Обговорюємо

Вулиця імені героя
У минулому числі газети (див. шп. 3)
ішлося про обговорення та громадські
слухання стосовно найменування однієї
з вулиць міста.
Військова частина 3027 Національної
гвардії України звернулась до Вишгородської міської ради щодо присвоєння
дорозі, яка з’єднує КПП в/ч з вул. Новопромисловою, назви «Вулиця імені Героя України, генерал-майора Кульчицького С. П.»:

29 травня 2014 року поблизу міста Слов’янська
Донецької області внаслідок падіння гелікоптера
Мі-8, що потрапив під обстріл терористів, загинув
начальник управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії
України генерал-майор КУЛЬЧИЦЬКИЙ Сергій Петрович.
Звістка про трагічну смерть схвилювала усіх, хто
знав та служив із Сергієм Петровичем.
Скрізь були найкращої думки про нього: порядність,
розсудливість, врівноваженість, доброзичливість — далеко не усі якості, притаманні цьому талановитому та
енергійному командирові.
«…Справжній командир…» — так охарактеризував
Сергія Кульчицького командир першого батальйону НГУ
сформованого з активістів Майдану.

Цікавим і непростим був життєвий шлях доблесного
офіцера. Від курсанта до генерала, від командира взводу до начальника управління бойової та спеціальної підготовки ГУВВ МВС України (тепер Національної гвардії
України).
За заслуги перед Вітчизною Сергій Петрович нагороджений орденами «За мужність» ІІІ ступеня, Богдана
Хмельницького ІІІ ступеня, орденом «Ілля Муромець»,
орденом «1020 років хрещення Київської Русі», вищою
нагородою товариства Червоного Хреста України «Почесна відзнака» та вісьма медалями, зокрема медаллю
«За відзнаку у військовій службі».
Командування та особовий склад Національної
гвардії України низько схиляє голови в скорботі. Відданому та мужньому Офіцеру — вічна пам’ять…
Далі — на стор. 7
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Купала-2016

СПАДЩИНА
запрошує
26 липня 2016 р. (вівторок) о
15:00 у приміщенні малої зали адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1) відбудеться круглий
стіл на тему: «Алкоголізм серед жінок і молоді».
Організатор — духовно-просвітницький центр «Спадщина».
Запрошуються священнослужителі, медичні працівники, представники правоохоронних органів і
громадських організацій, активісти,
небайдужі жителі м. Вишгорода.
Координатор заходу: радник
голови Вишгородської райдержадміністрації Степанія Сідляр (тел:
067-459-31-56)

Запитай у мера

Питання випуску:
1. Стадіон «Енергетик».
2. Міський ринок.
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Звернення до
Верховної Ради
України

Діти війни
протестують
vyshgorod.in.ua

Читайте на
сайті газети
«Вишгород»
Пенсії та допомоги для внутрішньо переміщених осіб
Невідомий Микола Кузнєцов
Виїзд із глухого кута
Як поліпшити погоду в домі
Вступ-2016: покрокова інструкція Міносвіти і науки України
Київська кільцева
Хресна хода
Лісова застава
Дорога на небо
Мережа олігархів
Шлюби по-новому: сюрприз
від міністра юстиції

XII сесія міськради VII скликання: друге пленарне засідання

Вето на прибережну смугу, статут КП «Вишегір», Тендерний
комітет, ставки земельного податку та орендна плата за землю
Влас. інф.
Вето міського голови на прибережну смугу,
статут КП «Вишегір», Тендерний комітет, ставки
земельного податку та орендна плата за землю
— такими були дев’ять питань порядку денного
другого пленарного засідання 12-ої чергової сесії міськради. Кворум для її проведення 14 липня
ц. р. у великій залі адмінбудинку зібрався: 24 обранці міської громади (разом із міським головою
Олексієм Момотом).

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Найперше проголосували за внесення на повторний розгляд чотирьох рішень першого засідання стосовно виділення чотирьох земельних ділянок
на масиві «Дніпро», зупиненого розпорядженням
міського голови № 115 від 08.07.2016 р. Олексій
Момот пояснив, що на першому засіданні сесії
мотивувалися дозвільними листами, наданими
«земельною» комісією міськради. Та є певні колізії у законній площині, тому він наклав вето на ці
рішення.
Далі — на стор. 3

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?
Індекс газети «Вишгород» у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007.
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

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» —
Олексій, тел: 063-63-66-387

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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У Київській обласній раді

Відеоприйом громадян

Шостого липня голова Київської обласної ради Ганна
Старикова провела перший відеоприйом громадян. За посиланням http://kor.gov.ua/node/14080 записатися на прийом може кожен охочий.
«Це — цікавий та необхідний досвід. Відтепер не треба витрачати години, аби добратися до столиці, не кажучи вже про
вартість проїзних квитків, які сьогодні зовсім недешеві», — зазначила Ганна Старикова. Один із співрозмовників шостого липня
— Олександр Шамота з Вишгорода (http://kor.gov.ua/node/14312.
Заява № 464 на прийом 06.07.2016 о 10:30: щодо виділення коштів за обласною програмою «Державне пільгове кредитування
іцндивідуального будівництва на селі «Власний Дім»).
Під час розмови були підняті проблемні питання, пов’язані
із виділенням земельних ділянок для переселенців та бійців
АТО, необхідність побудови нових шкіл, садочків, лікарень у
зв’язку зі збільшенням чисельності населення міст навколо

ДЖЕРЕЛО: Офіційний сайт Київоблради

Вишгород

столиці України.
«На жаль, обласна рада столичного регіону сьогодні не
може впливати на Держгеокадастр, а саме він розпоряджається
землями за межами населених пунктів. Уже давно у Держгеокадастру немає сталого керівництва, там відбувається постійна
зміна виконуючих обов’язки начальників, тож саме це заважає
нам побудувати конструктивний діалог», — підкреслила голова
Київоблради.
Ганна Старикова запевнила Олександра Шамоту, що це питання буде розглянуто на найближчій сесії Київської обласної
ради, депутати спробують знайти шляхи розв’язання проблеми.
«Також розглядатиметься ініціатива щодо пільгових кредитів для учасників АТО в державних банках. Сьогодні це найменше, що ми можемо зробити для захисників України, тому я
переконана, що така гарантія від держави обов’язково має бути
впроваджена!», — підсумувала очільниця облради.

Депутат Київської обласної ради від фракції «Опозиційний блок» Роман Буковський:
Відродження економіки — один із пріоритетів Опозиційного блоку
ПОЛІТбюро
В Україні ціни на продукти
харчування та ліки виросли в
рази, тарифи на комунальні послуги піднімаються з небувалою
швидкістю, українська гривня дешевшає на очах. «Про які реформи і зміни на краще йде мова? Ще кілька років тому ніхто
не міг припустити, що кілограм гречки буде коштувати
45 гривень, при старій ціні 5 гривень», — каже депутат
Київської обласної ради від Опозиційного блоку Роман
Буковський.

Увага!

Протипожежний
захист
багатоповерхівок

З метою виконання пунктів 6.12.2 та
6.12.3 Обласної цільової програми захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на
2014-2017 роки, затвердженої на черговій 42 сесії Київської обласної ради (26.06.2014, Рішення № 789- 42-VІ), Вишгородська
державна адміністрація просить привести в робочий стан та
забезпечити належне функціювання інженерного обладнання
систем протипожежного захисту висотних будинків та будинків
підвищеної поверховості.
Будинки підвищеної поверховості – від 26,5 до 47 м (зазвичай, від 10 до 16 поверхів). Висотні будинки – понад 47 м (переважно — понад 16 поверхів).
Просимо відповідальних осіб до 20.09.2016 повідомити про
здійснені заходи та окремо вказати будинки (адреса, власність,
орган управління), в яких не забезпечено належне функціювання інженерного обладнання систем протипожежного захисту.
Інформацію надавайте на електронну адресу відділу з питань
цивільного захисту та ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Вишгородської РДА 23569369@mail.gov.ua.

«Україна не в змозі жити за правилами влади, тому люди
зубожіють з кожним днем. Прибираючи пільги, влада не думає про людей, про їхнє здоров’я, про людські долі. Влада
хоче скинути з себе відповідальність за мільйони пенсіонерів,
вважаючи за краще, щоб вони вирішували свої проблеми
самі. Така політика є справжнім геноцидом власних громадян», — підкреслив депутат.
Опозиційний блок виступає за відновлення економіки, а
це десятки тисяч робочих місць. Крім того, блок підготував
низку законопроектів, спрямованих на соціальний захист
українців. Необхідною умовою для проведення реформ у країні є мир і його відновлення. «Влада намагається нав’язати
українцям страх війни, і це згубно, оскільки ні до чого доброго
не призведе. Влада намагається нав’язати стереотип: плати

Діти війни протестують
Петр ЖУЛАНОВ,
голова Вишгородської міської організації ветеранів
війни, праці та військової служби
Діти війни — найбільш постраждала категорія населення. Залишені батьками у найважчий для країни
період, вони перенесли всі жахи війни, у повоєнні роки
відновлювали народне господарство, будували міста, забезпечували країну сільськогосподарською продукцією.
І сьогодні скасування для них безкоштовного проїзду
в громадському транспорті і 30% надбавки до пенсії, різке
зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, цін на
продукти харчування і товари першої необхідності важко позначаються на їхньому економічному становищі і моральному
стані. Пільги, збережені на сьогодні дітям війни, ніякого значення для підтримки їхнього соціального становища і почуття
власної гідності — практично не мають.
З огляду на це Вишгородська міська рада ветеранів вважає за необхідне:
1. Розглянути на черговій сесії Верховної Ради України
питання про прийняття Закону України «Про визнання дітей
війни — ветеранами війни.
2. Включити в ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» до розділів I, II, III і IV статті про права і

більше, і тоді війна може закінчитися. Але це політичний і економічний фарс», — наполягає Роман Буковський. За словами
депутата, нинішній владі не вигідний мир, тому вона не прагне
його досягти.
Депутат-опозиціонер вважає, що уряд не ініціює великих
інфраструктурних проектів, які можуть оживити внутрішній
ринок, дати поштовх розвитку української економіки, тому реформи в економіці не можуть проходити ефективно. «Потрібно будувати дороги, будинки, мости, вокзали, аеропорти. Такі
проекти дадуть роботу і заробіток будівельникам, машинобудівникам, металургам, транспортникам, що, в свою чергу,
збільшить податкові надходження до бюджету. Україна буде
сильною країною і українці почнуть жити добре, коли запрацює економіка і промисловість зокрема.

Звернення до Верховної Ради України
пільги дітей війни як ветеранів війни.
3. Відмінити і заборонити будь-які обмеження щодо надання пільг дітям війни, передбачені законами України, у тому
числі — стосовно безкоштовного проїзду у міському та приміському транспорті, виплати 30% надбавки до пенсії, пільг
щодо оплати за комунальні послуги.
4. Припинити нестримне зростання тарифів на послуги ЖКГ, шалений ріст цін на продукти харчування і товари
першої необхідності, наступ на соціальні інтереси дітей війни,
ветеранів, пенсіонерів та інших малозабезпечених категорій
населення.
5. Покласти основне навантаження щодо сплати податків
і доходів держави на мільярдерів і мільйонерів, кількість яких
зростає з кожним роком, у той час як триває зубожіння працюючих і пенсіонерів.
6. Припинити божевільну війну в Україні, вирішити воєнний конфлікт мирним шляхом. Вивільнені при цьому кошти
спрямувати на розв’язання економічних проблем, у тому числі на зниження тарифів по ЖКГ, виплати дітям війни і пенсіонерам, іншим категоріям належних їм за законами України
пільг і пенсій.
Докладніше —
читайте на сайті газети «Вишгород»

Про все потроху
8 липня трибуну Верховної Ради блокували фракції «Батьківщини» і Радикальної партії. Вони вимагали створення комісії
щодо розслідування офшорів чиновників
та зниження тарифів на комунальні послуги. На початку наступного тижня польові
командири з БПП чи не на світанку розблокували трибуну ВР. У залі – агресивний
популізм і тихе відсиджування (станом на
четвер, 14 липня). Нардепівські канікули почалися?
Парламентські партії стануть дорожчими для платників податків, аніж секретаріат
Кабміну: з 1 липня політичні партії, які пройшли до парламенту, можуть сподіватися на
матеріальні компенсації від держави. Цього
року з держбюджету їм може бути надано понад 145 млн грн.
Саміт НАТО у Варшаві: учасники обговорювали незаконну міграцію та brexit (вихід
Великобританії із Євросоюзу — ред.), найважливіша тема – військове посилення у прикордонних з Росією країнах-членах НАТО, що
спостерігалося 8-9 липня.
Країни НАТО схвалили пакет допомоги
Україні: включає уже створені трастові фонди
з кібероборони, тилового забезпечення, реабілітації поранених солдатів.
Португалія стала переможцем Євро2016 із футболу.
Україна купуватиме зброю у Канади:

дві угоди про розвиток співпраці в галузі торгівлі й оборони між Україною та Канадою вже
готові до підписання.
В Україні на третину зросла кількість
крадіжок порівняно з відповідним періодом
попереднього року.
13 липня Президент України Петро Порошенко підписав нову редакцію закону «Про
судоустрій і статус суддів», який дозволить
реалізувати положення прийнятих парламентом змін до Конституції держави в частині
правосуддя.
13 липня під час чергового засідання
Тристоронньої контактної групи у Мінську
російська сторона відхрестилась від своїх
найманців, яких напередодні взяли в полон
українські військові.
Укласти шлюб за один день – відтепер
це реально в Україні. Про пілотний проект
розповів міністр юстиції Павло Петренко на
засіданні уряду 13 липня. А от прем’єр Володимир Гройсман анонсував реформу заробітної плати та пригрозив тим, хто ставить палки
в колеса бізнесу.
14 липня у ході зустрічі Президент України Петро Порошенко та президент Азербайджану Ільхам Алієв обговорили низку
політичних та економічних питань, зокрема,
транспортування азербайджанської нафти у
Європу, спільну роботу над літаком АН-178
та військові конфлікти на пострадянському

просторі.
Цього ж дня народні депутати проголосували за перейменування міста Кіровоград у
рамках декомунізації. Відтепер місто матиме
назву Кропивницький.

День села у Пірново
12 липня мешканці села Пірново святкували Храмове свято, День села, а також День
Петра і Павла. Після богослужіння, яке провів о. Олександр, відбувся концерт за участю
вишгородського колективу «Золотий вік» та
загальне святкове застілля. На свято завітали депутат Київської обласної ради Андрій
Пещерін, Пірнівський сільський голова Сергій
Книжников, працівниця Вишгородського районного територіального центру соціального
обслуговування Ірина Пилипенко та інші шановані гості.

Веселі канікули з Богом
4 липня у м. Вишгороді при парафії
УГКЦ розпочався літній табір «Веселі канікули з Богом».
Протягом тижня понад шістдесят дітей активно відпочивали при Соборі Вишгородської
Богородиці під пильним проводом аніматорів
і священиків.
Тема цьогорічного табору — Милосердя.
Діти весело та з користю провели час. Особливо всім сподобалось спілкування та ін-

структажі від працівників швидкої допомоги,
пожежної охорони та поліції.

По місту їде немовля
Обладнання пониженими бордюрами пішохідних переходів (У рубриці БЛАГОУСТРІЙ
МІСТА ТА БУДІВНИЦТВО)
Автор – ВРГО «АпТаун»
Чи доступні вулиці нашого міста всім категоріям людей? Чи легко мамі з коляскою
і малою дитиною гуляти містом? А як щодо
пересування людей з обмеженими можливостями?
Не будьмо байдужими. Підтримаємо петицію щодо обладнання пониженими бордюрами всіх пішохідних переходів Вишгорода
та приведення їх до існуючих державних будівельних норм. Це полегшить пересування
людей з особливими потребами, батьків із
дитячими колясками та велосипедистів.
Підтримати можна за посиланням:
http://e-dem.in.ua/vyshgorod/Petition/
View/76

У спеку допоможе
Щосереди й щоп’ятниці з 8-ої до 11-ої у
фойє адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1) Вишгородська районна організація Товариства
Червоного Хреста України виміряє тиск і надасть первинну консультацію та пригостить
склянкою прохолодної води.

Наше місто

Вишгород

14 липня

XII сесія міськради VII скликання: друге пленарне засідання

Вето на прибережну смугу, статут КП «Вишегір», Тендерний
комітет, ставки земельного податку та орендна плата за землю
(Початок на стор. 1)
Дозволи інститутів, що визначають меншу прибережну смугу (25 м — тоді як обвідний канал має площу, набагато більшу
за проголошену), вочевидь були надані для
прийняття певних рішень для виділення додаткових земельних ділянок міськрадою попередніх скликань. Мешканці садівничих товариств подали позови ще кілька років тому
і просили депутатів почекати рішень суду. Є
й позови облпрокуратури до міськради щодо
незаконної видачі дозволів на земельні ділянки. Мер Вишгорода інформував про це
голові громадських організацій АТО.
Депутати вислухали голову СТ «Ветеран-3» Сергія Єрмакова, мешканця СТ «Дніпро» — адвоката Дмитра Наумова, активістів Анастасію Довбиш і Леоніда Буткевича,
голову ВГО «Товариство ветеранів АТО з
інвалідністю» Олександра Кікіна: всі вони
були проти маніпуляцій, просили голосувати
у рамках закону, закликали зберегти природні надра для нащадків, не змушувати людей зневірюватися у владі.
Справа у тому, що конфлікт між тими,
хто живе на дачах уже три десятки років, і
новими садівниками — назріває. Та це й
прецедент, бо на сьогодні учасникам АТО
потрібно виділити 200 земельних ділянок.
Учасник бойових дій (виходив із Дебальцева) Сергій Кириєнко нагадав, що на
«Дніпрі» є «круті» будинки, що стоять мало
не в воді, проти таких порушень хочеться застосувати трактори, а то й…, тому що давно вже час розчистити всю берегову смугу
— від Вишгорода до Сухолуччя і на Лівому
березі теж. Його підтримав помічник нардепа від «Самопомочі» Наталії Веселової
— інструктор спецпідрозділу батальйону
«Донбас» Владислав Яковлєв запропонував

Репліка

зробити відповідний запит на сесії ВР.
Вето міського голови на прибережну
смугу депутати підтримали. Більшістю голосів затвердили нову редакцію Статуту
КП «Вишегір» (див. офіційний сайт Вишгородської міськради) і ухвалили утворити
Тендерний комітет міської ради. Голова —
Олексій Момот, міський голова; заступник
— Ігор Мирієвський, начальник фінансовобухгалтерського відділу міськради; секретар
— Наталія Унучко, провідний спеціаліст; члени: Ігор Свистун, заступник міського голови; Ольга Карпенко, начальник юридичного
відділу; Лариса Крадожон, відповідальний
секретар з проведення допорогових публічних закупівель, спеціаліст фінансово-бухгалтерського відділу міськради. (Положення
про тендерний комітет та уповноважених
осіб ВМР, а також розподіл функціональних
обов’язків — див. на офіційному сайті міськради.)
Також було внесено зміни до рішення
міськради від 28.01.2016 р. № 5/5 (Про методику розрахунку і порядок використання
плати за користування майном, що перебуває у спільній сумісній власності власників
квартир у багатоквартирних житлових будинках та житлових приміщень у гуртожитках, балансоутримувачем яких виступає КП
«Управляюча компанія»). Профільна «комунальна» комісія міськради внесла поправки,
за якими: рішення за зборах власників приймається більшістю присутніх (за мовчазною
згодою тих, хто не прийшов на збори – доповнив міський голова); оголошення мають
з’явитися і на офіційному сайті міськради
та у друкованих ЗМІ; 70 % отриманих від
оренди коштів іде на утримання будинку,
30 % — КП «УК». (Положення про оренду
приміщень, що є об’єктом спільної сумісної

В останній день
Артем ТЮТЮННИК, депутат міськради

Сьомого липня ц. р. відбулось перше пленарне засідання чергової ХІІ сесії Вишгородської
міської ради, яке, на мій погляд, було дуже показовим, якщо проаналізувати: хто був у залі, хто
проігнорував сесію і хто як голосував. Із основних
питань — проекти рішень про оренду земель у м.
Вишгороді та про встановлення ставок земельного податку. Нагадаю, що це — основний дохід бюджету міста.
Результатами голосування міський голова та переважна більшість депутатів були шоковані, бо ці проекти рішень… не пройшли.
Здивування перейшло в обурення — надто, коли аналізуєш поімене
голосування. Депутатська етика не дозволяє переходити на особистості, та низька явка депутатів дозволяє зробити висновок, кого ці
рішення зачіпають найперше, а також — хто й у який спосіб має за
мету дестабілізувати роботу міської ради. забуваючи, що, як завжди,
страждають від таких «політичних ігор» прості люди.
Аргументи тих, хто на першому пленарному засіданні XII сесії
блокував прийняття важливих для міста рішень, м’яко кажучи, дивує: так, була озвучена необхідність підвищення ставки податку за
використання земель промисловості у два рази — і це при тому, що
навіть за нині чинною ставкою жодного договору оренди за останній
рік не укладалося!
На сьогодні дуже важливо зберегти існуючі вишгородські підприємства — і навіть не хочеться перераховувати наслідки зупинення цих
виробництв. Також «принципова позиція» блокувальників заводить у

власності, Протокол про згоду власників і Типовий договір оренди — див. на офіційному
сайті міськради.)
Проекти рішень про орендну плату за
землю та ставки земельного податку у місті
Вишгороді на 2017 рік знову викликали дебати. Ці два документи регулюють формат
основних джерел доходів до міської скарбнички і стоять на перехресті інтересів кожного вишгородця та міського підприємництва,
у постійному користуванні якого є земельні
ділянки.
З одного боку, за земельним законодавством усі підприємства/установи/організації
недержавної та некомунальної власності, що
мають у постійному користуванні земельні
ділянки, мали переоформити договори на
право оренди ще до 01.01.2008 р. (і міські депутати вже голосували за перехідний період
до кінця 2016 р.) З іншого, підвищення податку (а перша редакція проекту рішення пропонувала 12 % від їх нормативної грошової
оцінки) позначиться на ціні послуг чи товару
— наполягав депутат Валерій Виговський.
Його підтримали депутат Валерій Костюченко (справа не у грошах — потрібна стабільність, бо нині підприємництво ледь виживає)
та директор «Каратліфткомплекту» Сергій
Горішний (Не ріжте курку, що несе яйця. Так
ви не привабите, а відлякаєте підприємства,
розташовані на міській землі і готові оформити свої стосунки з міськрадою).
Для узгоджень навіть було оголошено
перерву, після якої, врахувавши, що для
успішного підприємництва в непростих реаліях сьогодення необхідно створювати привабливий клімат, проект рішення викладено
у новій редакції: щодо вищезазначеного —
за ставками оренди (див. стор. 5 цього числа
газети).

глухий кут залучення нових інвесторів, які, зрозуміло, обиратимуть
інші регіони — з нижчими податками на аналогічній земельній площі.
Підсумок такий… Неявка депутатів (а це, зокрема, склало 42%
від загальної кількості на першому пленарному засіданні ХІІ сесії міськради) призводить до того, що для прийняття того чи іншого рішення
вирішальними є три (!) голоси. Ця «математика» дає змогу, як кажуть,
«зметикувати на трьох» та перехилити ваги при голосуванні.
Зрозуміло, що зараз літо, зрозуміло, що є заздалегідь спланований відпочинок, і ніхто не заперечує: депутати — теж люди. Та не
секрет, що частина депутатів просто ігнорують сесії, бо питання, винесені на розгляд, зачіпають їхню підприємницьку діяльність. Отож,
легше не прийти на сесію, бо доведеться голосувати «проти».
Хочу наголосити, що групі головних орендаторів, у яких землі
перебувають у постійному використанні зі ставкою в 3% від оціночної вартості, треба потроху забувати про приватні «вільні економічні
зони» у нашому місті. Якщо я не помиляюсь, то зараз діє ринкова економіка, котра успішно розвиватися може лише у тому випадку, коли
всі гравці знаходитимуться у рівних умовах, а різницю ми покладемо у
міський бюджет, а не в приватні кишені деяких підприємців.
Друге пленарне засідання було призначене на четвер, 14 липня
2016 р. — останній день, коли, згідно з чинним законодавством, слід
оприлюднити ставки податків на 2017 рік. І знову не обійшлося без
торгів…
Ініціювали їх депутати-підприємці, у котрих землі перебувають
у постійному використанні. Та вони чомусь «забули», що наприкінці
2015 р. при розгляді подібного питання міський депутатський корпус
пішов їм назустріч та зробив пільгову ставку на 2016 рік — під обіцянку переходу на договори оренди впродовж року. Що ж, обіцяного три
роки чекають?.. Схоже, недоплачені за цей час до міського бюджету
кошти «забудьки» вкладатимуть у наступні вибори (читай — у свою
власну стабільність).

Приміщення в гуртожитку можна приватизувати
Олександр
Увага!
ШАМОТА,
начальник
Вишгородського
міського відділу
Держархбудконтролю
(ДАБК), голова тимчасової
комісії по КАРАТівському
гуртожитку
До мене – тоді ще депутата Вишгородської міської ради сьомого скликання — у
січні ц. р. звернулися мешканці КАРАТівського гуртожитку. Це була група активістів
на чолі з депутатом-мажоритарником Ганною Булгаковою.
Ішлося про допомогу у вирішенні питання
щодо приватизації кімнат гуртожитку. Відразу
скажу, що намагалися зрушити з міста цю проблему два десятиліття (без перебільшення) — і
у районі, і у місті. Всі починали, та ніхто не завершував.

Я звернувся до голови «комунальної» комісії міськради, до заступника міського голови,
відповідального за КАРАТівський гуртожиток,
голови минулорічної комісії з приватизації гуртожитку на вул. Б. Хмельницького. Вирішальним стало моє звернення до міського голови
Олексія Момота — буквально наступного дня
він розпорядився створити тимчасову комісію,
яка мала здійснити інвентаризацію приміщень,
виявити, хто фактично мешкає у гуртожитку та
де зроблено несанкціоноване перепланування.
Питання було не просто складним — а заплутаним настільки, що зрозуміло: якщо не
вирішити його найближчим часом — надалі
воно обернеться купою болючих точок, як для
мешканців гуртожитку, так і для міської ради.
Про події у гуртожитку і роботу комісії газета
«Вишгород» вже писала не раз, тому зупинятися на них не буду, зазначу лише, що назва була
дуже слушна: «КАРАТівський гуртожиток: крига скресла» (див. стор. 1 газети «Вишгород»
від 05.03.2016 р. № 9 — ред.)

Тимчасова комісія плідно попрацювала.
Особлива подяка депутату Ганні Булгаковій
та ініціативній групі гуртожитку, секретарю
адмінкомісії Володимиру Стефанівському, депутатам міськради Юрію Попову, Олександру
Клавдієнку, Юрію Дрьоміну, Олені та Володимиру Лісогорам і заступнику міського голови
Ігорю Свистуну.
Хочу інформувати громадськість міста, а
насамперед — мешканців КАРАТівського гуртожитку (просп. Т. Шевченка, 6), що є певні
результати. Так, уже отримано технічний паспорт від Вишгородського бюро технічної ініевнтаризації (щира подяка начальнику ВБТІ
Ігорю Биховченку). 11 липня цей техпаспорт
переданий до виконавчого комітету міськради.
Це означає, що вже із 18 липня ц. р. всі охочі
приватизувати свої приміщення у гуртожитку
за адресою: просп. Т. Шевченка, 6 можуть збирати відповідний пакет документів (докладніше
— за тел: 067-508-60-70, Оксана Новікова, голова ініціативної групи).
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Запитай у мера

Питання випуску:
1. Стадіон «Енергетик».
2. Міський ринок.
Продовжуємо рубрику. На
ваші запитання відповідає
Олексій МОМОТ,
міський голова
Почну з конструктиву.
На першому засіданні чергової XII сесії міськради VII
скликання депутати проголосували за розірвання
укладеного 13.06.2014 р.
Вишгородською міською
радою та Всеукраїнською спортивною громадською організацією «Федерація футболу
України» договору оренди земельної ділянки
загальною площею 3,2640 га для експлуатації,
будівництва та реконструкції стадіону «Енергетик» (вул. Н. Шолуденка, 12). На XI сесії було
ухвалено попередження вищезазначеній громадській організації, яка не виконувала своїх
договірних зобов’язань.
Історія з розірванням стосунків, які є баластом
для міста, тягнеться вже півроку. І врешті — упевнена перемога: стадіон повернули місту — і ми можемо розробляти спеціальну програму його розвитку
(і продовжувати реконструкцію стадіону біля СШ
«Сузір’я»). Звісно, одним стадіоном не обмежимося. У кварталах «Вишгорода Західного» має бути
іще один стадіон, а по всьому місту — достатньо
спортивних майданчиків. Докладніше про розвиток
міського спорту у наступних номерах газети «Вишгород» розповість директор КП «УФКС» Олександр
Баланюк.
Із ринком — ситуація трохи складніша. В
нинішньому вигляді існуючий ринок не виконує
своїх функцій, та його майже ніхто і не відвідує.
Критий ринок належить облспоживкооперації (є
право власності), суди вони виграли — будівля залишилась за ними, всередині торгують. «Наземна»
територія («гостьова» стоянка для автотранспорту)
— в оренді у ТОВ «Ванда», що платить за землю.
Безумовно, стихійна торгівля неперевіреними
продуктами — неприпустима. Та боротися з цим,
не створивши місця для торгівлі свіжими овочами
тощо, — неправильно. Питання: де, власне, зробити міський ринок, так щоб було зручно, з доступними цінами?
Ми вже розглядали кілька варіантів, є такі пропозиції:
1) Біля нового «Екомаркету» — критий павільйон (це побажання міських депутатів — під час
обговорення активістами громади міста цього питання у травні); можна розширити існуючу гостьову стоянку для автотранспорту та використати (як
адміністративне) приміщення «Взуттєвої країни»,
виставлене на продаж.
2) Зліва від адмінбудинку, місця достатньо, але
ж згадайте зимовий «шанхай», коли туди приїздили підприємці зі своєю продукцією на щотижневі ярмарки. Та й заплановано зробити затишний сквер
у центрі міста.
3) Те ж саме із щотижневим виїзним ярмарком
на просп. І. Мазепи — чимало нарікань і від мешканців навколишніх будинків, і від пасажирів автобусних маршрутів № 397 і № 398 (бо проїжджа
частина перекривалась). Є думка, що зручніше б
зробити такий ярмарок попід стадіоном «Енергетик».
4) Навпроти «Козацьких забав» — вузька смуга площею близько 10 соток уздовж траси і залізничної колії на Київ (80 м х 2 ряди), місця цілком достатньо і для прилавків із навісами, і для наскрізних
проходів/проїздів.
Та головне: вважаю, що ринок має бути міським, комунальним (окремим чи при КП «Благоустрій»), із звільненням від мита за землю, з
нормальною платою за місце, навіть може бути
частково дотаційним, тому що чим більше підприємець платитиме за місце, тим більше накручуватиме ціну на товар, а це вже — удар по кишенях вишгородців. Мають бути окремі місця для підприємців,
які постійно торгують групою товарів, і для тих, хто
приїздить (гостьові місця). Від дороги треба відгородити ринок парканом із профнастилу, встановити навіси зі столами, зробити посередині наскрізний
прохід/проїзд, а стаціонарні кіоски оформити захисними жалюзі в одному стилі — за рахунок постійно
торгуючих підприємців.
Але насамперед — за спеціальною програмою
і кошторисом — треба створити структуру, яка
управлятиме ринком (директор, охорона, прибиральники, касир, санветнагляд, електрик/сантехнік,
вода+каналізація), облаштувати щонайменше два
стаціонарні туалети — на початку і наприкінці рядів
— і т. інш.
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Вишгород

XII сесія Вишгородської міської ради VІІ скликання (перше пленарне засідання)

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в м. Вишгороді на 2017 рік
Рішення від 07 липня 2016 року № 12/2
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 265, 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом
24 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
1. Встановити на території м. Вишгорода податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки.
2. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку, податковий період та інші обов’язкові
елементи податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу України.
3. Пільги із сплати податку.
3.1. 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 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків (незалежно
від їх кількості) — на 120 кв. м;
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 180 кв. м.
3.2. Звільняються від оподаткування:
а) об’єкти 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 бю-

джету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (є у
їхній спільній власності);
б) об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода та закріплені за комунальними
підприємствами, створеними Вишгородською міською радою на праві господарського відання або на
праві оперативного управління;
в) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення)
яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи
ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими
релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
г) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості,
які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
ґ) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
д) гуртожитки;
е) житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом,
визнана такою згідно з рішенням міської ради;
є) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх
частки, що належать:
— дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам із їх числа, визнаним
такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не
більше одного такого об’єкта на дитину;
— учасникам бойових дій, ветеранам війни,
учасникам антитерористичної операції та членам їх
сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників

АТО, ліквідаторам аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії, інвалідам І групи, багатодітним сім’ям, але не більше
одного такого об’єкта на учасника (сім’ю);
ж) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та
середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в
малих архітектурних формах та на ринках;
з) будівлі промисловості, зокрема виробничі
корпуси, цехи, складські приміщення промислових
підприємств;
и) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності
та джерел фінансування, що використовуються для
надання освітніх послуг.
4. Ставка податку.
4.1. Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних
та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,1
відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового
року), за 1 кв. м бази оподаткування.
4.2. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та
юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)
року, за 1 кв. м бази оподаткування.
4.3. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості — для господарських (присадибних) будівель, що перебувають у власності фізичних осіб,
встановлюються у розмірі 0,01 відсотка розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом
на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м

бази оподаткування.
4.4. За наявності у власності платника податку
об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі
його частки, що перебуває у власності фізичної чи
юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м (для квартири) та/або
500 кв. м (для будинку), сума розрахованого податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен
такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).
5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеного п. 266.7. та п.
266.8 ст. 266 Податкового кодексу України.
7. Податок сплачується в Порядку та в строки,
визначені п. 266.9. та п. 266.10 ст. 266 Податкового
кодексу України.
8. Подання звітності відбувається відповідно до
норм Податкового кодексу України.
9. Відповідальність за порушення податкового
законодавства встановлюється відповідно до норм
Податкового кодексу України та інших нормативних
документів.
10. Всі питання, не врегульовані цим рішенням,
регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.
11. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області та забезпечити оприлюднення цього рішення
в засобах масової інформації.
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та
формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2017 рік
Рішення від 07 липня 2016 року № 12/3
Відповідно до Податкового кодексу України від
02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити єдиний податок на території м.
Вишгорода.
2. Ставки єдиного податку встановлюються у
відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року (далі – мінімальна заробітна плата).

3. Встановити ставки єдиного податку:
Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних
осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності,
з розрахунку на календарний місяць:
— для першої групи платників єдиного податку
– 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
— для другої групи платників єдиного податку
– 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
4. Ставка єдиного податку встановлюється для
платників єдиного податку першої-другої груп (фізичні особи — підприємці) у розмірі 15 відсотків у
випадках, визначених Податковим кодексом України.

5. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в п. п. 3, 4, встановлюється відповідно до п. п. 293.3-293.9 ст. 293 Податкового кодексу України.
6. База та об’єкт оподаткування, податковий
період та інші обов’язкові елементи єдиного податку
визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.
7. Ведення обліку, складання і подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.
8. Відповідальність за порушення податкового
законодавства встановлюється відповідно до норм
Податкового кодексу України та інших нормативних

документів.
9. Всі питання, не врегульовані цим рішенням,
регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.
10. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області та забезпечити оприлюднення цього рішення
в засобах масової інформації.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та
формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2017 рік
Рішення від 07 липня 2016 року № 12/4
Відповідно до Податкового кодексу України від
02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Вишгорода збір за
місця для паркування транспортних засобів.
2. Визначити, що платниками збору є юридичні
особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні
особи-підприємці, які згідно з рішенням міської ради
організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках
для платного паркування та спеціально відведених
автостоянках.
3. Перелік спеціальних земельних ділянок, від-

ведених 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
окремим рішенням міської ради.
4. Визначити, що об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради
спеціально відведена для забезпечення паркування
транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях,
а також комунальні стоянки (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого
бюджету.
5. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа

комунальних стоянок (будівлі, споруди, їх частини),
які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.
6. Ставка збору встановлюється за кожний день
провадження діяльності із забезпечення паркування
транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі
земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на
1 січня податкового (звітного) року.
7. Базовий податковий (звітний) період дорівнює
календарному кварталу.
8. Збір сплачується в Порядку та в строки, визначені п. 2681.5 ст. 2681 Податкового кодексу України.
Подання звітності відбувається відповідно до
норм Податкового кодексу України.
9. Відповідальність за порушення податкового

законодавства встановлюється відповідно до норм
Податкового кодексу України та інших нормативних
документів.
10. Всі питання, не врегульовані цим рішенням,
регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових
актів.
11. Виконавчому комітету Вишгородської міської
ради забезпечити направлення копії цього рішення
Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області та
забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах
масової інформації.
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та
формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2017 рік
Рішення від 07 липня 2016 року № 12/5
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 268 Податкового
кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом
24 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Вишгорода туристичний збір.
2. Визначити базу та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи туристичного збору згідно зі ст. 268 Податкового кодексу
України.
3. Ставка збору встановлюється у розмірі 1 від-

сотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.
4. Справляння збору здійснюється:
4.1. Адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів,
гуртожитків для приїжджих та іншими закладами
готельного типу, санаторно-курортними закладами.
4.2. Квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним
особам на праві власності або на праві користування за договором найму.
4.3. Юридичними особами або фізичними особами-підприємцями, які уповноважуються Вишгородською міською радою справляти збір на умовах

відповідного договору.
5. Базою справляння збору є вартість усього
періоду проживання (ночівлі), за вирахуванням податку на додану вартість, з урахуванням особливостей, визначених п. 268.4. ст. 268 Податкового
кодексу України.
6. Туристичний збір сплачується в Порядку, визначеному п. 268.6 та п. 268.7. ст. 268 Податкового
кодексу України.
7. Подання звітності відбувається відповідно до
норм Податкового кодексу України.
Відповідальність за порушення податкового
законодавства встановлюється відповідно до норм
Податкового кодексу України та інших нормативних

документів.
8. Всі питання, не врегульовані цим рішенням,
регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.
9. Виконавчому комітету Вишгородської міської
ради забезпечити направлення копії цього рішення
Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області та
забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та
формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

Про встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на 2017 рік в м. Вишгороді

5

Рішення від 07 липня 2016 року № 12/6
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 212, 213, 214, 215, 216 Податкового
кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити на 2017 рік із реалізованих на території м. Вишгорода, відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставку акцизного податку у розмірі 5 відсотків від

вартості. Для товарів (палива), зазначених у підпункті 215.3.4 пункту
215.3 статті 215 Податкового кодексу України, реалізованих відповідно
до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставка податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого
(відпущеного) товару.
2. База та об’єкт оподаткування, податковий період, порядок та
строки сплати податку та інші обов’язкові елементи визначаються розділом VI Податкового кодексу України.
3. Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються від-

повідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативноправових актів.
4. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити
направлення копії цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області та забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах
масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

Вишгород

4

Офіційно

14 липня

2016 року

5

Про встановлення транспортного податкув м. Вишгороді на 2017 рік

Рішення від 07 липня 2016 року № 12/7
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 267 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити транспортний податок у м. Вишгороді.
2. Визначити, що платниками податку є фізичні та
юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають
зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п.
267.2. ст. 267 Податкового кодексу України є об’єктом
оподаткування.

3. Визначити, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше
п’яти років (включно) та середньоринкова вартість
яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та з урахуванням особливостей, визначених п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу
України.
4. Базою оподаткування є легковий автомобіль,
що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2.
ст. 267 Податкового кодексу України.
5. Ставки податку встановлюються з розрахунку
на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен
легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування

відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу
України.
6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює
календарному року.
7. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеного п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу України.
8. Податок сплачується в Порядку та в строки,
визначені п. 267.7. та п. 267.8. ст. 267 Податкового
кодексу України.
9. Подання звітності відбувається відповідно до
норм Податкового кодексу України.
10. Відповідальність за порушення податкового
законодавства встановлюється відповідно до норм

Податкового кодексу України та інших нормативних
документів.
11. Всі питання, не врегульовані цим рішенням,
регулюються відповідно до норм Податкового кодексу
України та інших діючих нормативно-правових актів.
12. Виконавчому комітету Вишгородської міської
ради забезпечити направлення копії цього рішення
Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області та
забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах
масової інформації.
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та
формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

XII сесія Вишгородської міської ради VІІ скликання (дргуе пленарне засідання)

Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2017 рік
Рішення від 14 липня 2016 року № 12/65
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 269-287 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом
24 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Вишгорода податок на землю.
2. Визначити, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних
часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей, визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового
кодексу України.
3. Визначити, що об’єктом оподаткування є
земельні ділянки, які перебувають у власності або
користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності, з урахуванням особливостей,
визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу
України.
4. Базою оподаткування є нормативна грошова
оцінка земельних ділянок, розташованих на території м. Вишгорода, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.
5. База оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України та встановлених окремими
рішеннями міської ради відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України.
6. Визначити земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей,
визначених ст. 283 Податкового кодексу України,
та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу
України.
7. Ставка податку на земельні ділянки встановлюється у розмірі 2 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.
8. Податок за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб:
8.1. зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів
громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними
та садівницькими товариствами, індивідуальними
гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб справляється у розмірі 3 відсотків від суми
земельного податку, обчисленого відповідно до п.
7. цього рішення;
8.2. 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;
8.3. 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;
8.4. 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;
8.5. за земельні ділянки, що відносяться до
земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної
грошової оцінки;
8.6. 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 3 відсотків від їх нормативної грошової
оцінки;
8.7. за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови, справляється у розмірі 2 відсотків від їх
нормативної грошової оцінки;
8.8. 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;
8.9. 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 від їх нормативної грошової оцінки;
8.10. за земельні ділянки, що відносяться до
земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ, справляється у розмірі 3 відсотків від
їх нормативної грошової оцінки;
8.11. 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 від їх нормативної грошової оцінки.

Про орендну плату за землю у м. Вишгороді
Рішення від 14 липня 2016 року № 12/64
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету щодо створення умов для ефективної реалізації
повноважень місцевого самоврядування територіальної громади міста в галузі земельних відносин,
керуючись ст.ст. 26, 28, 33, 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про оренду землі», Вишгородська
міська рада вирішила:
1. Затвердити Положення про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді та порядок розрахунку

9. Податок за земельні ділянки, які перебувають у користуванні (крім оренди) підприємств, установ та організацій недержавної та некомунальної
власності:
9.1. за земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі справляється у розмірі 6 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.2. за земельні ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури
та закладів громадського харчування справляється у розмірі 6 відсотків від їх нормативної грошової
оцінки;
9.3. за земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ справляється у розмірі 8 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.4. за земельні ділянки для будівництва та
обслуговування будівель ринкової інфраструктури справляється у розмірі 6 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.5. за земельні ділянки для будівництва та
обслуговування будівель і споруд закладів науки справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.6. за земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування справляється у розмірі 6 відсотків від їх
нормативної грошової оцінки;
9.7. за земельні ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови
справляється у розмірі 4 відсотків від їх нормативної
грошової оцінки;
9.8. за землі природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, історико-культурного призначення,
лісогосподарського призначення, водного фонду
справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.9. за земельні ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель
та споруд підприємствами, що пов›язані з користуванням надрами, справляється у розмірі 8 відсотків
від їх нормативної грошової оцінки;
9.10. за земельні ділянки для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості справляється у розмірі 4 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.11. за земельні ділянки для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підпри-

ємств справляється у розмірі 8 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.12. за земельні ділянки для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та
гарячої води, збирання, очищення та розподілення
води) справляється у розмірі 4 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.13. за землі транспорту справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.14. за землі зв’язку, енергетики справляється у розмірі 6 відсотків від їх нормативної грошової
оцінки;
9.15. за землі рекреаційного призначення
справляється у розмірі 4 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.16. за земельні ділянки іншого цільового призначення справляється у розмірі 3 відсотків від їх
нормативної грошової оцінки.
10. Податок за земельні ділянки, що відносяться до сільськогосподарських угідь, справляється у
розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
11. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
12. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеного ст. 286 Податкового кодексу України.
13. Податок сплачується в Порядку та в строки,
визначені п. 266.9. та п. 266.10 ст. 266 Податкового
кодексу України.
14. Подання звітності відбувається відповідно
до норм Податкового кодексу України.
15. Відповідальність за порушення податкового
законодавства встановлюється відповідно до норм
Податкового кодексу України та інших нормативних
документів.
16. Всі питання, не врегульовані цим рішенням,
регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.
17. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області та забезпечити оприлюднення цього рішення
в засобах масової інформації.
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та
формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

орендної плати за земельні ділянки (додаток 1) із
додатками.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення
Вишгородської міської ради від 29 жовтня 2013 року
№26/13 «Про орендну плату за землю в м. Вишгороді».
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
4. Виконавчому комітету Вишгородської міської

ради направити копію цього рішення до органу державної податкової служби у Вишгородському районі.
5. Секретарю ради забезпечити оприлюднення
цього рішення в засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова О. МОМОТ

ПОЛОЖЕННЯ про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді
та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки
1.Загальні положення
1.1. Положення про оренду земельних ділянок та порядок розрахунку орендної плати за
земельні ділянки на території Вишгородської міської ради (далі – Положення) визначає єдині умови
оформлення договорів оренди (суборенди) та суперфіцію земельних ділянок комунальної власності,
орендодавцем яких виступає Вишгородська міська
рада.
1.2. Положення розроблено з метою визначення порядку оформлення договорів оренди (суборенди) землі, справляння орендної плати за земельні ділянки у м. Вишгороді.
1.3. Положення регламентує організаційні
відносини, пов’язані з оформленням оренди земельних ділянок у м. Вишгороді, порядок розрахунку орендної плати, укладання, реєстрації, внесення
змін, припинення дії, розірвання, поновлення договорів оренди землі та суборенди земельних ділянок
комунальної власності.
2. Законодавчо-нормативна база
2.1. Конституція України.
2.2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2.3. Цивільний кодекс України.
2.4. Земельний кодекс України.

2.5. Податковий кодекс України.
2.6. Закон України «Про оренду землі».
2.7. Закон України «Про землеустрій».
2.8. Закон України «Про Державний земельний кадастр».
2.9. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
2.10. Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Типового договору оренди землі» від 3 березня 2004 р. № 220.
2.11. Наказ Держкомзему, Мінагрополітики, Мінбуду та Української академії аграрних наук
«Про Порядок нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення та населених
пунктів» від 27.01.2006 № 18/15/21/11, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 5 квітня 2006 р.
за № 388/12262.
3. Терміни та визначення
3.1. У цьому Положенні наведені терміни застосовуються у такому значенні:
Право оренди земельної ділянки (Оренда
землі) – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою,
необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Об’єкт оренди – земельна ділянка, що знаходиться у комунальній власності.
Орендодавець – Вишгородська міська рада.
Орендар - Орендарями земельних ділянок є
юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.
Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
Договір оренди землі – це договір, за яким
орендодавець зобов’язаний за плату передати
орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний
використовувати земельну ділянку відповідно до
умов договору та вимог земельного законодавства.
Суборенда – передача орендованої земельної ділянки або її частини, за згодою орендодавця,
орендарем у володіння та користування іншій особі.
Договір суборенди – договір, за яким орендар передає орендовану земельну ділянку в оренду
третій особі.
Суперфіцій – право користування чужою земельною ділянкою для забудови.

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 14 липня 2016 року № 12/64

Договір суперфіцію – це договір, за яким власник зобов’язаний за плату передати користувачу земельну ділянку у користування на певний строк для
будівництва промислових, побутових, соціальнокультурних, житлових та інших споруд і будівель, а
користувач зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог законодавства.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – капіталізований рентний дохід із земельної
ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.
Податок – обов’язковий платіж, що справляється з юридичних та фізичних осіб за користування
земельними ділянками.
Ставка податку – законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподаткованої
земельної ділянки.
Орендна плата – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.
Ставка орендної плати – прийнятий для розрахунку розміру річної орендної плати відсоток нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до цього Положення.
Далі — на стор. 8
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14 липня

Живемо ЗДОРОВО

2016 року

Вишгород

Дитячі і спортивні майданчики, зовнішнє
ßÑÊÐÀÂÅ ÔÀªÐ-ØÎÓ ÒÀ
ÑÒÐÈÁÊÈ ×ÅÐÅÇ ÁÀÃÀÒÒß освітлення, зливова каналізація, дороги і тротуари
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Купала-2016

Танці, вогнище й обряди. Вишгородці відгуляли наймістичніше свято року – Івана Купала. Здавна люди вірили: цього дня збуваються найпотаємніші мрії.
Захід відбувся 8
липня ц. р. на галявині біля Співочого
поля, що на набережній Київського моря.
Організували
його
громадська організація «Зелений Корпус» та Вишгородський міський Центр
творчості «Джерело»
за підтримки Вишгородської міськради,
особисто
міського
голови Олексія Момота, Вишгородської районної адміністрації та ресторану «Галс».
Кілька
сотень
людей
прийшли,
щоб
поринути в атмосферу таємничості та долучитися до відтворення
українських
традицій,
які
презентували
творчі колективи Вишгородщини – аматорський колектив
«Любисток», ансамбль «Лютізька левада», родинний ансамбль «Чиста криниця», хори «Коралі» та «Новопетрівчанка», керівник хору «Ветеран» Анна Покровська, солістка
вокальної студії «Полузір’я» Зоріана Джунь та Ар’яна Олумі
Додоран, авторську пісню презентувала Софія Куценко.
Для дітвори та дорослих працювали майстри з аква-гриму. Також усі могли повправлятись у влучності зі стрільби
з лука – від парку дитячих розваг «Хеппі парк». Вела захід директор Вишгородського ЦТ «Джерело» Наталія Кисіль. Музичний супровід забезпечив Юрій Дружинський.
Найромантичнішою частиною заходу, звісно ж, було пускання
на воду віночків – ще одна цікава традиція свята Івана Купала, що здавна шанувалася серед простого люду як магічне та
найбільш правдиве гадання. Незаміжні дівчата плели вінки із
запашних трав та квітів, наділяючи кожну рослинку особливою силою. Як стемніло – ворожили на нареченого, пускаючи
віночки по воді.
Видовищним вечір став ще і завдяки фаєр-шоу, яке подарували гості заходу – колектив «Фантом». Ну і, звісно, –
стрибали через багаття.
До пізньої ночі гості розважалися під звуки живої музики,
танцювали, відпочивали – насолоджувалися святом і яскравим літом.

Віндсерфінг
Валерій ПРОКОПЮК,
голова фізкультурно-спортивної
організації «Містраль»
ФОТО — архів клубу, спеціально для «Вишгорода»

Наприкінці 1960-х років зустрілися
двоє людей — один любив бурхливий океан і перегони на яхтах, другий мріяв про
серфінг на великих прибережних хвилях.
Фінансовий стан обох не дозволяв здійснити заповітні бажання, але будувати амбітні плани не міг завадити ніхто...
Американці Фрейд Пейн (художникоформлювач) та Хоел Швейцер (спеціаліст
із радіоелектроніки) малювали сотні вітрильників і дошки для серфінгу, допоки комусь із
них не спало на думку приладнати до дошки
для серфінгу невелике вітрило від швертботу. Минуло ще багато безсонних ночей, поки
вони додумались змайструвати щоглу не
жорстко та вертикально на палубі, а дати їй
змогу крутитися по своїй осі та нахилятися в
різні боки більше, ніж на 90о.
Цей винахід дав змогу новій конструкції
бути надзвичайно маневровою, а відсутність
руля, щогла на карданному шарнірі та рульовий, який стояв на палубі дошки, що ледве
виглядала з води, — швидко зробили цей
оригінальний винахід винятковим.
З одного боку — це був вітрильник
(оскільки вітрило — головний двигун), а з іншого — серфінг-дошка без усіляких кокситів
(робочий відсік – ред.), рубок і т. д. Рульовий
стояв на палубі та втримував щоглу з вітрилом. Тільки відпускав руки — як щогла з вітрилом відразу падали на воду.
Немає жодного пристрою, який так напряму може передавати зусилля людини до
судна. Людина буквально захопила вітер у
свої руки.
Цей снаряд одержав назву «віндсерфер»,
що в перекладі з англійської означає «серфінг по вітру».

Добрі новини про благоустрій

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

За останні два тижні у місті було встановлено кілька дитячих і спортивних майданчиків за адресами: вул.
Дніпровська, 2 і 3-б, Н. Шолуденка, 6, М. Грушевського,
3-5, просп. Т. Шевченка, 5. Про це редакції повідомив заступник міського голови Ігор Свистун.
Найближчим часом з’явиться яскравий дитячий куточок
на Пісках – на вул. Святославській. Обладнання вже закуплено за бюджетні кошти, на виконання міської програми
благоустрою кварталів міста.
Здійснено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення
на вул. Київській, 20, Ю. Кургузова, 2, Набережній, 12, просп.
Т. Шевченка, 9-а. Прочищено одне з найпроблемніших місць
зливової каналізаційної системи міста на вул. Ю. Кургузова
— магістральний колектор із території Вишгородської центральної районної лікарні до буд. 2.

Складнощі ситуації: з одного боку — каналізаційний люк
на тротуарі був заасфальтований ще за радянських часів, з
іншого — такий самий люк був «закопаний» на глибину 1
м. Іще слід зазначити, що цей дощовий колектор обслуговує
весь житловий масив «Ярославичі», приймає воду з усіх прибудинкових територій цього чималого житлового комплексу.
Тому його несправність призводила до «повеней» на вул.
Київській, які розмивали узбіччя, трохи чи не утворюючи яри.
У найближчих планах — промивка дощової каналізації
на перетині вул. Київської та Набережної.
По дорогах міста «вилізло» кілька неприємних «сюрпризів» — провали на проїжджій частині (на дорожньому полотні) вул. Ю. Кургузова — на підйомі до буд. 3-а/3-б та на
вул. Дніпровській – біля магазину «Дитячий світ». Саме зараз (станом на 12.07.2016 р.) ці аварійні ділянки терміново
ремонтуються.
Також відремонтовано частину тротуару на вул. Ю. Кургузова, 11 (від СШ «Сузір’я» до Казначейства).

Тримаймо вітер у руках
Захоплення вітрильними дошками набуло
такого широкого розмаху, що фірми з виготовлення віндсерфінгів почали рости, як гриби, а десятки модифікацій вітрильних дощок
наводнили увесь світ.
Це єдине вітрильне судно, яке може, подібно летючій рибі, стрибнувши з однієї хвилі,
пролетіти десятки метрів. Найбільш досвідчені спортсмени — спеціалісти у вільному
катанні — вистрибують уверх більш, ніж на
10 м, роблять по два сальто, оберти та інші
акробатичні трюки.
Небагато знайдеться таких видів спорту,
де треба мати стільки різнобічних та суперечливих взаємовиключних властивостей.
Рульовому необхідно мати розвинений вестибулярний апарат — як у канатохідця. Щоглу
віндсерфінга, закріплену на шарнірі, утримує
людина,— значить, її руки мають бути міцніші
за канати, зі сталевою хваткою в кистях.
До того ж, треба безпомилково вираховувати найвигідніший шлях на воді своєї дошки та відпрацьовувати «відчуття вітру», щоб
угадувати найменші зміни його напрямку. Потрібно вчитися за ознаками, відомими лише
морякам і гонщикам, передбачати зміну погоди і використовувати її на свою користь.
Цей вид спорту включений в Олімпійські:
проводиться серія перегонів (12-15) для визначення переможця.
Віндсерфінг вдосконалюється. Він, як і
гірські лижі, сноубординг, розділився на видові групи: клас «Formula» — дошки шириною 1
м; клас «Slalom» — дошки у заїздах з поворотами на швидкість; клас «Фрістайл» — акробатичні трюки; клас «Вейв» — для великих
океанських хвиль; RS-X — Олімпійський клас
вітрильної дошки.
В усіх видових групах окремо проводяться свої змагання, оскільки дошки мають різні
габарити, форми та інші специфічні властивості. Вітрила для них теж класифікуються на
слаломні, рейсові, фрістайлові та вейвові.

В Україні (тоді ще частина СРСР — ред.)
бурхливий розвиток віндсерфінгу відбувся
наприкінці 1970-х років. А в 1980-му в Талліні (Естонія) пройшли змагання з вітрильного
спорту у рамках XXII Літніх Олімпійських ігор
(перших на теренах Східної Європи і в соціалістичній країні; окрім Москви частина змагань відбулася в інших містах, зокрема футбольні матчі — у Ленінграді, Мінську і Києві
— ред.)
Розвивався віндсерфінг завдяки аматорам та фанатам цього виду спорту. Профспілкові організації дослідницьких інститутів,
заводів і фабрик закупили по кілька снарядів
для працівників і тримали їх на своїх базах
відпочинку, де була вода. Але то було потім,
а спочатку хтось діставав або привозив дефіцитну закордонну дошку — з неї ліпилась
форма (матриця) і далі вручну з епоксидної
смоли та склотканини виклеювалась дошка.
Радянська держава спромоглася хіба що на
виготовлення вітрильної дошки «Мустанг» на
базі Феодосійського заводу. Вони були важкі,
незграбні та ще й протікали, так що після кожного виходу на водойму треба було виливати
з них воду. Їх збирали з трьох частин — носа,
середини та корми. Далі краще — з’явився у
1980-х Олімпійський клас дошки «Глайдер»,
потім Олімпійський клас «Лехнер», який усі
спортсмени згадують недобрим словом. Зараз в Олімпійському класі ганяється дошка
RS-X.
У вітрильних змаганнях правила перегонів дуже консервативні та суворі — вони відшліфовувалися століттями, коли ще не було
автомобілів та літаків. Та для дуже маневрених і швидких вітрильних дощок із часом
спростили або відмінили деякі правила поведінки в перегонах, що набагато полегшило
змагання.
Зараз в Україні віндсерфінгом займаються сотні людей майже в усіх населених пунктах, де є водойми. Дошки вдосконалюють-

ся, стають більш легкими та маневровими,
ширшими та коротшими, виготовляються з
космічних матеріалів — карбону, кевлару. Це
також стосується й вітрил, щогл і шківів, за які
тримається серфінгіст на воді.
Здається, що вже випустили ідеальну дошку — але знову з’являється краща та швидша. І прогресу немає кінця. Сьогодні доводять
до ідеалу деталі дошки — плавці різної форми та довжини, шарніри, щогли та гіки. Якщо
раніше дошка «Мустанг» важила 40 кг, то зараз дошка класу «Formula» важить лише 7-8
кг, а дошки інших класів стали ще легшими,
швидшими та більш маневровими на воді.
При великому вітрі та сприятливих хвилях
серфінгіст може досягати швидкості від 60 до
100 км/год, чого не спроможна зробити жодна яхта чи швертбот.
Юні вишгородці віком від 7 до 14 років можуть долучитися до серфінгу. Заняття безкоштовні. Звертатися в будні з 16-ї до 18-ї год.
за адресою: м. Вишгород, алея С. Поташника, віндсерфінг-клуб «Містраль», конт. тел:
(050) 352-55-84 (Тарас Анатолійович), (097)
234-25-00 (Валерій Петрович).

Вишгород
Обговорюємо

Людина

Вулиця імені Героя

Кульчицький Сергій Петрович
(17.12.1963 — 29.05.2014)
ГЕРОЙ УКРАЇНИ
Народився 17 грудня 1963 року в місті
Веймар Німецької Демократичної Республіки у родині військовослужбовця. У 1981 році
закінчив Уссурійське суворовське військове
училище; у 1985 році — Далекосхідне загальновійськове командне училище у місті Благовіщенську Амурської області з червоним дипломом.

Шляхами Київщини

Військову службу розпочав у 1985 році
у званні лейтенанта командиром десантноштурмового взводу 876-го окремого десантно-штурмового батальйону 61-ї бригади морської піхоти Північного флоту СРСР у місті
Печенга-1 Мурманської області. У 1989-1991
роках — заступник командира 876-го окремого десантно-штурмового батальйону, у 19911992 роках — начальник штабу 876-го окремого десантно-штурмового батальйону.
У 1992 році перевівся в Україну. У 19921993 роках — заступник командира 14-го
окремого батальйону Національної гвардії
України, у 1993-1994 роках — начальник штабу 14-го окремого батальйону Національної
гвардії України, у 1994-1995 роках — командир 14-го окремого батальйону Національної
гвардії України (військова частина 1441, місто
Тернопіль). У 1995 році — командир 1-го батальйону Національної гвардії України (військова частина 2209, місто Сімферополь). У
1995-1997 роках — командир 41-го окремого батальйону морської піхоти Національної
гвардії України (військова частина 2223, місто
Феодосія). У 1997-1998 роках — заступник командира полку Національної гвардії України, у
1998-2003 роках — командир 12-го окремого
батальйону Національної гвардії України (військова частина 1241, місто Івано-Франківськ).
У 2003-2005 роках — заступник начальника штабу — начальник оперативного відділу
Управління Міністерства внутрішніх справ в
Івано-Франківській області. У 2005-2010 роках — командир бригади внутрішніх військ
(військова частина 3002, місто Львів). У 20102012 роках — заступник начальника управління Західного територіального командуван-
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(Початок див. на стор. 1)
ня внутрішніх військ МВС України. Із серпня
2012 року — начальник управління бойової та
спеціальної підготовки Головного управління
внутрішніх військ МВС України (Національної
гвардії України).
Навесні 2014 року генерал-майор С.П.
Кульчицький брав участь в антитерористичній операції на Сході України. Вимогливий та
принциповий офіцер, він вимагав від себе й
від підлеглих сумлінного виконання службових обов’язків на благо України, повністю віддавався роботі, турбувався про підлеглих і в
тяжку хвилину ставав горою на їх захист. Від
першого дня він був поряд зі своїми солдатами, завжди літав або їздив туди, де вони стояли: жив у наметі, їв нехитру солдатську їжу,
яку, бувало, сам і готував.
29 травня 2014 року загинув у зоні бойових дій під час проведення антитерористичної операції під містом Слов’янськ Донецької
області. Гелікоптер МІ-8 Національної гвардії
України, на борту якого знаходився генералмайор Сергій Петрович Кульчицький, був збитий російськими бойовиками близько 12:30
неподалік гори Карачун після розвантаження
продуктів харчування на блокпост. Похований
у Львові на Личаківському цвинтарі (поле 67).
Указом Президента України Петра Порошенка № 544/2014 від 20 червня 2014 року за
виняткові військові заслуги перед Українською
державою, героїзм і самопожертву, виявлені у
захисті державного суверенітету України, генерал-майору Сергію Петровичу Кульчицькому посмертно присвоєно звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка».
С. Кульчицький нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня

Минуле озоветься чебрецями

(20.08.2008, за
вагомий
особистий внесок
у
зміцнення
обороноздатності і безпеки
Ук р а ї н с ь к о ї
держави, бездоганне виконаннявійськового і службового
обов’язку, високий професіоналізм), орденом «За мужність» ІІІ ступеня (28.05.1999, за особисту
мужність, виявлену під час ліквідації наслідків повені в Закарпатській області, зразкове
виконання службового обов’язку), медалями «70 років Збройних Сил СРСР», медаллю «За відзнаку у військовій службі», «10
років Збройним Силам України», «15 років
Збройним Силам України», «За бездоганну
службу» ІІ та ІІІ ступеня. Відзначений нагородами Української православної церкви — орденом Преподобного Іллі Муромця ІІІ ступеня, орденом «1020-річчя Хрещення Київської
Русі»; вищою нагородою Товариства Червоного Хреста України «Почесна відзнака».
Ім’я Героя вибито на одній із плит меморіалу
загиблим працівникам МВС України у Києві
на Солом’янській площі. 29 травня 2015 року
у Львові перед військовою частиною на вулиці
Княгині Ольги було відкрито пам’ятник Герою.
У грудні 2014 року до Дня Збройних Сил
України Укрпошта започаткувала випуск серії художніх маркованих конвертів під назвою
«Героям Слава!», один із яких присвячений С.
П. Кульчицькому.

Дім. Сад. Город

Чому огірочки
ростуть
кривими?
Підготував Олександр КОНОНЕНКО

Ольга ДЯЧЕНКО
ФОТО — архів автора, спеціально для «Вишгорода»

Майже тридцять літ поспіль наприкінці червня злітаються у Циблі Переяслав-Хмельницького району з усіх усюд
вигнанці-зарубенчани. Від квітучих садів
і споришевих стежинок дитинства нині
відділяє холодна Дніпрова хвиля. Тільки
крізь літнє марево сумно забрела у воду
Зарубина (Батурина) гора.
Колись перед нею вдалині стелилися запашні луки із дзеркальцями озерець у калинових вінках. Статечні дуби могутніми кронами спиняли палючі вітри і в прохолодній тіні
давали прихисток втомленим подорожнім,
численному птаству і різній звірині.
Виконання примарних планів бездумних
тодішніх керівників щодо будівництва ГЕС
знищили природну красу Подніпров’я, зігнали з насиджених місць мільйони безкрилих
птахів. Канівське море припинило існування
багатьох сіл.
Зарубенці у дніпровській долині купалися
у зелені садів, медові левади гуділи бджолами, пахуче різнотрав’я п’янило цілющими
ароматами. Недаремно у селі було багато
довгожителів.
Вимушене переселення вирвало їх із корінням, життєдайне джерело ураз пересохло
для більшості старожилів. Навіть на древньому кладовищі на високій горі ревні виконавці
вказівок зверху бульдозером поглумилися
над кістками предків. Щоб і сліду не залишилося від історичного поселення. Адже ще в
ІХ столітті тут існувало місто Заруб, залишки
якого тривалий час досліджували археологи.
Через Дніпро був збудований міст, палі якого
влітку визирали з води.
Звідси походить назва періоду заселення
Подніпров’я — зарубинецька культура. Цьогорічний «Український народний календар»
сторіночку присвятив саме історії нашого

села. Там досі є залишки древніх валів, певно, ще з Київської Русі.
Крутими пагорбами і стрімкими яругами
протягом століть перейшло і назавжди зникло безліч ворогів. Село знищували, палили,
стирали з лиця землі, а воно знову відроджувалося. Тільки доленосна жовтнева зоря скотилася, на біду, на голови зарубенчан.
Зазнали господарі землі принад колективізації, голод змусив шукати щастя навіть у
Сибіру. Побував там і мій дідусь, що мав гарне господарство, яке відібрали, і дев’ятеро дітей. Та повернувся на рідну землю.
Горе вернулося за ним. Посланець із району під час жнив, коли в селі були тільки діти
і немічні старі, за невиконання плану зернозаготівлі підпалив хати. Довелося ліпити сякітакі у низині. Чутка про Канівську ГЕС багато
літ стримувала будь-яке будівництво. Найстаріші жителі пропонували перенести село на
рідні гори, та до них ніхто не прислухався.
Більшість зарубенчан оселилися у Циблях на в’юнищанських піщаних пагорбах.
Тільки працьовиті і талановиті хлібороби неродючу землю зробили квітучою. Плодоносять і зарубенські покинуті сади, та розкошує
ними звірина.
У тій красі можна було у школі, де щоліта
діяв дитячий оздоровчий табір, відкрити пансіонат чи санаторій. Проте цього у планах не
було, міцну будівлю просто розтягли. А вона
була зведена на місці церкви. Чи не покарали
Вищі сили за святотатство?
А в тому храмі знань здобували ази освіти
не тільки зарубенчани, а й діти з Лукавиці і
Монастирка. На цьогорічній зустрічі відзначали 50-річчя закінчення Зарубенської восьмирічки кілька тодішніх випускників. Тетяна Кущ
(Хоменко) подякувала вимогливим і терплячим учителям за міцні знання. Різні спеціальності освоїли колишні учні, багато — здобули
вищу освіту.
Життя постелило рушники долі у різні ку-

точки не тільки України. Проте перші зерна
любові до своєї землі, рідного слова проросли там, на зарубенських пахучих чебрецях.
Тож не дивно, що розлука із найдорожчим
куточком озвалася багатьом у творчому доробку.
Автор цих рядків присвятила односельцям поетичну збірку «Зарубенська зоря».
Сільський літописець Софія Сорокова видала наукове дослідження «Не летять ластівки
у Зарубенці», на основі якого один із істориків
захистив кандидатську дисертацію.
Часто на зустрічах односельців читає
свої вірші Григорій Свитка. Порадував нині
власними гумористичними смішинками мій
колишній учень Михайло Дяченко. Якось читала вірші про Зарубенці і його внучка. Не загубились ми у світі.
Наші щирі зустрічі нікого не залишають
байдужими. Так, учителька Тамара Коваленко з Пекарів Канівського району (нині краєзнавець) передала у майбутній Зарубенський
музей зошити учнів Лукавської початкової
школи ще за 1941 рік. Їх зберігав останній
директор Зарубенської восьмирічки Василь
Білокур.
До нашого гурту щороку приєднується
андрушівська Оля — дружина нині покійного Івана Грушецького, яка народила сина в
Зарубенцях — останню дитину з виселеного
села. Отож удвох нині доповнюють гіркотні
сторінки спогадів. Оля щоразу пригощає високими духмяними короваями.
Зі сльозами радості й печалі прийняла я
букет від односельця Івана Мізіна. Напередодні зустрічі він із Михайлом Дяченком та
Віталієм Хоменком плавали човном на рідний, зарослий бур’янами берег. Несподіваний подарунок із рідних гір! Але ж які пахучі
трави у тому букеті! Огорнули серце теплом
і смутком. Озвалося минуле добрим словом,
щирою піснею і сподіваннями на майбутні зустрічі.

Причин появи «покручів» — чотири:
підживлення, особливості сортів, гарне
сусідство і полив та мульчування.
Найчастіше поява кручених огірків викликана порушенням калійного живлення.
Господарі підгодовують їх, переважно, настоєм трав, гною, куряку, тобто багатими
азотом речовинами, а про калійні добрива
забувають. І для того, щоб огірки гарно і
довго плодоносили, саме цих добрив не вистачає. Отож, коли на вашій грядці з’явилися
криві екземпляри, треба підгодувати огірки
добривом «Пікалов» (по листю), сірчанокислим калієм (по листю і під корінь) або золою
(під корінь).
Щоб уникнути деформації ваших овочів,
треба також враховувати, що не можна вирощувати на одній грядці і в одній теплиці
сорти бджолозапильний та ті, що не потребують запилення, а також гібриди огірків.
Треба хоча б ізолювати такі види один від
одного марлею або нетканим матеріалом.
Третя причина, якої уникнути найлегше, — полив /вірніше — НЕполив/ грядки
холодною водою. Огірочки люблять, щоб їх
поливали прогрітою на сонці водою, або —
принаймні, в похмуру і прохолодну погоду —
додавайте в лійку трохи окропу.
До речі, поливати огірки треба регулярно, адже пересихання грунту помітно
впливає на зростання огірків та їх формування – розвиток плодів сповільнюється і
вони набувають діжкоподібної форми. Якщо
не маєте можливості систематично відвідувати свої володіння, то проблему поливу
можна вирішити двома способами: за рахунок автоматичного крапельного зрошення
або за допомогою розпушування грунту,
що посилює аерацію кореневої системи і
сприяє її активному розвитку. Однак, врахуйте, що коріння рослин розташовується
близько до поверхні землі — не пошкодьте
їх. Можна також вдатись до мульчування.
На кривизну зеленців можуть впливати і
сортові особливості огірків. Деякі з них погано реагують на скорочення світлового
дня і перепад денної і нічної температури.
Отож, ретельно добирайте, що сіяти на вашій грядці і коли проводити посів.
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ПОЛОЖЕННЯ про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді та порядок
розрахунку орендної плати за земельні ділянки
(Початок на стор. 5)
4. Право оренди земельної ділянки
4.1. Земельні ділянки можуть передаватися
в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням і організаціям, а також іноземним
державам.
4.2. Оренда земельної ділянки може бути не
більше 50 років. Строк дії оренди земельної ділянки визначається відповідним рішенням Вишгородської міської ради.
4.3. Орендована земельна ділянка або її
частина може за згодою орендодавця передаватись орендарем у володіння та користування
іншій особі (суборенда), якщо інше не визначено
договором оренди.
4.4. Використання земельної ділянки (в т.
ч. ведення на її території будь-якої господарської,
адміністративної, виробничої та іншої діяльності),
право на використання якої не посвідчено належним чином укладеним та зареєстрованим договором оренди, заборонено.
4.5. В разі ухилення землекористувача від
укладення договору оренди або своєчасного поновлення терміну його дії протягом 2-х місяців
з моменту прийняття Вишгородською міською
радою рішення про передачу земельної ділянки в оренду та укладення договору оренди або
поновлення терміну дії договору оренди Вишгородська міська рада приймає відповідне рішення
про заборону використання земельної ділянки з
одночасним зверненням до землекористувача,
органів Держземагенції, правоохоронних органів,
контролюючих органів, а в окремих випадках – до
суду.
4.6. В разі ухилення землекористувача від
укладення договору оренди або своєчасного поновлення терміну його дії протягом 6-ти місяців з
моменту прийняття Вишгородською міською радою
рішення про передачу земельної ділянки в оренду
та укладення договору оренди або поновлення
терміну дії договору оренди Вишгородська міська
рада приймає відповідне рішення про визнання рішення про передачу земельної ділянки в оренду та
укладенню договору оренди або поновлення терміну дії договору оренди таким, що нереалізоване, та
скасовує його.
5. Передача земельних ділянок в оренду
5.1. Передача в оренду земельних ділянок,
що перебувають в комунальній власності, здійснюється на підставі рішення Вишгородської міської ради чи договору купівлі-продажу права оренди
земельної ділянки (у разі продажу права оренди)
шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.
5.2. Передача в оренду земельних ділянок
здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, у разі:
•
розташування на земельних ділянках
об’єктів нерухомого майна, що перебувають у
власності громадян, юридичних осіб, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі, крім
випадків відмови власника розташованого на земельній ділянці нерухомого майна від її викупу або
укладення договору оренди;
•
використання земельних ділянок для
користування надрами та спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій);
•
використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних ділянок
під культовими будівлями;
•
перебування в користуванні земельних
ділянок або розташованих на них будівель підприємств, установ та організацій, що належать до
державної та комунальної власності, підприємств
і громадських організацій у сферах культури
і мистецтв (у тому числі національних творчих
спілок);
•
розміщення дипломатичних та прирівняних до них представництв іноземних держав
і міжнародних організацій згідно з міжнародними
договорами України;
•
будівництва та обслуговування лінійних об’єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній
електропередачі, аеропортів, нафто- та газових
терміналів, електростанцій тощо);
•
проведення комплексної реконструкції
кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового
фонду відповідно до закону;
•
будівництва соціального та доступного
житла, якщо конкурс на його будівництво вже проведено;
•
інших випадків, згідно чинного законодавства (ст. 134 Земельного кодексу України).
Земельні торги не проводяться при наданні земельних ділянок громадянам для сінокосіння і
випасання худоби, городництва та в межах норми
безоплатної передачі громадянам у власність земельних ділянок.
5.3. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності і
не підлягають продажу на конкурентних засадах
(земельних торгах), громадянам та юридичним
особам здійснюється на підставі рішень Вишгородської міської ради.
5.4.
Рішення Вишгородської міської ради
приймається на підставі проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок або іншої
землевпорядної документації.
Надання у користування земельної ділянки,
межі якої встановлені в натурі (на місцевості),
без зміни її цільового призначення, здійснюється
на підставі технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості). Надання у користування земельної
ділянки, речове право на яку зареєстроване без
зміни меж та цільового призначення, здійснюється
без розроблення документації із землеустрою.
6. Укладання договору оренди землі та його реєстрація
6.1. 3абезпечення оформлення договорів
оренди землі покладається на виконавчий комітет
Вишгородської міської ради, згідно типової форми
договору оренди земельної ділянки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового договору оренди землі» від 3
березня 2004 р. № 220.
6.2. Договір оренди вважається укладеним
з моменту досягнення домовленості з усіх істотних
умов і підписання сторонами тексту договору. Для
досягнення згоди щодо суттєвих умов договору
оренди землі складається його проект, який попередньо погоджується орендарем.
6.3. Підготовка проекту договору оренди
землі фізичним та юридичним особам проводиться
юридичним відділом Виконавчого комітету.
6.4. Обчислення розміру орендної плати
проводиться згідно форми розрахунку розміру
орендної плати за земельні ділянки комунальної
власності, грошова оцінка яких проведена (додаток 2).
6.5. Укладення договору оренди здійснюється при наявності оформленого проекту договору
оренди землі та наявності усіх необхідних документів для його виготовлення (додаток 3).
6.6. Після прийняття рішення Вишгородської
міської ради про надання в оренду, у разі позитивного результату конкурсу чи аукціону, договір оренди землі в трьох примірниках подається на підпис
Вишгородському міському голові.
6.7. Підставою для укладення договору оренди землі є рішення Вишгородської міської ради про
надання в оренду земельної ділянки або витяг з
рішення Вишгородської міської ради виготовлений
та завірений печаткою міської ради. У разі набуття
права оренди землі на конкурентних засадах підставою для оформлення договору оренди землі є
протокол результатів конкурсу чи аукціону.
6.8. Договір оренди землі укладається у
письмовій формі, відповідно до технічної документації, проекту землеустрою або іншої землевпорядної документації. За бажанням однієї із сторін
договір оренди землі може бути посвідчений нотаріально.
6.9. Договір оренди землі набирає чинності
після досягнення домовленості з усіх умов, укладення та підписання його сторонами і реєстрації у
Вишгородській міській раді.
6.10. Передача земельної ділянки орендареві
відбувається за актом приймання-передачі об’єкта
оренди.
6.11. Один примірник договору оренди землі
видається орендарю, другий – у Вишгородську
міську раду, третій залишається в органі, який провів державну реєстрацію.
6.12. Орендар зобов’язаний у п’ятиденний
строк після державної реєстрації договору оренди землі надати копію договору відповідному органу державної податкової служби.
6.13. Право користування земельною ділянкою виникає з моменту державної реєстрації цих
прав.
7. Порядок розрахунку орендної плати за земельну ділянку
7.1. Розмір, форма, строки внесення та зміна орендної плати, відповідальність за її несплату
встановлюються у договорі оренди землі між орендодавцем і орендарем.
7.2. Розмір орендної плати за земельну ділянку встановлюється відповідно до її цільового
призначення (функціонального використання) у
розрізі економіко-планувальних зон м. Вишгорода,
згідно з нормативною грошовою оцінкою землі та
не залежить від наслідків господарської діяльності
орендаря.
7.3. Підставою для визначення розміру
орендної плати є це Положення, рішення Вишгородської міської ради від 13 грудня 2007 року
№13/7 «Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земель міста Вишгорода та Порядку її визначення» та витяг про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки,
виданий управлінням Держкомагенції у Вишгородському районі.
7.4. Річна орендна плата для земель сільськогосподарського призначення не може бути
меншою розміру земельного податку, а для інших
категорій земель – трикратного розміру земельного податку. Річна орендна плата не може перевищувати 12 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки. Її розмір визначається та змінюється відповідно до чинного законодавства.
7.5. У разі набуття права оренди земельної
ділянки на аукціоні розмір орендної плати може
бути встановлений більше 12 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки та змінюватися
відповідно до чинного законодавства.
7.6. Якщо орендована земельна ділянка знаходиться в межах історико-культурної заповідної
території у м. Вишгороді, то при визначенні розміру
орендної плати застосовується коефіцієнт 1,5 та
обов’язково зазначається у рішенні Вишгородської
міської ради.
7.7. Плата за суборенду земельних ділянок
не може перевищувати орендної плати.
7.8. Основні ставки орендної плати за земельні ділянки, наведені нижче, є річними:

Вишгород
Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 14 липня 2016 року № 12/64

Код КВЦПЗ
Класифікація видів цільового призначення земель відповідно до Наказу ДержавРозділ
Підрозділ ного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року N 548 «Про
затвердження Класифікації видів цільового призначення земель»
Секція A
Землі сільськогосподарського призначення
01
Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для виробництва
сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для діяльності у сфері надання
послуг у сільському господарстві, та інше)
01.01
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Для ведення фермерського господарства
01.02
01.03
Для ведення особистого селянського господарства
Для ведення підсобного сільського господарства
01.04
01.05
Для індивідуального садівництва
Для колективного садівництва
01.06
01.07
Для городництва
Для сінокосіння і випасання худоби
01.08
Для дослідних і навчальних цілей
01.09
01.10
Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства
Для надання послуг у сільському господарстві
01.11
01.12
Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції
Для іншого сільськогосподарського призначення
01.13
01.14
Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель
природно-заповідного фонду
Землі житлової та громадської забудови
Секція B
02
Землі житлової забудови (землі, які використовуються для розміщення житлової
забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); землі, які
використовуються для розміщення гаражного будівництва)
Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
02.01
споруд (присадибна ділянка)
02.02
Для колективного житлового будівництва
Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
02.03
02.04
Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання
Для будівництва індивідуальних гаражів
02.05
Для колективного гаражного будівництва
02.06
02.07
Для іншої житлової забудови
Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель
02.08
природно-заповідного фонду
03
Землі громадської забудови (землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для
публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів,
для лікарень та оздоровчих закладів), інших об’єктів загального користування)
03.01
Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування
03.02
Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти
Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соці03.03
альної допомоги
03.04
Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій
Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького
03.05
обслуговування
03.06
Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та
органів
Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
03.07
03.08
Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування
Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ
03.09
03.10
03.11
03.12
03.13
03.14
03.15
03.16
Секція C
04

05

Секція D 06

Секція E 07

Секція G 08

Секція H 09

Секція I
10

04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10
04.11
05.00

06.01
06.02
06.03
06.04
07.01
07.02
07.03
07.04
07.05

08.01
08.02
08.03
08.04
09.01
09.02
09.03

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

Секція J
11

11.01

11.02
11.03
11.04

11.05

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури
Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки
Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування
Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування
Для розміщення та постійної діяльності органів МНС
Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови
Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель
природно-заповідного фонду
Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення
Землі природно-заповідного фонду (природні території та об’єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища), а також штучно
створені об’єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, паркипам’ятки садово-паркового мистецтва), що надаються в постійне користування
спеціальним адміністраціям територій та об’єктів природно-заповідного фонду
(крім земельних ділянок під об’єктами природно-заповідного фонду, що включені
до їх складу без вилучення))

Код
розділу
КВЕД

01

3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
12%
3%
3%
5%
6%
4%
3%

95, 96, 97
3%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
3%

75

-

80

3%

85

3%

91

4%

92 (крім
3%
92.6)
99

3%

50, 51, 52 6%
55

6%

65,
66,
8%
67, 70
71, 72, 74 8%
73
3%
90

3%

93
75
45

6%
4%
3%

92

Землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах
яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються
для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень,
освітньої та виховної роботи)
Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики 85
захворювань і лікування людей)
Землі рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних
стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів,
яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів,
інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації)
Землі історико-культурного призначення (землі, на яких розташовані: пам’ятки
культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники,
історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї
просто неба, меморіальні музеї-садиби)
Землі лісогосподарського призначення (землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земель, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не
віднесені до категорії лісів, а також земель, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних
і садових ділянках)
Землі водного фонду (землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм,
крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)

Відсоток від
грошової
оцінки землі

3%

3%

3%

92

4%

92

3%

02

3%

41

3%

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення
Землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та спо- 10 - 14
руд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами
( к р і м
8%
1 4 . 1 ,
14.2)
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та спо15-37
4%
руд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та спо45
8%
руд будівельних організацій та підприємств
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання 40,41
4%
пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)
Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель
6%
природно-заповідного фонду

9

Офіційно

Вишгород

14 липня

8

2016 року

9

10.1. Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий
строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше, ніж
12
12.01
Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям за12.02
за 1 місяць до закінчення строку дії договору повідолізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського,
12.03
річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспормити письмово орендодавця про намір продовжити
12.04
ту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвийого дію (якщо інший строк не зазначений у договорі
12.05
тку об’єктів транспорту)
12.06
3%
оренди).
12.07
10.2. Поновлення договірних відносин стосовно
12.07
12.08
оренди земельної ділянки комунальної власності
12.09
можливе лише шляхом прийняття відповідного рішен12.10
ня Вишгородської міської ради (або за умов, передба13
13.01
Землі зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телечених законодавством). Поновлення договорів орен13.02
графні лінії та супутникові засоби зв’язку)
64
6%
13.03
ди здійснюється шляхом укладання додаткової угоди
13.04
або викладення договору у новій редакції.
14
Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будів10.3. Підготовка проектів рішень Вишгородської
ництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств,
міської ради здійснюється відповідно до вимог закону.
установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції,
теплоелектроцентралі, котельні), об’єктів альтернативної енергетики (електро10.4. Прийняття рішення міською радою щодо
станції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі
%
поновлення договору здійснюється при наявності усіх
електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, транснеобхідних документів (додаток 3).
форматорні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробни11. Внесення змін до договору оренди землі, його
чих об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз
розірвання та припинення дії.
та пунктів)
11.1. Зміна або розірвання договору вчиняється
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 4
0
14.01
6%
об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій
(40.11)
в такій самій формі, що й договір, який змінюється або
14.02
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 4
0
розривається, якщо інше не встановлено договором
об’єктів передачі електричної та теплової енергії
( 4 0 . 1 2 , 6%
або законом.
40.13)
11.2. Зміна або розірвання договору оренди
Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель
14.03
6%
землі здійснюється в письмовій формі у вигляді угоди
природно-заповідного фонду
та підлягає державній реєстрації.
15
Землі оборони (землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових
11.3. Зміни до договору оренди землі здійснючастин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій
75
Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до заються шляхом укладання додаткових угод, які підконодавства України)
писуються уповноваженими представниками орен15.01
Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України
додавця та орендаря відповідно до вимог закону та
15.02
Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС
рішення Вишгородської міської ради. У разі недосяг15.03
Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України
нення згоди щодо зміни умов договору оренди землі
15.04
Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України
спір розв’язується у судовому порядку.
Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту
15.05
11.4. Додаткові угоди не укладаються у випадку
Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України
перерахунку орендної плати при проведенні норма15.06
тивно-грошової оцінки земель, зміні ставок земельноДля розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів
го податку відповідно до змін чинного законодавства
15.07
України, військових формувань
та відповідних рішень Вишгородської міської ради.
Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель
15.08
Розрахунки здійснюються орендодавцем самостійно
природно-заповідного фонду
Секція K
Землі запасу, резервного фонду та загального користування
та надсилаються орендарю та органу державної по16
16.00
Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність
за
даткової служби рекомендованим листом з повідоабо користування громадянам чи юридичним особам)
р і ш е н н я м мленням протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня
сесії
проведення таких розрахунків.
17
17.00
Землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або ор11.5. Дія договору припиняється у разі: закінганами місцевого самоврядування у процесі приватизації сільськогосподарських
чення строку, на який його було укладено; придбанугідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та орня орендарем земельної ділянки у власність; викупу
ганізацій)
18
18.00
Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються
земельної ділянки для суспільних потреб або
як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні,
за
примусового відчуження земельної ділянки з мотипляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об’єкти загального користурішенням
вів суспільної необхідності в порядку, встановленовання, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади
сесії
му законом; ліквідації юридичної особи-орендаря, з
чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування)
інших підстав, визначених законодавством. В таких
19
Для цілей підрозділів 16.00 - 18.00 та для збереження та використання земель
19.00
випадках Вишгородська міська рада приймає відпоприродно-заповідного фонду
відне рішення, яке надсилається до органу податкової
служби, землекористувачу, територіальному органу
говору оренди (додаткової угоди).
7.9. На період будівництва об’єктів соціальвиконавчої влади в галузі земельних відносин, ре8.6. Надлишкова
сплачена сума орендної
но-культурного та промислового призначення за рієстраційну службу, та є обов’язковим до виконання.
плати підлягає поверненню у встановленому порядшенням Вишгородської міської ради встановлюється
Дострокове розірвання договору оренди землі таку орендарю або зараховується в рахунок наступних
пільгова ставка орендної плати в розмірі 3%. Термін
кож можливе за взаємною згодою сторін.
платежів.
та умови застосування пільгової ставки орендної
11.6.
Договір оренди землі може бути при8.7. Несплата орендарями орендної плати
плати визначається рішенням Вишгородської міської
пинений орендодавцем в односторонньому порядку
протягом півроку вважається систематичною і є підради, зазначається в договорі оренди та не повинен
у випадках, передбачених у договорі оренди землі.
ставою для припинення права користування земельперевищувати 3 роки від дати прийняття відповідного
Такі випадки можуть бути окремо зазначені в рішенні
ними ділянками.
рішення.
Вишгородської міської ради про передачу в оренду
8.8. Контроль за правильністю обчислення і
7.10. Якщо земельна ділянка передається в
або поновлення (продовження) оренди земельної дісправляння орендної плати за земельні ділянки здійоренду для обслуговування існуючого нерухомого
лянки.
снюється Вишгородською ОДПІ ГУ ДФС Київської
майна, пільгова ставка не застосовується. За рішен11.7. На вимогу орендодавця або орендаря дообласті.
ням Вишгородської міської ради може бути встановговір оренди землі може бути достроково розірваний
9. Зміна розміру орендної плати за земельні ділена заборона на будівництво нових об’єктів неруза рішенням суду у разі невиконання та/або неналянки
хомого майна на орендованій земельній ділянці, не
лежного виконання сторонами їх обов’язків, передба9.1. Розмір орендної плати переглядається
передбачених затвердженою містобудівної докуменчених договором оренди землі та в інших випадках,
щороку у разі:
тацією. В такому випадку Вишгородська міська рада
передбачених законодавством. Договір припиняється
– зміни умов господарювання, передбачених доприймає окреме рішення щодо розробки детального
також в інших випадках, передбачених законом.
говором;
плану території або іншої містобудівної документації.
11.8. У разі розірвання договору оренди землі з
– зміни нормативно-грошової оцінки землі, роз8. Порядок справляння орендної плати за землю
ініціативи орендаря орендодавець має право на отримірів земельного податку, зміни ставок орендної пла8.1. Орендна плата за земельні ділянки справмання орендної плати на землях сільськогосподарти, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індекляється виключно у грошовій формі.
ського призначення за шість місяців, а на землях несації, визначених законодавством;
8.2. Орендна плата за перший місяць нарахосільськогосподарського призначення – за рік, що має
– погіршення стану орендованої земельної дівується залежно від кількості календарних днів місябути зазначено у відповідному рішенні Вишгородської
лянки не з вини орендаря, що підтверджено докуменця з дати укладання договору.
міської ради. Дія вказаної норми не застосовується у
тами;
8.3. Внесення орендної плати на майбутній певипадку припинення дії договору оренди за обставин,
– в інших випадках, передбачених законом.
ріод оренди допускається на термін не більше одного
передбачених ст. 120 Земельного кодексу України, та
9.2. Розмір річної орендної плати щороку за староку.
за умови одночасної передачі земельної ділянки ноном на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації,
8.4. Річна орендна плата вноситься у терміни
вому орендарю.
відповідно до чинного законодавства.
та у розмірах, які визначені договором оренди землі,
11.9. Дострокове розірвання договору оренди
9.3. Обов’язковою умовою договору оренди зедо відповідного бюджету, розподіляється та викорисземлі з ініціативи орендаря оформлюється додаткомельної ділянки, який укладається з орендарем, є
товується згідно з чинним законодавством.
вою угодою.
зміна орендної плати в разі зміни нормативно-гро8.5. Обов’язковою умовою рішення Вишгород11.10. Прийняття рішення міською радою щодо
шової оцінки земельної ділянки. Така зміна розміру
ської міської ради щодо передачі в оренду земельної
розірвання договору здійснюється за наявності усіх
орендної плати здійснюється без укладання додаткоділянки або поновлення (продовження) терміну дії
необхідних документів.
вих угод або прийняття рішень Вишгородської міської
договору є обов’язок орендаря сплати в 30-дений
11.11. Після прийняття рішення Вишгородської
ради на підставі розрахунку та витягу з нормативнотермін після державної реєстрації договору оренди
міської ради угода про розірвання договору оренди
грошової оцінки земельної ділянки.)
(додаткової угоди) орендної плати за період з дати
землі в трьох примірниках готується юридичним відді10. Поновлення договору оренди землі
прийняття рішення до дати державної реєстрації до-

лом та подається на підпис Вишгородському міському
голові.
11.12. В разі несвоєчасного поновлення договору, на період по закінченню дії договору оренди землі
та державної реєстрації поновленого договору, землекористувач здійснює відшкодування втрат від недоотримання Вишгородською міською радою коштів
за використання земельної ділянки. Підготовка та
проведення розрахунку (додаток 2) покладається на
виконавчий комітет.
11.13. Відсутність поданої належним чином до
Вишгородської міської ради заяви від землекористувача про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки або укладення нового договору оренди в термін, встановлений договором оренди, але не
пізніше, як за місяць до закінчення терміну дії договору оренди, має наслідком прийняття Вишгородською
міською радою відповідного рішення про заборону
використання земельної ділянки з одночасним зверненням до землекористувача, органів Держкомзему,
правоохоронних органів, а в окремих випадках – до
суду, щодо звільнення земельної ділянки. До остаточного звільнення землекористувачем земельної ділянки (що посвідчується належним чином оформленим
актом прийому-передачі земельної ділянки) землекористувач здійснює відшкодування втрат від недоотримання Вишгородською міською радою коштів за
використання земельної ділянки із розрахунку річної
ставки орендної плати 12% від нормативно-грошової
оцінки. Підготовка та проведення розрахунку (додаток 2) покладається на виконавчий комітет.
12. Перехід права власності на земельну ділянку
12.1. Орендар, який відповідно до чинного законодавства може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її
у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за
умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається,
а в разі продажу її на аукціоні – якщо його пропозиція
є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.
12.2. Перехід права власності на земельну ділянку визначається відповідно до чинного законодавства.
13. Суборенда земельних ділянок
13.1. Передача земельних ділянок або їх частин
в суборенду здійснюється за письмовою згодою орендодавця у вигляді рішення, прийнятого в установленому порядку (якщо інше не передбачено договором
оренди), та за умов:
•
цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки не змінюється;
•
умови договору суборенди є такими самими і не суперечать договору оренди землі;
•
строк суборенди не може перевищувати
строк, визначений договором оренди землі, та у разі
його припинення чинність договору суборенди припиняється.
13.2. За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально та підлягає державній реєстрації.
13.3. Комунальні підприємства Вишгородської
міської ради можуть передавати в суборенду земельну ділянку (або її частину) комунальної власності
лише за умови прийняття Вишгородською міською
радою відповідного рішення.
14. Набуття права користування земельною ділянкою на умовах договору суперфіцію
14.1. У випадку наявності наміру орендаря
оформити право користування земельною ділянкою
комунальної власності із подальшим будівництвом
Вишгородська міська рада може прийняти рішення
щодо передачі у користування земельної ділянки на
умовах договору суперфіцію. В такому разі процедура
прийняття рішення щодо передачі у користування земельної ділянки на умовах договору суперфіцію аналогічна процедурі передачі у користування земельної
ділянки на умовах договору оренди.
В разі прийняття рішення щодо передачі у користування земельної ділянки на умовах договору суперфіцію Вишгородська міська рада встановлює додаткові умови використання земельної ділянки:
•
право територіальної громади на одержання частки доходу землекористувача;
•
право територіальної громади користуватися часткою земельної ділянки;
•
право територіальної громади на отримання частки від побудованих об’єктів нерухомого майна;
•
інші права, що не суперечать вимогам діючого законодавства.
14.2. Договір користування земельною ділянкою
на умовах суперфіцію посвідчується нотаріально та
підлягає державній реєстрації.

РОЗРАХУНОК № ________ від _______________ р. розміру орендної плати за земельну ділянку на ________ рік
Договір оренди земельної ділянки № _______ від _________________ року
Місце розташування ділянки: ________________________ Виданий: _________________

Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від 14 липня 2016 року № 12/64

К а т е г о р і я Площа
земель
мельної
лянки
метрів)

У межах

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

____ м. Вишгорода_________
(назва населеного пункту)

Орендодавець
Вишгородський міський голова

М. П.

Ставка земельного податку, встанов- Добуток коефіцієнтів індексації гролена Податковим кодексом України, шової оцінки земельної ділянки за
відсотків нормативної грошової оцінки попередні роки
земельної ділянки

Разом:

__________
(підпис)

Міський голова О. МОМОТ

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

_____________________________________________________________.

__________________ Орендар ______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

______________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

Перелік документів, необхідних для укладення (поновлення) договору оренди земельної ділянки
1. Письмове клопотання встановленого зразка;
2. Копія паспорта заявника та копія ідентифікаційного коду (для фізичної особи) або засвідчені
печаткою копія свідоцтва про держреєстрацію, довідка з ЄДРПОУ, статутних документів (для юридичної особи);
3. Рішення міської ради про передачу земельної

ділянки в оренду (поновлення договору оренди). 4.
Три екземпляри кадастрового плану земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її
використанні та встановлених земельних сервітутів,
завірені землевпорядною організацією;
5. Три екземпляри схеми розташування земельної ділянки, завірені землевпорядною організацією;

6. Три екземпляри акта визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу
на зберігання межових знаків земельної ділянки, завірені землевпорядною організацією;
7. Копія проекту відведення земельної ділянки
у разі його розроблення згідно із законом (технічна
документація із землеустрою), завірена землевпо-

рядною організацією;
8. Три екземпляри витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, завірені землевпорядною організацією;
9. Копія витягу з державного земельного кадастру
Міський голова О. МОМОТ
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 8 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 «ТСН-Тиждень»
07:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
09:00 «Чотири весiлля 5»
10:25 «Мiняю жiнку - 2»
11:55, 12:15, 12:50
«Слiпа»
13:15, 14:10 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:10, 16:10 «Розсмiши
комiка»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Свати - 4»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:15 Х/ф «Центурiон»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:15 Т/с «Таксi»
11:30 Д/ф «Джиммi
Картер»
13:35 Казки Лiрника
Сашка
13:50 М/ф «Друзi янголiв»
15:15 Д/ф «Я там був не з
власної волi»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Про головне

19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
20:30 Д/ц «Повернення».
Д/ф «Волонтер»
21:50 Подорожнi
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
12:30 Х/ф «Олександра»
14:30, 15:30 Т/с «Кращий
друг сiм’ї»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Королева гри»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Бiблiотекар 2.
Повернення в Копi царя
Соломона»
ТОНіС
7:00 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»

12:15, 17:45 Чарiвнi свiти
13:10, 21:00 Чудеса
природи
14:00 НЛО. секретнi
архiви
15:00 «Кумири»
15:35 Коли природа
наносить удар у вiдповiдь
18:15 «Iпостасi спорту»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. С. Свiтлична
21:40 Приборкувачi
крокодилiв
22:10 Левиний рик
23:00 Тисяча днiв планети
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
6:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:20, 17:50 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:20, 22:00 Країна У
18:50, 19:55, 20:55
Одного разу пiд

Полтавою
19:15, 20:20 Одного разу
в Одесi
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:00, 15:55 «Все буде
добре!»
09:00 «Зiркове життя»
09:55 Х/ф «Безцiнне
кохання»
14:00, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Вагiтна у 16»
23:45 «Доньки-матерi»
НТН
8:45 «Кримiнальнi
справи»
09:35, 17:30 Т/с
«Детективи»
11:05 Х/ф «Кримiнальний
талант»
13:50, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»

15:45 Т/с «Гаваї 5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 2»

19:50 Шiсть почуттiв
21:40 Синя безодня
22:40 Мисливець та
жертва
23:30 Покер

НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 08:42 Kids Time
06:02 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
06:55 М/ф «Хортон»
08:45 Х/ф «Вiрус кохання»
10:40 Х/ф «Не для
дiвчаток»
12:35 Х/ф «Прокляття
моєї матерi»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Дешево i сердито
21:20 Суперiнтуїцiя

ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 16:00
«Мультляндiя»
13:10 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
6:40 Анатомiя бою
08:40 Вартовi ковчегу
09:40, 17:10 Технологiї їжi
10:40 Мiстична Україна
11:30 Паралельний свiт
12:30 Прокляття вiдьом
13:20 Секретнi iсторiї
14:20 Мегамисливцi
16:20, 20:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
18:10 Далеко i ще далi

K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»

14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 Х/ф «Дiти шпигунiв
3: Гру завершено»
ІНТЕР
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Полiт
фантазiї»
11:15, 12:25 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
14:40 «Сiмейний суд»
15:20 «Жди меня»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
22:20 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
ICTV

6:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:35 М i Ж
11:00 Дивитись усiм!
11:50, 13:20 Х/ф
«STARперцi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Х/ф
«Людина, що бiжить»
16:50 Х/ф «Початковий
код»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Кримiнальна
Україна
21:25 Т/с «Нiконов i Ко»
22:30 Т/с «Вiддiл 44»
23:25 Х/ф «По слiду»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
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, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,

11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 23:30 Час:
Важливо
13:15, 14:10 День
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Кордон держави
2+2
7:45, 09:10 «Top Gear»
08:50, 19:00 «ДжеДАI»
11:10 Х/ф «Чорний орел»
13:00 «Українськi
сенсацiї»
14:05, 18:50 «Люстратор
7.62»
15:00 «Люстратор.
Спецпроект»
15:55 «Секретнi
матерiали»
18:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:00 Х/ф «Джек Гантер.
У пошуках скарбiв
Угарiта»
22:00 Т/с «Таксi: Бруклiн»
23:00 Д/п «Дембель»
23:55 Х/ф «Вежа»

ВI В ТО Р О К , 1 9 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 «Шiсть кадрiв»
07:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
09:00, 19:30 ТСН
09:45 «Чотири весiлля 5»
11:00 «Мiняю жiнку - 2»
12:15, 12:50 «Слiпа»
13:15, 14:10, 04:20
«Сiмейнi мелодрами - 6»
15:10, 16:10 «Розсмiши
комiка»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 4»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Х/ф «Король Артур»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:15, 18:55 Про головне
09:45 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:15 Т/с «Таксi»
11:05 Д/ф «Джиммi
Картер»
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:40 М/ф «Друзi янголiв»
15:10 Фольк-music

16:35 Подорожнi
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Травма»
21:50 Вiйна i мир
22:40 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 11:40 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
12:40, 21:00 Т/с
«Королева гри»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
6:30 «Щоденник для
батькiв»
07:00 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»

10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:40 «Будьте здоровi!»
14:00, 23:00 Тисяча днiв
планети
15:40, 22:10 Левиний рик
17:45 «Соцiальний статус.
Ваша пенсiя»
18:200 Сiм чудес України.
Ужгород
18:50 В гостях у Д.
Гордона. С. Свiтлична
21:40 «Вiдлуння»
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:20, 17:50 Т/с
«Домашнiй арешт»
18:50, 19:55, 20:55
Одного разу пiд
Полтавою
19:15, 20:20 Одного разу

в Одесi
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
08:55 «Зiркове життя»
09:45 Х/ф «Маша»
11:45 «Вагiтна у 16»
12:45 «Доньки-матерi»
13:25 «Україна має
талант!-6»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
П. Костiциним»
22:35 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15

«Свiдок»
15:15 Т/с «Гаваї 5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 07:20 Kids Time
06:07 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
07:25 Т/с «Друзi»
09:45 Т/с «Щасливi
разом»
15:15 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Супермодель поукраїнськи
22:25 Київ вдень i вночi
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
06:40 Вiдчайдухи
08:40 Свiт на долонi
09:40, 17:10 Технологiї їжi
10:40 Мiстична Україна
11:30 Паралельний свiт
12:30 Прокляття Че
Гевари
13:20, 19:50 Шiсть
почуттiв

16:20, 20:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
18:10 Далеко i ще далi
21:40 Синя безодня
22:40 Мисливець та
жертва
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00, 13:00, 16:00
«Мультляндiя»
08:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
13:10 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
00:35 «Служба порятунку»
K1
06:00 «Свати бiля плити»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»

10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:15 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 20:30 Т/с
«Двадцять рокiв без
кохання»
11:10, 12:25 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
14:40, 16:15 «Сiмейний
суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:05, 19:05 «Стосується

кожного»
20:00 Подробицi
22:20 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50, 16:45 Т/с «Сонька
Золота Ручка»
11:45, 13:20 Х/ф «По
слiду»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 22:25 Т/с «Вiддiл
44»
15:20, 16:20, 21:25 Т/с
«Нiконов i Ко»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:25 Х/ф «Вторгнення»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi

10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Хронiка дня
2+2
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Пiдземнi
мiста. Чикаго»
10:15 Д/п «Пiдземнi
мiста. Майя»
13:40 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:35 Т/с «Загублений
свiт»
15:15, 22:00 Т/с «Таксi:
Бруклiн»
16:10 Х/ф «Вежа»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Джек Гантер.
Небесна зiрка»
23:55 Х/ф «САТ. 8»

С Е Р Е ДА , 2 0 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
09:45 «Чотири весiлля 5»
11:00 «Мiняю жiнку - 2»
12:15, 12:50 «Слiпа»
13:15, 14:10 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:10, 16:10 «Розсмiши
комiка»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 4»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Х/ф «План втечi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:15, 21:00 Новини
10:15 Т/с «Таксi»
11:00 Засiдання КМУ
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:55 Школа Мерi
Поппiнс
14:15 Суспiльний
унiверситет
15:10 Ювiлейний вечiр
диригента В. Гуцала
17:30 Д/с «Вiзит до
Кореї»

18:00 Новини. Свiт
18:40
«Євробачення-2017.
Битва мiст»
21:50 Слiдство. Iнфо
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
12:40, 21:00 Т/с
«Королева гри»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:15, 21:00 Чудеса
природи
13:00 «Соцiальний статус.

ваша пенсiя»
14:00, 23:00 Тисяча днiв
планети
17:45 Чарiвнi свiти
18:20 Сiм природних
чудес України.
Олешкiвськi пiски
18:50 В гостях у Д.
Гордона. О. Скрипка
22:10 Океан-ВЕТ
00:00 «Натхнення»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:20, 17:50 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:20, 22:00 Країна У
18:50, 19:55, 20:55
Одного разу пiд
Полтавою
19:15, 20:20 Одного разу
в Одесi
00:00 Т/с «Свiтлофор»

СТБ
08:45 «Зiркове життя»
11:45 «Україна має
талант!-6»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
П. Костiциним»
22:35 «Давай поговоримо
про секс 2»
00:30 «Один за всiх»
НТН
7:00 Х/ф «Золота баба»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:35 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»

15:15 Т/с «Гаваї 5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
09:45 Т/с «Щасливi
разом»
15:15 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Супермодель поукраїнськи
22:00 Київ вдень i вночi
23:45 Х/ф «3 днi на
вбивство»
МЕГА
08:40 З’їсти, щоб вижити
09:40, 17:10 Технологiї їжi
10:40 Мiстична Україна
11:30 Паралельний свiт
12:30 Дракула та iншi
13:20, 19:50 Шiсть
почуттiв
14:20, 22:40 Мисливець
та жертва
16:20, 20:50 Вiн i вона.
Бiй за життя

18:10 Далеко i ще далi
21:40 Дикi Гаваї
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 16:00
«Мультляндiя»
13:10 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»

12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 20:30 Т/с
«Двадцять рокiв без
кохання»
11:05, 12:25 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
14:40, 16:15 «Сiмейний
суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:20 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50, 16:45 Т/с «Сонька
Золота Ручка»
11:45, 13:20 Х/ф
«Вторгнення»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 22:25 Т/с «Вiддiл
44»
15:20, 16:20, 21:25 Т/с
«Нiконов i Ко»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:25 Х/ф «Поза полем
зору»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо

13:15, 14:10 День
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:32 Хронiка дня
2+2
08:10, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
08:50, 18:50, 19:20
«Люстратор 7.62»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Пiдземнi
мiста. Новий Орлеан»
10:15 Д/п «Пiдземнi
мiста. Секретнi радянськi
бази»
11:10 «6 кадрiв»
13:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:45 Т/с «Загублений
свiт»
15:40 Т/с «Таксi: Бруклiн»
16:40, 23:55 Х/ф «САТ. 8»
20:00 Х/ф «Джек Гантер.
Прокляття гробницi
Ехнатона»
22:00 Т/с «Легенди»

Ч Е ТВ Е Р , 2 1 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 «Шiсть кадрiв»
07:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
09:00, 19:30 ТСН
09:45 «Чотири весiлля 5»
11:00 «Мiняю жiнку - 2»
12:15, 12:50 «Слiпа»
13:15, 14:10 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:10, 16:10 «Розсмiши
комiка»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 4»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:15 «Право на владу
2016»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:15
«Євробачення-2017.
Битва мiст»
12:10 Слiдство. Iнфо
13:40 М/ф «Друзi янголiв»
14:15 Суспiльний
унiверситет

15:35 Надвечiр’я. Долi
17:10 Д/с
«Середземномор’я»
18:15 Новини. Свiт
19:20 Т/с «Травма»
21:50 «Схеми» з Н.
Седлецькою
22:40 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
09:15 Зоряний шлях
12:40, 21:00 Т/с
«Королева гри»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
6:30 «Щоденник для
батькiв»
07:00 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:15, 21:00 Чудеса
природи
13:10, 17:45 Чарiвнi свiти
14:00, 23:00 Тисяча днiв
планети
15:40, 22:10 Океан-ВЕТ
18:10 Сiм iсторичних
чудес України. Львiв
18:50 В гостях у Дмитра
Гордона. Олег Скрипка
21:40 «Вiдлуння»
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
08:00 Мультик з Лунтиком
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:20, 17:50 Т/с
«Домашнiй арешт»
18:50, 19:55, 20:55
Одного разу пiд
Полтавою
19:15, 20:20 Одного разу

в Одесi
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
08:50 «Зiркове життя»
09:50 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
12:55 «Україна має
талант!-6»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
П. Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
НТН
7:00 Х/ф «Сказання про
двох братiв-близнюкiв»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:35 «Страх у твоєму
домi»

13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15 Т/с «Гаваї 5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
09:55 Т/с «Щасливi
разом»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Супермодель поукраїнськи
21:50 Київ вдень i вночi
23:35 Х/ф «Людина
листопада»
МЕГА
6:40, 15:20 Анатомiя бою
07:40 Смертельна зустрiч
09:40, 17:10 Технологiї їжi
10:40 Мiстична Україна
12:30 Полювання на НЛО
13:20 Шiсть почуттiв
14:20 Мисливець та

жертва
16:20, 20:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
18:10 Далеко i ще далi
19:50 Секретнi iсторiї
21:40 Дикi Гаваї
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:10 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
22:30, 00:35 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»

12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 20:30 Т/с
«Двадцять рокiв без
кохання»
11:05, 12:25 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
14:40, 16:15 «Сiмейний
суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:20 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45, 16:45 Т/с «Сонька
Золота Ручка»
11:45, 13:20 Х/ф «Поза
полем зору»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 22:30 Т/с «Вiддiл
44»
15:25, 16:20, 21:30 Т/с
«Нiконов i Ко»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
23:30 Х/ф «Заборонений
вимiр»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 23:30, 00:00 Час:

Важливо
13:15, 14:10 День
15:15, 16:15, 17:19, 18:15
Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:32 Хронiка дня
2+2
08:10, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
08:50, 18:50 «Люстратор
7.62»
09:00, 19:20, 23:20
«Секретнi матерiали»
09:20 Д/п «Пiдземнi
мiста. Нью-Йорк»
10:15 Д/п «Пiдземнi
мiста. Вашингтон»
11:10 «6 кадрiв»
13:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:50 Т/с «Загублений
свiт»
15:45, 22:00 Т/с
«Легенди»
16:40 Х/ф «САТ. 8»
20:00 Х/ф «2000: Момент
Апокалiпсису»
23:55 Х/ф «З-пiд землi»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 2 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
7:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
09:00, 19:30 ТСН
09:45 «Чотири весiлля 5»
11:00 «Мiняю жiнку - 2»
12:15, 12:50 «Слiпа»
13:15, 14:10 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:10, 16:10 «Розсмiши
комiка»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:20 «Сватики»
22:00 «Свiтське життя»
23:00 «Вечiрнiй Київ»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:30, 07:50, 08:25
Смакота
06:35, 23:25 Золотий
гусак
10:15 Т/с «Таксi»
12:00 Д/ф «Волонтер»
12:25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:40 М/ф «Друзi янголiв»
15:35 Вiра. Надiя. Любов

17:10 Д/с
«Середземномор’я»
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Травма»
20:30 Х/ф «Давай не
сьогоднi»
21:50 Перша студiя
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 11:40 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
12:40 Т/с «Королева гри»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Срiблистий
дзенькiт струмка»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
6:50 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
07:20 «Будьте здоровi!»
09:50, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:15, 21:00 Чудеса
природи
13:10, 17:45 Чарiвнi свiти
14:00, 23:00 Тисяча днiв
планети
15:40, 22:10 Океан-ВЕТ
18:10 Сiм чудес України.
Золочiв
18:50 В гостях у Д.
Гордона. О. Скрипка
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
6:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:20, 17:50 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:20 Країна У
18:50 М/ф «Три

мушкетера. Мiккi,
Дональд, Гуфi»
20:00 М/ф «Добриня
Микитич та Змiй
Горинич»
21:10 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин Змiй»
22:35 Х/ф «Кохання з
перешкодами»
СТБ
6:05 «Зiркове життя»
08:05 Х/ф «Королева
бензоколонки»
09:45 Х/ф «Сестронька»
11:40 Х/ф «Ой, ма-мочки!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:05 Х/ф «Сильна слаба
жiнка»
22:35 Х/ф «Крижана
пристрасть»

09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:35 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15 Т/с «Гаваї 5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
5:55, 07:35 Kids Time
05:57 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
07:40, 21:50 Київ удень
i вночi
12:30, 20:00
Супермодель поукраїнськи
19:00 Т/с «СашаТаня»
23:35 Х/ф «У вигнаннi»

НТН
6:55 Х/ф «Загублений
рай»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»

МЕГА
6:40 Анатомiя бою
07:40 Смертельна зустрiч
08:40 Свiт на долонi
10:40 Мiстична Україна
11:30 Паралельний свiт

Пригоди Клатча Паверса»
14:20 М/ф «Три
мушкетери. Мiккi,
Дональд, Гуфi»
15:30 Х/ф «Вiльям i Кейт»
17:20 М/ф «Добриня
Микитич та Змiй
Горинич»
18:45 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин Змiй»
20:00 Х/ф «Агент пiд
прикриттям»
21:45 Х/ф «Кохання з
перешкодами»
23:45 Т/с «Свiтлофор»

про секс 2»
00:45 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
12:20 «Мiлана проти
експертiв!»
13:40 Х/ф «Королева
бензоколонки»
15:10 Х/ф «Сильна слаба
жiнка»
17:00 Х/ф «Крижана
пристрасть»
19:00 Х/ф «Час кохати»
22:50 «Давай поговоримо

НОВИЙ КАНАЛ
7:05 Kids Time
07:07 Дешево i сердито
09:30 Хто зверху
13:25 Т/с «СашаТаня»
16:35 М/ф «Сьомий гном»
18:20 Х/ф «Iсторiя
лицаря»
21:00 Х/ф «Мушкетери»
23:00 Х/ф «Брати Грiмм»

12:30 Пiрамiди
13:20, 19:50 Секретнi
iсторiї
14:20 Мисливець та
жертва
15:20 Вiдчайдухи
16:20, 20:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
18:10 Далеко i ще далi
21:40 Дика Iталiя
23:30 Вражаюче вiдео

10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»

ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20 «Столиця»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 16:00
«Мультляндiя»
13:10 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
20:30 «ШУСТЕР. Live»
00:30 «Українська
Нацiональна Лотерея»

ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
11:10, 12:25 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
14:40, 16:15 «Сiмейний
суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Мама буде

K1
6:30 «TOP SHOP»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»

проти»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45, 16:55 Т/с «Сонька
Золота Ручка»
11:45, 13:20 Х/ф «У пастцi
часу»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35 Т/с «Вiддiл 44»
15:35, 16:20 Т/с «Нiконов
i Ко»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 «На трьох»
23:35 Х/ф «Повернення
героя»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
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 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо

ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 00:00 Час:
Важливо
13:15, 14:10 День
15:15, 16:15, 16:32, 17:12,
18:15 Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Документальний
проект
23:30 Хронiка дня
2+2
8:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
08:50, 18:50 «Люстратор
7.62»
09:00, 19:20 «Секретнi
матерiали»
10:15 Д/п «Пiдземнi
мiста. Неаполь та Рим»
11:10 «6 кадрiв»
13:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:50 Т/с «Загублений
свiт»
15:45 Т/с «Легенди»
16:40 Х/ф «2000: Момент
Апокалiпсису»
20:00 Х/ф «Уцiлiлий»
22:15 Х/ф «Палаючий
острiв»

СУБОТ А , 23 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:15 А/ф «Монстр у
Парижi»
08:05 «Сватики»
09:40, 19:30 ТСН
10:40 «Свiтське життя»
11:40 Т/с «Центральна
лiкарня»
16:35, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
6»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:10 Х/ф «Артур
Ньюман»
UA:ПЕРШИЙ
7:15 Шеф-кухар країни
08:35, 23:40 Золотий
гусак
11:20 М/ф «Друзi янголiв»
12:20 Х/ф «Атака на Перл
Харбор»
15:05 Чоловiчий клуб.
Спорт
16:20 Чоловiчий клуб
16:55 Д/ф «Клiнтон»
18:55 Дорога до Рiо.
Урочистi проводи

нацiональної олiмпiйської
команди України на Iгри
XXXI Олiмпiади Рiо-деЖанейро
21:00 Новини
21:30 Дорога до Рiо2016. Спецвипуск
22:10 Альтернативна
музика
22:40 Мегалот
23:00 Територiя закону
23:20 Вперед на Олiмп!
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:00 Х/ф «Коханець для
Люсi»
11:00 Х/ф «Любов для
бiдних»
13:00, 15:20 Т/с
«Поговори зi мною про
кохання»
17:10, 19:40 Т/с
«Зимовий вальс»
21:50 Х/ф «Хочу замiж»
23:45 Реальна мiстика
ТОНіС
6:10 «Кiнофан «Давай

закохаємось»
09:50, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
11:00 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
11:50 Х/ф «Бiльш дивно,
нiж у раю»
14:30 Сiм природних
чудес України. АсканiяНова
15:30 Океан-ВЕТ
16:25 Чудеса природи
17:00 Вiкно в Європу М.
Поплавського
17:30 Концерт М.
Поплавського «Мамо,
вiчна i кохана»
20:00 Тисяча днiв планети
21:00 Х/ф «Знедоленi»
ТЕТ
6:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
12:55 М/ф «Lego.

НТН
6:05 Х/ф «Стара
фортеця»
09:40 Х/ф «У зонi
особливої уваги»
11:30 «Речовий доказ»
15:00 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:00 Х/ф «Рiка смертi»

МЕГА
6:00 Паралельний свiт
07:40, 21:00 Життя пiсля

людей
10:10 Шукачi пригод
12:00 Смертельна зустрiч
14:00 Дикi Гаваї
15:50 Пустелi: життя на
межi
16:50 Далеко i ще далi
18:30 Брама часу
23:50 Паразити.
Вторгнення
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «Я люблю тебе,
Україно!»
14:05 «Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 17:10 «У центрi
уваги»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:00 М/с «Мiа та я»
11:20 Х/ф «Шлях до
Зарагемлi»
13:20 «КВН»
16:20 «Розсмiши комiка»
17:15 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «Орел i Решка»
23:00 Т/с «Красуня та
чудовисько»
ІНТЕР
07:30 Х/ф «Трень-брень»
09:30 Д/п «1000 рокiв на
Афонi»
10:45 Х/ф «Бережiть
жiнок»
13:45 Х/ф «Шалено
закоханий»
15:45 Т/с «Мама буде
проти»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Слов’янський
базар у Вiтебську»
23:00 Д/п «В. Постол.
Чемпiон з Димерки»

00:00 «Бокс на Iнтерi.
Вiктор Постол - Лукас
Матiссе»
ICTV
6:05 М/с «Том i Джерi у
дитинствi»
11:55 Громадянська
оборона
12:45 Факти. День
14:10 Х/ф «У пастцi часу»
16:40 Х/ф «Повернення
героя»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Залiзний
кулак»
22:00 Х/ф «Залiзний
кулак-2»
23:55 Х/ф «Вiрус»
5 КАНАЛ
6:30, 07:30, 08:30, 09:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 23:30 Час:
Важливо
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, 22:00, 00:00 Час
новин
11:32 Майстри ремонту
13:40 Сучасний фермер
15:15 Час iнтерв’ю
18:15 Фактор безпеки
20:00 Стоп корупцiї!
20:25 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно в Америку
22:32 Д/п «Останнiй
мiф»
2+2
6:40 «Маски-шоу»
08:25 «Облом.UA»
10:10 «Вайпаут»
14:00 «ДжеДАI»
15:00 Х/ф «Супербрати
Марiо»
17:00 Х/ф «Легенда.
Гробниця дракона»
19:20 1 тур ЧУ з
футболу «Динамо» «Олександрiя»
21:25 Х/ф «Пулбой:
Тамуючи лють»
23:15 Х/ф «Органiзм»

НЕДIЛЯ , 24 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 «Шiсть кадрiв»
08:05 «Українськi
сенсацiї»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05, 19:30 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт 5»
12:25 Т/с «Центральна
лiкарня»
15:15 Т/с «Свати - 4»
20:15 Х/ф «Темнi
лабiринти минулого»
00:10 «Свiтське життя»
UA:ПЕРШИЙ
6:45 Крок до зiрок
09:10 Дорога до Рiо.
Урочистi проводи
нацiональної
олiмпiйської команди
України на Iгри XXXI
Олiмпiади Рiо-деЖанейро
14:50 Перша студiя.
Спецвипуск
16:50 Президентська
колекцiя. Д/ф «Клiнтон»
18:45 Т/с «Мафiоза»

21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
23:00 Паспортний сервiс
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 19:00 Подiї
07:30 Зоряний шлях
09:10 Х/ф «Хочу замiж»
11:10 Т/с «Зимовий
вальс»
15:00 Х/ф «Срiблистий
дзенькiт струмка»
17:00, 19:40 Т/с «Якби я
була цариця»
21:45 Т/с «Поговори зi
мною про кохання»
ТОНіС
6:15 Х/ф «Бiльш дивно,
нiж у раю»
09:50, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
11:20 Жовтий янгол.
Вечiр пам’ятi О.
Вертинського циклу
«Видатнi кияни»
14:20 «Шеф-кухар

експрес»

країни»
17:00 Павло Зiбров.
Ювiлейний концерт
20:25 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 «Королева
України-2016»
22:00 Євромакс
22:25 Х/ф «Нiч Святого
Лаврентiя»
ТЕТ
6:00 М/ф «Школа
монстрiв. Великий
монстровий риф»
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:35 М/ф «Lego.
Пригоди Клатча Паверса»
13:00 Х/ф «Вiльям i Кейт»
14:50 Х/ф «Агент пiд
прикриттям»
16:35 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:35 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
РЕМОНТ ОДЯГУ. ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр і перин.
м. Вишгород, пров. Квітневий, 1,
тел: (050) 823-34-58 (097) 614-56-47
ШАНОВНА ГРОМАДО ВИШГОРОДА ТА РАЙОНУ!
Відкрито приймальню ВГО «СГОУ» Народна Рада».
До складу ВГО «СГОУ» Народна Рада» входить
понад 20 комітетів, у тому числі: Комітет із охорони навколишнього середовища, Комітет із захисту
прав споживача, Комітет по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю.
Адреса: м. Вишгород, вул Н. Шолуденка, 11, офіс 18.
Режим роботи: пн-пт – з 9:00 до 18:00.
Обідня перерва: з 13:00 до 14:00.
Вихідні: субота та неділя.
Тел. офісу: 067-365-46-34.

Продам земельну ділянку (у м. Вишгороді) 5 соток.
Тел: (063) 855-26-22

СТБ
5:55 «ВусоЛапоХвiст»
07:00 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:25 «Караоке на
Майданi»
11:20 Х/ф «Час кохати»
15:10 «Мiстичнi iсторiї-5 з
П. Костiциним»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:50 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
НТН
6:20 Х/ф «Загублений
рай»
07:45 Х/ф «У зонi
особливої уваги»
09:35 Т/с «Угода»
12:55 «Розсмiши комiка»
14:45 Х/ф «Принцеса на
бобах»
16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Слiд
саламандри»
22:40 Х/ф
«Транссибiрський

НОВИЙ КАНАЛ
8:10 Kids Time
08:15 М/с «Кiт у чоботах»
10:05 М/ф «Сьомий гном»
11:50 М/ф «Джастiн i
лицарi доблестi»
13:45 Х/ф «Iсторiя
лицаря»
16:10 Х/ф «Мушкетери»
18:10 Х/ф «Робiн Гуд:
принц злодiїв»
21:00 Х/ф «Олександр»
00:20 Х/ф «У вигнаннi»
МЕГА
6:00 Паралельний свiт
07:40, 21:00 Життя пiсля
людей
10:10 Шукачi пригод
12:00 Смертельна зустрiч
14:00 Дика Iталiя
15:50 Пустелi: життя на
межi
16:50 Далеко i ще далi
18:30 Брама часу
23:50 Паразити.
Вторгнення

ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 21:30
«Столиця»
13:00 «Приречений на
любов»
13:25 «Київськi iсторiї»
14:00 «Служба порятунку»
14:30 «Мультляндiя»
15:00 «У центрi уваги»
18:50 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:00 Х/ф «Шлях до
Зарагемлi»
11:50 М/с «Мiа та я»
13:15 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
17:00 «Орел i Решка»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:00 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «У пошуках

Підприємству у м. Вишгороді на постійну
роботу, в цех ламінації та декору, потрібен робітник (жінка/чоловік). Навчання.
З/п — від 5 000 грн. Тел: (098) 159-54-57

Підприємству у м. Вишгороді
на постійну роботу в цех рідких фарб
потрібен маляр. З/п — договірна.
Тел: (098) 159-54-57
Підприємству у м. Вишгороді на постійну роботу потрібен різноробочий.
З/п – договірна.
Тел: 098 159 54 57
Загублений Державний акт на землі загального користування І-КВ № 000168, виданий Хотянівською сільською радою 18
серпня 1998 р. садівницькому товариству «Беріг», вважати недійсним

скарбiв нiбелунгiв»
23:20 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»
ІНТЕР
8:00 Мультфiльм
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 «Слов’янський
базар у Вiтебську»
14:25 Х/ф «Кохати не
можна забути»
16:20 Х/ф «Осiннi
клопоти»
18:05, 20:30 Т/с «Все
повернеться»
20:00 «Подробицi»
22:30 «Бокс на Iнтерi. В.
Постол - Т. Кроуфорд»
23:40 Х/ф «Двiчi в одну
рiку»
ICTV
6:25 М/с «Том i Джерi у
дитинствi»
08:05 Зiрка YouTube

08:50 Дивитись усiм!
10:20 Х/ф «Залiзний
кулак»
12:10, 13:00 Х/ф
«Залiзний кулак-2»
12:45 Факти. День
14:20 Х/ф «Мисливцi за
привидами»
16:25 Х/ф «Мисливцi за
привидами-2»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Кур’єр»
22:25 Х/ф «Дев’ять ярдiв»
5 КАНАЛ
6:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:35, 11:30, 12:30,
13:30, 15:35, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час:
Важливо
06:32, 18:10 Велика
полiтика
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, 22:00, 00:00 Час
новин
08:32 Феєрiя мандрiв
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО

14:10 Модне здоров’я
15:15 П’ятий
поверх
19:25, 00:20 Невигаданi
iсторiї
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
23:32 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком
таємно»
15:00 Д/п «Дембель»
16:00 Д/п «Зброя»
16:50 Х/ф «Уцiлiлий»
19:20 1 тур ЧУ з футболу
«Днiпро» - «Волинь»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Палаючий
острiв»

Вважати недійсними втрачені документи від 20.10.2000 р. про членство в ГБК
«Ветеран» (гаражний бокс № 390) на ім’я Олександра Васильовича ПРОШКА
Вважати недійсними
втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 238)
на ім’я Валентини Іванівни СКЛЯРЕНКО
Вважати
недійсним
загублений
диплом,
серія АР № 46635952,
виданий на ім’я Миколи Григоровича СТРУКА Державним вищим
навчальним закладом
«Запорізький
національний університет»

Вважати недійсними
втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 203)
на ім’я Геннадія Вікторовича БОБИЛЬОВА

Вважати недійсним втрачене посвідчення учасника бойових дій АТО, серія АБ №
348808, видане 23.12.2015 р. управлінням
персоналу штабу військової частини А 1314
на ім’я Ігора Степановича ПОЖДЕМИ
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
З ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕЛЕТ
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Оператора гранулятора (пелети)
— з/п від 5000 грн.
Слюсаря-механіка — з/п від 5000 грн.
Тракториста — з/п від 4000 грн.
Різноробочого — з/п від 3000 грн.
Електрика — з/п 4000 грн.
Вимоги:
Вік — від 22 до 55 років., відсутність
шкідливих звичок, здатність до навчання.
Умови роботи:
графік роботи змінний, проживання.
с. Пірнове, Київська область,
Вишгородський район.
Телефонуйте:
067 702 90 44
067 323 57 00
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Мозаїка

Вітаємо!
15 липня виповнюється 85 років
люблячому батьку та дідусеві
Івану Олександровичу
КРИВОМУ!
Дорогий наш!
Ми раді поздоровити тебе із чудовим ювілеєм! І щиро бажаємо тобі
богатирського здоров’я, щоб ти ще
довго радував нас.
Нехай ласкаве літечко дарує тільки безхмарні дні, щоб збулося все, що бажаєш. Нехай радістю й світлом буде наповнений кожний твій день. Дякуємо
тобі за все, рідненький.
З любов’ю та повагою
діти та онуки
Шановні бухгалтери і фотографи!
Вітаю вас із професійним святом!
Ці дні відзначаються для того, щоб підкреслити надзвичайно важливу роль ваших професій у суспільстві.
Адже важко уявити сучасне життя без вашої праці, досвіду, професійних знань та навичок.
Від щирого серця бажаю вам здоров’я та щастя, розсудливості та впевненості, а також великого успіху у всіх
ваших справах!
З повагою
заступник Вишгородського міського голови
Трохим ІВАНОВ

ФОТОмить

На дозвіллі

ЛИПНЕВИЙ
КРОСВОРД

Дітям від «Коралів»
Традиційно, за підсумком благодійної акції під час відзначення Дня матері, активістки вишгородського хору «Коралі»
завітали із подарунками до дитячого відділення Вишгородської ЦРЛ. Цього року дівчата придбали небулайзер, глюкометр та додаткові тест-смужки і ланцети.
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
спеціаліста І категорії відділу державної реєстрації Вишгородської міської ради (з питань реєстрації та зняття з
реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб).
Вимоги:
— освіта вища;
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel)
— досвід роботи у державних установах за фахом — не
менше 3-ох років. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
заяву встановленого зразка;
заповнену особову картку (форма П2-ДС) з відповідними
додатками (трудова діяльність, автобіографія);
дві фотокартки розміром 3х4 см;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації тощо;
копію військового квитка (для військовослужбовців або
військовозобов’язаних);
копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою
Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Під час проведення конкурсу кандидати складають письмовий іспит.
Документи для участі у конкурсі приймаються протягом
30 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення за
адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, І-й поверх (спеціаліст І категорії з питань кадрової роботи).
Тел: (04596) 54-554.
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