але теж
виявила бажання допомогти хоч чим-небудь.
Я не можу не згадати душевне поривання воєнної пенсіонерки Віри Михайлівни Ва-

Пенсії

Мозаїка

Вторсировину — на потреби армії
сильчук з вул. Н. Шолуденка, щирість Ганни
Олександрівни Іванової з вул. Б. Хмельницького, пані Альбіни з будинку № 11-а на вул.
Кургузова, чудової господарки салону штор
«Дісале» Олени Палєвої та багатьох інших
добропорядних вишгородців. Усім цим людям
доброї волі ми хочемо вручити подяки за підтримку нашого проекту.
Отже, за 10 днів акції було зібрано 4 360
кілограмів макулатури. Цю целюлозну сировину передано підприємству «Укрпромресурс» і отримано 7 194 грн.
З одного боку, сума начебто і серйозна,
а з іншого — недостатня для закупівлі сучасного армійського обладнання. Саме тому
на засіданні правління ГО «Вишгород — наш
дім» було вирішено після новорічних свят із
17 січня продовжити цей благодійний проект. Тим більше, як засвідчили події, бажання вишгородців взяти участь у цій добрій
справі перевершили всі сподівання. Відверто
кажучи, волонтери навіть не очікували такої
масової підтримки української армії, сплеску
національної самосвідомості, почуття щирого
патріотизму.

В задумах волонтерів організації — розширення рамок проведення акції. Передусім,
акцент буде зроблено на співпрацю з учнівською молоддю. У школах міста побувають
учасники бойових дій на Донбасі і, як то кажуть, з перших рук поінформують про ситуацію на Сході країни, розкажуть про окопне
життя без прикрас.
Організатори не випадково пов’язують
проект «Збери сміття — збережи життя» з
міською проблемою екологічного довкілля.
Чого гріха таїти, половину побутових відходів
у контейнерах для сміття становлять вироби
з целюлози.
Папір горить, гниє на смітниках. Лише з
Вишгорода щорічно вивозиться на полігони
понад 42 тис. куб. м твердих побутових відходів. З них — 20 тисяч кубів — це папір. За найскромнішими підрахунками — це 3 000 000
грн. Скільки ж мільйонів зникло на сміттєзвалищах за ці роки?
Утилізація вторинних ресурсів у місті —
справжній Клондайк. Саме тому члени організації мають намір зайнятися збором пластикових пляшок і пластмас — і це має служити

Рік розпочався зі змін

Оксана ТАРАСЕНКО, начальник управління
Пенсійного фонду України
у Вишгородському районі
Законами України «Про Державний
бюджет України на 2015 рік», «Про внесення змін та визнання такими, що втратили
чинність, деяких законодавчих актів України» та «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо податкової реформи»
встановлено низку змін у пенсійне забезпечення громадян України.
Так, Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» затверджено розмір
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність: із 1 січня 2015 року — 949 грн
(на рівні минулого 2014 року); із 1 грудня —
1 074 грн. Тобто, перерахунки пенсій, які проводяться при зміні прожиткового мінімуму для
непрацездатних осіб, передбачаються лише з
1 грудня 2015 року.
із 1 січня 2015 року обчислюються в розмірі 60% заробітної плати (грошового утримання) пенсії, які призначаються або перераховуються відповідно до законів України «Про
державну службу», «Про прокуратуру», «Про
статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів».
Внесено зміни до За Закону України «Про
наукову та науково-технічну діяльність», якими
передбачено, що:
— пенсія за віком обчислюється в розмірі
60 % заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника;
— пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання
інвалідам I групи — у розмірі 60% заробітної
плати наукового (науково-педагогічного) працівника; відповідно, інвалідам II групи — 50 %,
інвалідам III групи — 40%;
— пенсія в разі втрати годувальника призначається у розмірі 60% пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника — на трьох і
більше непрацездатних членів сім’ї; відповідно, 50% — на двох і 40% — на одного непрацездатного члена сім’ї.
Із 1 січня 2015 року не призначаються дострокові пенсії, передбачені:
— пунктом «в» частини другої статті 12
Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого
четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно
безпечну систему»;
— статтею 21 Закону України «Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та
інших громадян похилого віку в Україні»;
— статтею 49 Закону України «Про зайнятість населення».
Із Закону України «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» вилучено статтю 39. Тобто, із 1 січня 2015 року доплата непрацюючим пенсіонерам, які проживають на
територіях радіоактивного забруднення, не
встановлюється. Водночас, враховуючи Прикінцеві положення Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили
чинність, деяких законодавчих актів України»
(де передбачено, що у разі якщо внаслідок перерахунку пенсії, відповідно до цього Закону,
її розмір зменшується, пенсія виплачується у
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раніше встановленому розмірі), виплата встановленої до
1 січня 2015 року доплати непрацюючим пенсіонерам, які
проживають на територіях радіоактивного забруднення,
здійснюється у зафіксованих станом на 31.12.2014 року
розмірах. В подальшому, при проведенні перерахунків
пенсій та збільшенні їх розмірів, розмір зафіксованої доплати буде зменшуватися.
Крім цього, Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо податкової реформи» передбачено, що з 1 січня 2015 року податок на доходи фізичних
осіб справляється з суми пенсії (включаючи індексації)
або щомісячного довічного грошового утримання, якщо
їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної
плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня
звітного податкового року, — у частині такого перевищення.
Законом України «Про Державний бюджет України
на 2015 рік» мінімальну заробітну плату затверджено в
розмірі: з 1 січня 2015 року — 1 218 грн, із 1 грудня —
1 378 грн. Тобто оподатковуватимуться суми, що перевищують 3 654 грн на місяць.
Також змінено ставку податку на доходи фізичних
осіб: 15% — якщо база оподаткування місячного оподаткованого доходу не перевищує десятикратний розмір
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на
1 січня звітного податкового року (12 180 грн); 20% —
якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати.
Наприклад, для пенсії, яка складає на місяць 5 000
грн, базою оподаткування є 1 346грн (5 000 – 3 654),
до якої застосовується ставка 15%. Розмір податку —
201,90 грн, до виплати — 4 798,10 грн.
Оскільки відомості на січень 2015 року формувалися до прийняття Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо податкової реформи», новий механізм оподаткування не було застосовано. У зв’язку з цим
розмір пенсії до виплати у лютому визначатиметься з
урахуванням суми утриманого податку за січень і лютий
поточного року.

Діди Морози в
кросівках та рекордна
кількість учасників

засобом підтримки нашої національної армії.
Отже, благодійний проект «Збери сміття — врятуй життя» — триває. Ласкаво просимо всіх патріотів-вишгородців приносити
паперовий непотріб на пл. Шевченка неподалік пам’ятника страстотерпцям Борису і Глібу.

ФізкультУРА
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Капітан виклався на повну
Михайло КРАСНИЙ
Напередодні різдвяних свят вишгородська ФК «Чайка» (2006 р.н., тренер Віталій Клименко) взяла участь
у турнірі з футболу «Christmas Cup»,
який проходив у культурній столиці України – Львові з 19 по 21 грудня
2014 року. Загалом у турнірі за першість змагались 20 команд із різних
куточків України.
Учасників розподілили на чотири
групи. У нашій групі були: ФК «Леви» (м.
Львів), ФК «Єдність» (м. Київ), «ДЮСШ1» (м. Хмельницький), «Арсенал» (м.
Біла Церква).

Наша команда здобула перше місце,
набравши 10 очок. Зіграли з такими рахунками: «Чайка»-«Леви» 5-2, «Чайка»«Єдність» 2-2, «Чайка»-«Арсенал» 3-0,
«Чайка»-«Дюсш-1» 2-1.
У напівфіналі ми зіткнулися з командою «Восход» (м. Київ), якій поступилися, програвши з рахунком 4-0. У
загальному заліку наша команда посіла
четверте місце.
Усі наші гравці продемонстрували
дуже гарну гру та боєздатність. Найкраще себе проявив капітан команди Олександр Зубенко, який продемонстрував
справжні лідерські якості: 8 м’ячів із 10
командних!

Влас. інф.
Здорова конкуренція, яскраві учасники та передноворічний настрій. Така атмосфера супроводжувала четвертий Новорічний напівмарафон «Йоль»,
який традиційно проходив на вишгородській набережній. Фішками цьогорічного спортивного дійства
став забіг учасників у незвичайних костюмах та
Діди Морози в кросівках.
Організатори – Marathon Club «Kiev 42195» – зазначили, що для них приємною несподіванкою стала й кількість учасників: їх було аж 520.

Йоль-2015

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», архів Marathon Club

ФОТО — архів ГО «Вишгород — наш дім»

17 січня

ФОТО – архів ФК «Чайка», спеціально для «Вишгорода»

16

