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

>2
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Координати депутатів > 3

27 років тому

Місцеві податки і збори > 4

Афганістан болить і досі
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Минуло 27 років з того моменту,
коли остання колона радянських військ
була виведена з Республіки Афганістан.
У цей день біль втрати тих, хто не дочекався своїх близьких та рідних, стає
не таким відчутним, адже його поділяє
вся країна.
13 лютого у Вишгороді з цієї нагоди відбувся пам’ятний мітинг, приурочений річниці з Дня виведення військ з Афганістану та
Дню воїна-інтернаціоналіста. Біля пам’ятника
«афганцям» зібралися ті, хто побував у горнилі бою, керівництво міста й району, рідні
загиблих та мешканці Вишгородщини.
Зі словами вдячності до всіх присутніх
звернулись голова Вишгородської РДА Олександр Горган, голова Вишгородської міської
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

13 лютого у великій залі адмінбудинку
(м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1) відбулися загальноміські збори з приводу тарифів на послуги з утримання будинків. Вишгородці, які прийшли на зустріч, отримали
інформацію із перших рук від ініціатора
цього зібрання.
Директор комунального підприємства
Алла Радівіловська розповіла про щоденні
турботи підприємства та плани на майбутнє.
Її виступ був підґрунтям до головної тези: «КП
ЖКГ – власність мешканців міста».
Виступи жителів багатоповерхівок часом
переходили на високі тони і тривали понад дві
години.
На жаль, попри вихідний день та актуальність теми, людей було мало (чверть зали).
Не секрет, що тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій
цікавлять мешканців лише при отриманні
квитанції на їх сплату. Вишгородців, у більшості, не цікавить як тарифи формуються,
які витрати в них закладаються, яким чином
можна зберегти підприємство, що фактично
належить громаді міста.
До тих, хто не знайшов часу, не зміг або
не захотів прийти на збори, доводимо інформацію про те, що відбулося.
Фактично вперше городянам так доклад-

Про комунальні послуги, межі
прибудинкових територій і НАРОДНИЙ ЖЕК
Загальноміські збори

но пояснювали — як, на підставі яких чинних
законів та підзаконних актів формується тариф на утримання будинку та прибудинкової
території. Які витрати закладаються до тарифу, а за що треба сплачувати окремо. Де знаходиться межа відповідальності між співвласниками житлових будинків та виконавцем
послуги з утримання будинку та прибудинкової території. Чому комунальне підприємство
вже не в змозі працювати за тарифами, затвердженими у 2012 році. Що таке прибудин-

Шляхом конструктивного діалогу
Коментар
Віталій САРДАК,
депутат міськради
VII скликання
Керівник комунального ЖЕКу Алла Радівіловська опрацювала великий
пласт інформації. Відповідно до діючого
законодавства та фактичної необхідності,
систематизувала всі норми послуг, необхідні для обслуговування та функціонування
багатоквартирних будинків у місті, запропонувавши мешканцям обрати саме ті послуги,
котрі, на їхню думку, необхідні будинкам, у
яких вони проживають.
Присутні, як мені здалося, не зовсім зрозуміли посилу, який керівниця КП ЖКГ намагалася їм донести. Не давши закінчити презентацію,
люди почали вимагати залишити тарифи незмінними, а ЖЕК — виконувати послуги, які на-

разі не закладені до тарифу.
Проте йшлося лише про набір послуг, які
за бажанням людей будуть входити до цього
тарифу, а про його конкретну вартість можна
говорити, лише зрозумівши, з чого він буде
складатись. Слід починати розуміти, що будинки — не тільки наша власність, а й наша відповідальність.
Так, багато будівель — не у найкращому
стані. Проте самі мешканці десятиріччями не заглядали у власні підвали, на горища, не цікавилися, як працюють їхні ліфти. А коли законодавці почали в країні реформу ЖКГ, виявилося, що
все це — також власність людей. Когось це порадувало, але деякі були неприємно здивовані.
У старому житловому секторі наразі важко
встановити межі прибудинкових територій, чіткі
квадратні метри місць загального користування, але для того, щоб навести лад, потрібно з
чогось починати. Насамперед — іти шляхом
конструктивного діалогу, а не звинувачувати
один одного.

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

кова територія і територія для прибирання.
Які системні помилки було закладено при
розрахунку тарифів та в управління КП ЖКГ
у 2012 році і чому вони призвели до величезної заборгованості по заробітній платі на підприємстві.
Новий керівник міського комунального
ЖЕКу, за стислий термін здійснивши разом із
колективом величезну підготовчу роботу, вийшла до вишгородців із роз’ясненнями принципів формування вартості обслуговування,

ради Олексій Момот, директор музею «Битва за Київ у 1943 році» Іван Вікован, голова
Київської обласної організації Українського
союзу ветеранів Афганістану Іван Коваль та
голова Вишгородської районної організації
УСВА Віктор Ткачук.
По завершенні офіційної частини усіх
присутніх запросили до Вишгородського РБК
«Енергетик» — на концерт «Афганістан. 27
років. Одвічний біль. (1979-1989 р.р.)». А ветеранів — учасників бойових дій у Афганістані нагородили подяками за активну участь у
громадському житті міста й району.
А ось коли на сцену запросили матір загиблого воїна-«афганця» Олега Маковецького Любов Павлівну, весь зал стоячи аплодисментами підтримав її у її материнському горі,
а Олександр Горган поцілував материнські
руки, що виростили такого чудового сина, і
вручив їй квіти.
надала відповіді на запитання та запропонувала, задля збереження підприємства як
«народного ЖЕКу», у стислий термін визначитись із послугами, межами прибудинкових
територій та, усвідомлюючи відповідальність
за свою спільну сумісну власність, самим
мешканцям сформувати вартість обслуговування своїх будинків.
Запитували і щодо розформування
ЖЕКу. Алла Радівіловська розповіла, що на
найближчу сесію буде винесено питання про
розділення підприємства на фактично сам
ЖЕК (послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та в подальшому — послуги з управління житловою та нежитловою
нерухомістю) та підприємство, що займатиметься благоустроєм міста. Планується змінити назву підприємства на КП «Управляюча
компанія» Вишгородської міської ради.
Директор КП ЖКГ розповіла про плани
на найближчі місяці. Вже в березні ц. р. має
закінчитися впровадження нового програмного забезпечення — для побудинкового обліку доходів та витрат. До кінця березня — на
початку квітня ц. р. розпочне роботу сайт підприємства з особистими електронними кабінетами та можливістю робити заявки та звернення. Паралельно із сайтом запрацює новий
формат диспетчерської служби. Контролюватиметься виконання заявок від мешканців та
планово-профілактичних робіт (ППР).

Вишгородці отримали перші ID-карти
Влас. інф.
ФОТО —Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

12 лютого відбулось оперативне засідання за участю керівників органів місцевого самоврядування, керівників структурних підрозділів РДА, керівників відомств,
організацій та установ району. П’ятнична
нарада видалась напрочуд насиченою приємними подіями.
Цього дня свій день народження святкував
Вишгородський міський голова Олексій Момот.
Із чим його голова РДА Олександр Горган і привітав. До вітань приєднались і всі присутні.
Потім в урочистій атмосфері з рук голови
Вишгородської райдержадміністрації Олександра Горгана та начальника районного відділу
міграційної служби Сергія Федоренка молоді
громадяни, мешканці Вишгородського району
Віталій Луценко, Марія Логвиненко, Ярослав
Закорчменний, Олександр Костюченко та Аліна Лободенко отримали перші паспорти — ID-

картки.
На цьому привітання не закінчились. Адже
саме 12 лютого було започатковано казначейську службу. Вишгородських казначеїв
відзначили подяками та квітами. Голова Вишгородської РДА Олександр Горган, який має
чималий досвід роботи із цією структурою у
різних районах столиці, наголосив: вишгородські казначеї вирізняються відповідальністю та
високим професіоналізмом.

У районі
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20 лютого

Наше місто

2016 року

Схема реклами та нові тарифи на вивезення ТПВ

Власні чи громадські

Влас. інф.

Позачергова сесія міськради

«Миротворець», знято з квартирного обліку
низку громадян — у зв’язку з наявністю права власності на житло за адресами, відсутністю документів, вибуттям на постійне місце
проживання в інший населений пункт тощо.
За праведні труди та з нагоди 10-річчя благодійного фонду св. Ольги нагороджено нагрудним знаком «За заслуги перед містом»
голову правління БФ Володимира Малишева.
Присвоєно поштові адреси приватним будинкам та надано матеріальну допомогу за заявами на лікування та вирішення соціальнопобутових питань під час проведення АТО.
Внесли зміни у склад громадської комісії
з житлових питань, конкурсної комісії щодо
питань оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади
міста, адмінкомісії, консультативної ради з
питань порядку розміщення об’єктів зовніш-

Засідання міськвиконкому 18 лютого
ц. р. відбулося вже традиційно у повному
складі. Розпочали його з хвилини мовчання (вшанували — на пропозицію Віктора
Федосенка — пам’ять колишнього мера
Віктора Решетняка, котрому у цей день
виповнилося б 66 років), а продовжили
розглядом 27 питань порядку денного. З
усіх було ухвалено відповідні рішення.
Так, розглянули низку питань опікунської
ради та затвердили списки дітей, зареєстрованих через систему електронної реєстрації
(на сьогодні — 1120) для вступу до дошкільних навчальних закладів міста з 1 вересня
2017 і 2018 рр.
Було прийнято на квартирний облік при
міськвиконкомі учасників АТО з батальйону

Влас. інф.
17 лютого відбулась шоста позачергова сесія Вишгородської міської ради VII скликання.
Розглядали рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік». Навколо
цього питання розгорілась напружена дискусія, і депутати попросили перерву, аби обговорити його детальніше.
Одні наполягали на тому, аби відсоткова ставка була рівною для всіх, інші закликали дбати насамперед про інтереси усіх жителів Вишгорода, а
не лише підприємств.
Попри розходження думок, рішення підтримали, хоча і з певними зауваженнями (чит. на шп. 4).

Рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради 18 лютого 2016 року затверджені для всіх груп споживачів тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення, а саме:
ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ЗА 1 КУБ. М (ГРН):
Водопостачання

Водовідведення

без ПДВ

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

7,38

8,86

8,32

9,98

Разом: 18,84 грн (з ПДВ)
У розрахунках тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення не враховуються витрати на провадження неліцензованого виду діяльності по наданню послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення з використанням внутрішньобудинкових
систем, а саме: витрати на абонентське обслуговування.
Дані тарифи діятимуть для споживачів:
— приватного сектору;
— підприємств та організацій;
— ОСББ та ЖБК, з якими не укладені прямі договори на послуги водопостачання та водовідведення.
Новий тариф не передбачає розподіл на групи споживачів. Таким чином водопостачання
зросте для всіх груп споживачів на 7,0%, водовідведення — на 12,1%.
СКЛАДОВІ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Водопостачання

Водовідведення
Рівень
Рівень вивитрат
трат, тис.
на 1 м3
грн
грн

Рівень ви- Рівень витрат, тис. трат, на 1
грн
м3 грн

%

Витрати операційноі діяльності

9830,5

7,38

100,0

9770,8

8,32

Витрати виробничої собівартості послуг

8697,3

6,64

88,5

8645,1

7,36

88,6

у т.ч. прямі матеріальні витрати

4021,2

3,02

40,9

5511,9

4,69

56,4

Прямі матеріальні витрати на оплату праці

№

Складові тарифу

1
2

%

100,0

2063,3

1,55

21,0

1551,8

1,32

15,9

Амортвідрахування

831,0

0,62

8,5

900,0

0,77

9,2

Інші прямі витрати

1212,4

0,91

12,3

109,9

0,09

1,1

684,9

0,52

7,0

у т.ч. податки
3

Загальновиробничі витрати

4

Адміністративні витрати

5
6

569,4

0,43

5,8

571,5

0,49

5,8

1029,6

0,77

10,5

1020,9

0,87

10,4

Витрати на збут

56,5

0,04

1,0

57,2

0,05

1,0

Інші витрати операційної діяльності

47,1

0,04

0,0

47,6

0,04

0,0

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ,
ВОДОВІДВЕДЕННЯ (З ВИКОРИСТАННЯМ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ) ЗА 1 КУБ. М (ГРН):
Постачання холодної води
(з використанням внутрішньобудинкових систем)

Для всіх груп
споживачів

Водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових
систем)

без ПДВ

з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

8,10

9,72

9,03

10,84

Разом: 20,56 грн (з ПДВ)
Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем) встановлюються вперше.
Дані тарифи діятимуть для споживачів, з якими укладені прямі договори на послуги водопостачання та водовідведення:
багатоповерхових будинків;
ОСББ та ЖБК.
У розрахунках тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) враховані витрати на абонентське
обслуговування, періодичну повірку лічильників.

№ з/п

Плановані витрати за елементами

Централізоване
постачання
холодної Централізоване водовідведенводи (з використанням ня (з використанням внутрішК о д внутрішньобудинкових ньо-будинкових систем)
рядка
систем)
усього, тис.
у с ь о г о , грн/
грн
грн/куб. м тис. грн
куб. м

1

Виробнича собівартість, усього,
у тому числі:

001

6346,80

7,38

7155,2

8,32

прямі матеріальні витрати,
у тому числі:

002

6346,80

7,38

7155,2

8,32

на придбання питної води з системи централізованого водопостачання
003

6346,80

7,38

7155,2

8,32

на придбання електроенергії

004

інші прямі матеріальні витрати

005

2

Прямі витрати на оплату праці

006

3

інші прямі витрати, у тому числі:

007

єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування працівників
008

У міськвиконкомі

ньої реклами. Встановили режими роботи
об’єктів торгівлі та сфери послуг, зокрема —
ПТ «Ай ті ломбард» — з 8 до 22 год.
ПАТ «Київобленерго» передано на баланс (а відтак — на обслуговування) виявлені
при інвентаризації міські мережі та обладнання (кабелі та КВШ). Відділу містобудування і
архітектури міськради доручено розробити
комплексну схему розміщення рекламних
конструкцій на території м. Вишгорода.
Із першого березня 2016 р. затверджено
скориговані тарифи на послуги з вивезення
твердих побутових відходів (ТПВ), які надає
КП ЖКГ ВМР (рішення та розрахунок вартості — див. на офіційному сайті міськради). Також ухвалено рішення щодо введення в дію
нових тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення (див. на офіційному
сайті міськради та на цій стор. газети).

Нові тарифи на воду та каналізацію

До уваги споживачів м. Вишгорода!

Для всіх груп споживачів

Вишгород

амортизація виробничих основних засобів та
нематеріальних активів, безпосередньо повязаних із наданням послуг
009
інші прямі витрати

010

4

Загальновиробничі витрати

011

5

Адміністративні витрати

012

6

Витрати на збут

013

7

Інші операційні витрати

014

8

Фінансові витрати

015

9

Усього витрати повної собівартості

016

Плановий прибуток

017

Податок на прибуток

018

Чистий прибуток, у тому числі:

019

резервний фонд (капітал)

021

622,00

0,72

614,80

0,71

6968,80

8,10

7770

9,03

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)
022
10

Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами
023

6968,80

11

Прогнозований обсяг водопостачання споживачам багатоквартирних будинків усього
(тис. куб. м)
024

860,0

12

Середньозважений тариф (без ПДВ)

8,10

9,03

13

Податок на додану вартість (20%)

1,62

1,81

14

Середньозважений тариф (з ПДВ)

9,72

10,84

7770

860,0

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення сформовані відповідно до вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року №
869 відповідно до річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення, економічно обґрунтованих витрат, економічних розрахунків, кошторисів — з
урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому
періоді.
Метою підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення є впорядкування тарифів для створення умов економічно ефективної та безперебійної
роботи підприємства при покритті витрат підприємства за надані послуги, досягнення рівня
економічно обґрунтованих витрат на їхнє виробництво з урахуванням технічних можливостей
підприємства.
У результаті змін у ціновій ситуації на ринку електричної енергії, пального та супутних матеріалів, що мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності підприємства, планові витрати підприємства на послуги з водопостачання та водовідведення зросли:
— Електроенергія — з 1,23 грн/кВт год. без ПДВ, до 1,59 грн/кВт год. без ПДВ, тобто 29,3%
і тенденція зростання тарифу на електроенергію не припиняється;
— Паливо-мастильні матеріали в середньому зросли на 22,0%;
— ВАТ АК «Київводоканал» з 01.05.2015 р. збільшив ціну за очистку стоків – з 2,98 грн/
м3 для всіх груп споживачів до 3,41 грн/м3 без ПДВ, тобто на 14,4%, а це додатково 120,0 тис.
грн у місяць.
— Вартість послуг за опалення приміщень — з 1037,66 грн за 1 Гкал до 1348,28 грн за 1
Гкал без ПДВ, тобто на 29,9%;
— Матеріальні витрати (поточні ремонти ) зросли на 38,6%;
— Зросла мінімальна заробітна плата з 1218,0 грн у діючому тарифі, до 1378,0 грн на даний час, тобто на 13,0% ;
— Розмір податків: користування надрами — з 539,7 тис. грн до 623,6 тис. грн за рік, тобто
на 15,5%;
— Витрати на послуги охорони ВНС «Центральна» — з 175,2 тис. грн до 292,8 тис. грн за
рік, тобто на 67,1%;
— Послуги паспортного столу (списки про переміщення мешканців) — з 2,2 тис. до 23,0
тис. за рік, тобто майже в 10,5 раза.
Усі ці фактори призвели до зростання собівартості послуг, а підприємство — до збитковості.
За результатами фінансово-господарської діяльності, підприємство за 2015 рік від здійснення основної діяльності отримало збитки, які склали: водопостачання – 212,0 тис. грн; водовідведення – 983,0 тис. грн; разом — 1 млн 195 тис. грн.
Станом на 01.01.2016 року заборгованість населення м. Вишгорода за отримані послуги
водопостачання та водовідведення складає 3 млн 117 тис. грн.
Вишгородським МКП «Водоканал» за 2015 рік здійснена оплата за спожиту електроенергію в розмірі 3 млн 245 тис. грн (на 43,0 тис. грн більше, ніж закладено у тарифі), ПАТ АК
«Київводоканалу» за послуги водовідведення — 3 млн 835 тис. грн. Невідповідність діючих
тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення їхній реальній собівартості тягне за
собою нестачу обігових коштів, що надходять від реалізації наданих послуг. Так виникла заборгованісь підприємства перед ПАТ АК «Київводоканал» за очистку стоків м. Вишгорода — у
сумі 3 млн 428 тис. грн.
Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем
холодного водопостачання, водовідведення не включаються до складу тарифів на послуги
Вишгородського МКП «Водоканал».
Отже, приведення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення до економічно
обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, ПАТ АК «Київводоканал» — за послуги
водовідведення, паливно-мастильних матеріалів, податків та забезпечення споживачів якісними послугами та питною водою.
Директор Вишгородського МКП «Водоканал» Георгій ЧЕБАН

Офіційно

Вишгород

№
округу

№
п/п

Прізвище, ім’я, по батькові,
межі територіального виборчого
округу, телефон

№
округу

Депутати Вишгородської міської ради VII скликання
№
п/п

Прізвище, ім’я, по батькові,
межі територіального виборчого
округу, телефон

1.

Баланюк Олександр Іванович:
вул. Набережна, 4, 4-а;
вул. Дніпровська, 6
063-678-06-92

11

18.

Макаренко Максим Валерійович:
вул. Н. Шолуденка, 5, 6, 8
067-291-07-82

22

2.

Бражнікова Тетяна Олексіївна:
вул. Гриненко, 1-а; вул. Лугова, 3;
вул. В. Симоненка, 2
067-423-74-58

19.

Мельник Марина Гурамівна:
Пр-т І. Мазепи, 3;
вул. М. Грушевського, 6;
пр-т. І. Мазепи, 2
067-318-06-54

9

3.

Булгакова Ганна Володимирівна:
Пр-т Т. Шевченка, 6
099-020-00-82

33

20.

Парчук Валентина Григорівна:
вул. Ю. Кургузова, 11-а;
вул. Б. Хмельницького, 9,
вул. В. Симоненка, 10
050-332-96-34

19

4.

Виговський Валерій Павлович:
вул. Кургузова, 2, 4-а, 4-б, 6, 9
093-576-39-32

26

21.

Підвисоцький Михайло Олександрович:
вул. Ю. Кургузова, 3-а, 11;
вул. М. Грушевського, 12
067-402-60-68

17

5.

Войтович Тамара Олександрівна:
вул. Шолуденка, 6-б, 6-в;
вул. М. Грушевського, 4
095-838-00-02

30

22.

Жадан Сергій Миколайович:
вул. М. Грушевського, 8,10;
пр-т І. Мазепи, 1, 4-а
067-287-88-75

7

6.

Городиський Юрій Олегович:
вул. Шкільна, 7, 7/1;
пр-т Шевченка, 2-г, 3.
067-319-15-15

32

23.

Поліщук Олексій Григорович:
пл. Т. Шевченка, 3;
вул. В. Симоненка, 4, 4-а, 4-в, 6
095-295-82-95

25

7.

Дрьомін Юрій Борисович:
вул. Київська, 18;
вул. В. Симоненка, 1,3
097-578-42-44

24.

Попов Юрій Петрович:
вул. Дніпровська, 2, 4, 3, 3-б;
пр-т. І. Мазепи, 11
067-505-51-05

10

8.

Пінчук Сергій Миколайович:
вул. Набережна, 6-а;
вул. Дніпровська, 3-а, 5.
067-209-05-60

9.

Клавдієнко Олександр Іванович:
Пр-т І. Мазепи, 12;
вул. Шолуденка, 7
067-442-65-45

23

28

12

31

Ростовський Олексій Романович:
вул. Н. Шолуденка, 15-д;
пров. Квітневий 2, 2-а, 2-б, 2-в;
25.
пр-т І. Мазепи, 6, вул. М. Грушевського,
5, 7, 9; мікрорайон Берізки.
093-127-02-24

26.

Руденок Богдан Михайлович:
Пр-т І. Мазепи, 13/9;
вул. Н. Шолуденка, 6-г
063-202-10-73

8

29

Сардак Віталій Ігорович

10.

Колодзян Юрій Дмитрович:
вул. Київська, 8; 9; 11; 12, 20.
050-351-79-99

2

вул. Ю. Кургузова, 1-а (1), 1-а (2), масив ГАЕС,
масив Дідовиця, вулиці: Яблунева; Ягідна;
Спаська; Фіалкова; Фруктова; Покровська,
27. Полунична; Ромашкова; Малинова; Калинова; 18
Квіткова; Виноградна; Вишнева; Айвова;
Ожинова; вул. А. Первозванного;
пров. Преображенський.

097-916-69-53
Корнійчук Дмитро В’ячеславович:
вул. В. Симоненка, 5, 7, 8;
11.
вул. Ю. Кургузова, 4, 10
067-503-23-92

27
28.

Семенов Олександр Ігорович:
вул. Ю. Кургузова, 3-б;
вул. Б. Хмельницького, 8
067-504-13-60

16

29.

Сербин Андрій Володимирович:
Пр-т Т. Шевченка, 2-д, 7-а, 9;
пров. Прожекторний
050-914-70-58

5

30.

Черняхівський Олексій Анатолійович:
Пр-т Т. Шевченка, 3-а, 5;
вул. Шкільна
097-937-52-38

34

Шамота Олександр Миколайович
Вул. Набережна, 2;
вул. Н. Шолуденка, 3;
31.
вул. Старосільська;
вул. Дніпровська, 1.
097-447-45-88

21

Шока Анатолій Миколайович:
Вул. Гриненко, 1-22;
вул. Лугова; вул. Симоненка, 1-а,1-б;
32.
вул. Шевченка, 3, 5, 6, 6-а, 6-б, 6-в,
6-г, 7, 8, 15-д; пров. Дніпровський
067-959-20-80

24

Костюченко Валерій Павлович:

12.

Вул. Київська, 6; вул. В. Мономаха
буд. 1 - 21; вул. Глібова, 1-а, 1/1 - 43;
вул. КЛИДС №102, вул. Космонавтів, 1,
5, 7, 9; вул. Максимовича, 2, 4, 6, 8, 10;
вул. О. Довженка, 1 – 29, 41, 51;
вул. Піщана, 2 – 47,
вул. Святославська, 2 – 47; квартал 87

3

066-120-17-46
Кравченко Микола Миколайович:
вул. Н. Шолуденка, 6-а;
вул. М. Ватутіна, вул. Межигірського
13.
Спаса, вул. П. Калнишевського,
вул. Семена Палія, вул. Парусна.
067-287-89-42

14.

Круковець Владислав Вадимович:
вул. Набережна, 22;
вул. Київська, 2, 4, 5.
096-985-30-00

15.

Кучмій Олег Вікторович:
вул. Дніпровська, 7, 8, 9, 11;
пр-т І. Мазепи, 5.
050-388-42-44

Лісогор Володимир Юрійович:
вул. Б. Хмельницького, 4, 5, 7, 7-б;
16.
вул. М. Грушевського, 1, 3.
067-323-99-55

Лісогор Олена Яківна:
вул. Б. Хмельницького, 1, 2, 3, 6, 7-а;
17.
пр-т І. Мазепи, 7, 10.
097-934-11-16

20

1

13

15

14

33.

Шубка Віктор Вікторович:
Пр-т Т. Шевченка, 6-а, 7, 7/1;
вул. Набережна,12;
пров. М. Коцюбинського, 1-а, 3;
вул. Космонавта Поповича
063-583-35-89

6

34.

Шубко Інна Василівна:
пр-т Т. Шевченка, 9-а, 11;
вул. Набережна, 8;
066-394-64-89

4

20 лютого

2016 року

3

Офіційно
Про скликання чергової VII сесії
Вишгородської міської ради VIІ скликання
Розпорядження від 16 лютого 2016 року № 24
Керуючись ч. 4, ч. 5, ч. 10 ст. 46, ст. 47
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати чергову VII сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 26
лютого 2016 року о 10:00 у залі засідань
адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1) з таким порядком денним:
1) Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 12 листопада 2015
р. № 1/2 «Про утворення постійних комісій
ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій».
2) Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 25 грудня 2015
року № 3/1 «Про встановлення надбавок до
посадового окладу, преміювання та надання
матеріальної допомоги міському голові та заступникам міського голови на 2016 рік».
3) Про порядок здійснення електронних
закупівель виконавчими органами Вишгородської міської ради.
4) Про затвердження Порядку розгляду
електронної петиції, адресованої Вишгородській міській раді.
5) Про віднесення міста Вишгорода Вишгородського району Київської області до категорії міст обласного значення.
6) Про затвердження звіту про виконання
Вишгородського міського бюджету за 12 місяців 2015 року.
7) Про внесення змін до рішення від 14
грудня 2015 року № 2/5 «Про затвердження
структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради VII скликання».
8) Про затвердження положення про
відділ з питань реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, державної
реєстрації земельних ділянок, реєстрації
юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.
9) Про встановлення місцевих податків і
зборів на 2017 рік.
10) Про звернення до Голови Верховної
Ради України та Прем’єр-міністра України.
11) Про звернення до Президента України та Верховної Ради України.
12) Про скасування рішень Вишгородської міської ради № 11/6 від 09.08.2007 р. та
№ 11/7 від 09.08.2007 р.
13) Про внесення змін до генерального
плану м. Вишгорода.
14) Про надання дозволу КП «Координаційний центр з будівництва та земельних
питань Вишгородської міської ради» на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у м. Вишгороді.
15) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Льовіній О.В.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок в оренду ТОВ «КВ Центр».
16) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ОЦІНЮВАЧ».
17) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Формула –
Дніпро».
18) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ «Рибторг
Груп».
19) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «АртпластІнвест».
20) Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки.
21) Про продовження (поновлення) дії договору оренди з ФОП Панченко А.М.
22) Про продовження (поновлення) дії договору оренди з ФОП Маркуца П.Т.
23) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Грушовному В.Ф.
24) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Бобильову Г.В.
25) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Івановій О.В.
26) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Душці М.В.
27) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Шульзі А.С.
28) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Гераськіну О.М.
29) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Лозовому В.М.
30) Про затвердження проекту землеу-

строю щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ступко О.Б.
31) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Берлінському О.Б.
32) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Борисенку В.А.
33) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Короткому А.Я.
34) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Сущенку В.М.
35) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Петричуку В.Є.
36) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Фесіку В.Г.
37) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Буренок М.М.
38) Про затвердження документації із
землеустрою фізичній особі підприємцю Степанову Борису Олександровичу.
39) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам.
40) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам.
41) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Циганову О.Є.
42) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Слободянюк
В.В.
43) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ярмолович
А.І.
44) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Литвину О.В.
45) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Горбуновій
Н.І.
46) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Колпак Р.Л.
47) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Колпак Н.Л.
48) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сьомці Т.Ю.
49) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Заєць А.М.
50) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Носихіну М.Г.
51) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Салатюку Д.В.
52) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Яременко
Ю.Л.
53) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Андрущенку
Г.М.
54) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Колодзяну
Д.Ю.
55) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам для
гаражного будівництва.
56) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам.
57) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам.
58) Про надання дозволу на розробку
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
59) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Тамбовцевій О.Ю.
60) Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кожухову В.І.
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати
засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного
та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ
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Про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік
Рішення від 17 лютого 2016 року № 6/1
Керуючись ст. 143 Конституції України, відповідно до Закону України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 24.12.2015 р. № 909-VIII, з метою
приведення у відповідність до чинного законодавства місцевих податків та зборів, керуючись
пунктом 24 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити на території м. Вишгорода
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
1.1. 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.
1.2. Пільги із сплати податку.
1.2.1. 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. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку
квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.
1.2.2. 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 бюджету чи місцевого бюджету і є
неприбутковими (їх 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, непридатна 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 з їх числа,
визнаним такими відповідно до закону, дітямінвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого
об’єкта на дитину;
- учасникам бойових дій та членам їх сімей,
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих)
учасників бойових дій, учасників АТО, 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 у 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.
1.3. Ставка податку.
1.3.1. Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних та юридичних осіб, встановлюється у
розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заро-

бітної плати, встановленої законом на 1 січня
звітного (податкового року) за 1 кв. метр бази
оподаткування.
1.3.2. 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. метр бази
оподаткування.
1.3.3. 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. метр бази оподаткування.
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 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума розрахованого
податку збільшується на 25000 гривень на рік
за кожен такий об’єкт житлової нерухомості
(його частку).
1.3.3. Базовий податковий (звітний) період
дорівнює календарному року.
1.3.4. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеного п.
266.7. та п. 266.8 ст. 266 Податкового кодексу
України.
1.3.5. Податок сплачується в Порядку та в
строки, визначені п. 266.9. та п. 266.10 ст. 266
Податкового кодексу України.
1.3.6. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.
2. Встановити на території м. Вишгорода
транспортний податок.
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу
України.
2.4. Ставки податку встановлюються з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000
гривень за кожен легковий автомобіль, що є
об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2.
ст. 267 Податкового кодексу України.
2.5. Базовий податковий (звітний) період
дорівнює календарному року.
2.6. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеного п. 267.6
ст. 267 Податкового кодексу України.
3. Встановити на території м. Вишгорода
податок на землю.
3.1. 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.
3.2. 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.
3.3. 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.
3.4. 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.
3.5. 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.
3.6. Ставка податку на земельні ділянки
встановлюється у розмірі 2 відсотків від їх нор-

мативної грошової оцінки.
3.7. Податок за земельні ділянки, зайняті
житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання
прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними
будинками фізичних осіб, справляється у розмірі 3 відсотків від суми земельного податку,
обчисленого відповідно до п. 3.6. цього Положення.
3.8. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель промисловості, які надані для
виробництва алкогольних, слабоалкогольних
та прохолоджувальних напоїв, справляється у
розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової
оцінки.
3.9. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель транспорту, які надані для автотехобслуговування та ремонту автомобілів,
справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.
3.10. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які
надані для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, справляється у розмірі 2 відсотків
від їх нормативної грошової оцінки.
3.11. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови,
які надані для будівництва та обслуговування
об’єктів туристичної інфраструктури та закладів харчування, справляється у розмірі 2 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.
3.12. Податок 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.
3.13. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які
надані для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров’я, справляється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової
оцінки.
3.14. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови або
земель транспорту, які надані для торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стислим газом
для автотранспорту, справляється у розмірі 3
відсотків.
3.15. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які
надані для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ, справляється у розмірі 3 відсотків.
3.16. Податок за земельні ділянки, що
відносяться до земель зв’язку, які надані для
будівництва та обслуговування об’єктів мобільного, супутникового зв’язку та кабельного
телебачення, справляється у розмірі 3 відсотків.
3.17. Податок за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні підприємств, установ та організацій недержавної та
некомунальної власності, справляється у розмірі 6 відсотків.
3.18. Податок за земельні ділянки, що
відносяться до сільськогосподарських угідь,
справляється у розмірі 1 відсотка.
3.19. Базовий податковий (звітний) період
дорівнює календарному року.
3.20. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеного ст. 286
Податкового кодексу України.
4. Встановити єдиний податок на території м. Вишгорода.
4.1. 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).
4.2. 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.
4.3. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої-другої групи (фізичні особи-підприємці) у розмірі
15 відсотків у випадках, визначених Податковим кодексом України.
4.4. Ставки єдиного податку для суб’єктів
господарювання, які не зазначені в п. п. 4.2.,
4.3., встановлюється відповідно до п. п. 293.3-

293.9 ст. 293 Податкового кодексу України.
4.5. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1
розділу XIV Податкового кодексу України.
5. Встановити на території м. Вишгорода
туристичний збір.
5.1. Визначити базу та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові
елементи туристичного збору згідно зі ст. 268
Податкового кодексу України.
5.2. Ставка збору встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового
кодексу України.
5.3. Справляння збору здійснюється:
5.3.1. Адміністраціями готелів, кемпінгів,
мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими
закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами.
5.3.2. 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.
5.3.3. Юридичними особами або фізичними
особами-підприємцями, які уповноважуються
Вишгородською міською радою справляти збір
на умовах відповідного договору.
6. Встановити на території м. Вишгорода
збір за місця для паркування транспортних
засобів.
6.1. 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.
6.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування
транспортних засобів, у якому зазначаються їх
місцезнаходження, загальна площа, технічне
облаштування, кількість місць для паркування
транспортних засобів, затверджується окремим рішенням міської ради.
6.3. 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.
6.4. 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.
6.5. 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.
6.6. Базовий податковий (звітний) період
дорівнює календарному кварталу.
7. Встановити на території м. Вишгорода
для підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), реалізованих 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.
7.1. База та об’єкт оподаткування, податковий період, порядок та строки сплати податку
та інші обов’язкові елементи визначаються розділом VI Податкового кодексу України.
8. Всі питання не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативноправових 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

Людина і суспільство

Вишгород
НЕХАЙ ЗБУВАЮТЬСЯ!
Уже ялинка, пишно вбрана,
Залита сяєвом вогнів,
А на святковому майдані
Лунає море голосів.
Народ, гуртами й поодинці,
Зібрався дружно уночі, —
І наче молиться ялинці,
Навколо неї стоячи.
Я теж, не вперше й не востаннє,
Мрійливо дивлячись увись, —
Наївно зроджую бажання
Оті, що досі не збулись…

ДОСВІД
Не той мені сердечний побратим,
Хто одягає всюди вишиванку, —
І носить на собі її, як грим,
Нутро своє маскуючи, циганка.
Не той мені завжди надійний друг,
Хто перед зором людяний і чемний,
А поза ним веде нещиру гру,
Хоч завжди явним робиться таємне.
Мені той українець вічно брат,
Будь він жебрак чи чоловік заможний, —
В якого людська тіла кожна п’ядь,
І честь, і гідність мати він спроможний.

Ліра

«ПРОТЯГИ»

Віктор КУЧЕРУК

ПАМ’ЯТІ ПОЛЕГЛИХ
Налий мені солодкого вина,
Щоб голова нестямно не боліла, —
Щоби пішла зі спогадів війна,
Немов утома, після сну, із тіла.
Присядь, мій друже, також край стола
І помовчи в підступному смерканні, —
Допоки тане свічечка мала,
З вогнем зустрівшись вперше і востаннє.
Але не думай звично про своє
В притулку спорожнілої хатинки,
Де вечорами сумно заграє
На протягах віконних павутинка.
Народжені наругами орди,
Летять до нас вони з-за небокраю, —
І дивна злука — музики й біди,
Нестерпним болем душі розпікає.

ВІЙНА
Вона мене на клоччя рвала,
Душила, різала, пекла, —
Коли встеляла сніг розталий
«Гвоздик» розпечена зола.
Літали кулі десь поодаль,
Снарядам «Градів» навзамін, —
І тхнув війни скорботний подих
Нестерпним смородом руїн.
Війна мене донині кличе,
Тривогу в душу несучи, —
Її озлоблене обличчя
Удень я бачу і вночі.
Вона, безмовно, ніби мука,
Котру нічим не проженеш,
До мене тягне хижі руки,
Закіптявілі від пожеж.
Війна, байдужо та уперто,
Не відступає ні на мить, —
Адже, осколками роздерте,
Судомить тіло і болить...

20 лютого

Майдан: революція чи еволюція

2016 року
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Бліц-опитування

Сергій ПРОКОПЕНКО, 49 років,
депутат міськради двох скликань:
— Жертви були недаремними. Україна
отримала свободу, подала заявку на вступ
до ЄС. Але, на жаль, захист прав і свобод
українців залишається на тому ж рівні. Через
корупцію в судах, прокуратурі, органах виконавчої влади і місцевого самоврядування повільно проходить перезавантаження кадрів. І,
зауважу, не завжди на керівні посади приходять люди із необхідним досвідом за плечима.
Знижується життєвий рівень людей, зростає
безробіття, повільно просуваються реформи,
а деякі взагалі так і не розпочались.
Позитивним є те, що відбулись вибори до
Верховної Ради України.
Олеся, 36 років, домогосподарка:
— Я з трепетом дивилася по телебаченню пряму трансляцію. Зізнатися — плакала.
Плакала від радощів, що нарешті прийшла на
нашу українську землю свобода, і від болю, бо
наші хлопці і дівчата гинули... Разом із чоловіком долучались до гуманітарної допомоги для
потерпілих. Але — на жаль! — обіцяне на майдані Революції Гідності не здійснилося. Тому

для мене ця дата — дата розчарування.
Володимир Васильович,
66 років, пенсіонер:
— Майдан багато чого обіцяв нам, але
жити стало гірше: як були корупція, хабарництво і багато чого іншого, так і залишилося... Всі ми політизовані — і діти, і дорослі. І
цьому, багато в чому, сприяла революція. Але
через деякий час коаліція проявила себе не як
однодумці (що подобалося народу), а стали
копирсатися у «брудній білизні» одне одного
замість того, щоб припинити війну на Сході й
єднати країну... Зрозуміло, після того, що сталося, вже довіри до цих політиків у мене немає.
Світлана,
раніше проживала на території Криму:
— Україна втратила Крим, але Крим не
втратив українців. І це мені дуже болить. Я родом звідти. Дуже хочеться вірити, що це тільки
тимчасово і українські прапори ще повернуться до Автономної Республіки Крим. Але наразі
Україна не змогла відстояти свою землю та
захистити своїх громадян-патріотів.
Віктор ПОЛІЩУК, вишгородець:

Очільниця Казначейства
України – у Вишгороді

Джерелята вкотре підкорили сцену

Влас інф.

— Ні, не даремними були жертви. Бо відкрились перспективи до нового життя. Все залежить від нас, який напрямок виберемо.
Андрій, 21 рік, студент:
— Когда кто-то говорит, что «ничего не поменяется», «мы маленькие люди, ни на что не
влияем», «все решили уже за нас», вспоминайте, что в революцию и войну переломными
были ситуации, созданные небольшими группами людей, которые в безнадежных условиях отказывались отступать и стояли до конца.
Віталій, 40 років, водій:
— Патріоти України повинні розуміти, що
кров і жертви РЕВОЛЮЦІЇ були не даремні! А
ті, хто обливають брудом героїв і їхні справи,
хоча і користуються досягненнями Революції
Гідності, – не варті уваги!!!
Орест, 29 років, медичний працівник,
учасник Революції Гідності:
— Тільки люди, слабкі духом, можуть сказати, що від нас нічого не залежить. Нам ще
довго треба чекати результатів від початої
роботи, але я впевнена, що Україна процвітатиме і нам ще буде заздрити не одна країна.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист Центру творчості «Джерело»
ФОТО – архів Тетяни ХАЛАШ,

ФОТО –
Валентина ЧИСТЯК,
«Вишгород»

Голова Державної
казначейської служби України, перебувачи з робочим візитом
Візити
у Київській області,
відвідала Управління
Казначейства у ряді
районів, у тому числі й у Вишгородському.
Тетяна Слюз ближче познайомилася з колективом, поцікавилась укомплектуванням
штату, технічним забезпеченням, побутовими
умовами праці казначеїв, а також провела виробничу нараду за участі першого заступника голови райдержадміністрації В’ячеслава
Савенка та заступника голови районної ради
Анатолія Потапенка.
Було озвучено пріоритетні напрямки роботи Казначейства у 2016 році, звернено увагу
на казначейське обслуговування новоутворюваних об’єднаних територіальних громад,
інформовано про запровадження послуги дистанційного казначейського обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства – Казначейство»,
акцентовано увагу на необхідності посилення
заходів захисту інформації.

спеціально для «Вишгорода»

Знай наших!

Із ІІІ-го Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Підкори сцену» вихованці
вокальної студії «Полузір’я» Вишгородського міського Центру творчості «Джерело» (керівник – заслужена артистка України
Тетяна Халаш) повернулися з перемогою!
Зоріанна Джунь отримала звання Лауреата
І премії у номінації «Естрадний вокал» у 1-й
віковій категорії (6-7 років) і відповідний
сертифікат на суму 300 доларів та білет на
театральну виставу, а Олександра Тихан
– звання «Лауреат ІІ премії» у цій же номінації у 3-й віковій категорії (13-16 років).
Мета традиційного фестивалю, що проходить у Києві, – збереження та пропаганда
національних культур, розвиток творчих контактів та зміцнення міжнародних зв’язків між
колективами й окремими виконавцями країнучасниць, підвищення виконавської майстерності. Учасники – від 3 до 25 років і старші – з
різних країн світу.
«Охоче беремо участь у конкурсах такого рівня, адже це своєрідний екзамен, який
дає оцінку, визначає рівень роботи – моєї і
моїх вихованців. Це, певним чином, окрилює
і водночас спонукає й надалі творчо рости,
вдосконалюватись», – ділиться враженнями

Тетяна Халаш.
Вона й справді може пишатися своїми вихованцями: Зоріанна Джунь, як відзначило
компетентне журі, має високу виконавську
техніку, а Олександра Тихан у Київському
державному вищому музичному училищі ім.
Глієра, до якого вступила цьогоріч, – авторитет серед однокурсників, педагоги її ставлять
за взірець.
«Саша добре відчуває кожен твір, який
виконує, і точно, тонко відтворює його емоції», – каже про свою вихованку педагог. А
Олександра, в свою чергу, щиро дякує за
творчу школу (а це 9 років) Тетяні Миколаївні,
яка стала для неї близькою людиною.
Сьогодні студійці «Полузір’я» готуються
до хореографічно-вокального конкурсу «Твій
Олімп», що відбудеться 28 лютого у Київському палаці дітей та юнацтва. Побажаємо їм
удачі!

Світлана БРАГАРНИК,
Маргарита ОЛАБІНА, міська рада
ветеранів, учасники хору
ФОТО — архів газети «Вишгород»

«Творчість — діяльність, через яку
розкривається духовний світ особистості.
Це своєрідний магніт, який притягує людину до людини» (В. Сухомлинський). «Для
того, хто зазнав насолоду творчості, всіх
інших втіх не існує» (А. Чехов). Ці слова повністю підтверджуються, коли мова заходить про хор «Ветеран Вишгорода», який
уже 8 років діє при міській раді ветеранів.
Ветерани — золотий фонд нашого суспільства, наше духовне багатство і надбання,
особлива категорія людей, у яких за плечима
багатий життєвий досвід: у когось — бойова
юність, у когось — зведені міста і новобудови,
у когось — сотні вихованих учнів. Але їх усіх
об’єднує любов до життя, бажання спілкуватись, вміння радіти зустрічам, щирість і повага один до одного.
А ще наших ветеранів об’єднує прагнення
шукати шляхи реалізації талантів, дарувати
людям свою пісню, своє слово, тепло душі.
Саме це і спонукало створити хор «Ветеран Вишорода».
Сьогодні точно й не сказати, хто саме автор ідеї: солісти, які виростили дітей, онуків,
заслужили пенсію, але не звикли дарма витрачати час, а може, слушною видалася пропозиція голови міської ради ветеранів Петра
Жуланова — щоб мати не просто співочу групу, а хор.
Художній керівник співочого колективу —
Ганна Покровська (дочка відомих у місті му-

Творчість без меж

Хору «Ветеран Вишгорода» — вісім років
зикантів — подружжя Поєдинків) від батьків
успадкувала любов до музики й має спеціальну музичну освіту. Талановитий музичний керівник, вона, не шкодуючи часу і сил,
ретельно підібрала репертуар (а це — відомі
пісні різних часів — народні, ліричні, патріотичні: воєнних і післявоєнних років, козацькі).
Міський голова Віктор Решетняк (нині
покійний) схвалив ідею створення хору й допоміг із апаратурою. Спів а капела — без
супроводу музичних інструментів — живі, неповторні голоси настільки сподобались мешканцям міста, що перший виступ хору — 23
лютого 2008 року у БК «Енергетик» — глядачі зустріли викликами «біс!» та «браво!» А
дехто із глядацької зали перебрався на сцену — адже гарний приклад завжди є кому наслідувати.
Слава про вишгородських солов’їв давно вже вийшла за межі міста. Вони співали

не лише в шпиталі ветеранів ВВВ у «ПущіВодиці», у будинку для людей похилого віку
в Димері, а й у міському Будинку ветеранів
столиці.
Хор бере участь у всіх міських заходах,
із задоволенням виїжджає на запрошення у
села району — Пиляву, Нові Петрівці. Створено відеофільм про хор (завдяки колишній працівниці міського телебачення Галині Вовчук).
Своїм утвердженням хор зобов’язаний
тодішнім керівникам міста — насамперед
міському голові Віктору Решетняку, секретарю ради Марії Решетніковій, заступнику мера
Олександру Ростовцеву, начальнику відділу
з гуманітарних питань Володимиру Ткачу та
іншим. Хотілося б, аби нинішній склад міської
ради також морально і матеріально підтримував наш співочий колектив.
З хором «Ветеран Вишгорода» також
співпрацюють міський Центр творчості «Дже-

рело», зокрема його директор Наталія Кисіль, Благодійний фонд святої Ольги і його
керівник Володимир Малишев, підприємці —
Валерій Виговський, Олександр Семенов,
Микола Коваль, Людмила Черв’яківська, дирекція БК «Енергетик», районна організація
Товариства Червоного Хреста України.
Кращі свої традиції ветерани — учасники
хору передають молодшому поколінню: Ганна
Покровська — керівник вокальних колективів
«Джерела» — «Домісолька» та «Спадкоємці
переможців».
Сьогодні у хорі «Ветеран Вишгорода» 35
учасників. Хор тільки на початку свого творчого шляху, про що свідчить цифра «8».
Як молодість стежками
нас водила!
В дітей, онуків — наша висота.
Нехай злітає пісня сонцекрила,
Любов’ю кожне серце огорта!
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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 , 2 2 Л Ю Т ОГО
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 ТСН
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50 «Мiняю
жiнку - 9»
12:30 «Мiняю жiнку»
13:50, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «Секретні
матеріали - 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка»
22:00 «Грошi»
00:00 Комедiя «Жандарм
та iнопланетяни»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:10 Уряд на зв’язку з
громадянами
09:50 Нацiональний вiдбiр
до ПКЄ 2016. Фiнал
14:10 «Тельнюк: Наш
Шевченко»
15:20 Х/ф «Залiзна сотня»
18:05 Час-Ч

18:15 Новини. Свiт
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожнi
23:00 Пiдсумки
23:20 Щоденник II
зимових Юнацьких
Олiмпiйських iгор
ТРК «УКРАїНА»
06:50, 07:15, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45 «Говорить
Україна»
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/с «Батько
одинак»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
21:00 Х/ф «Роман у
листах»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Морський бiй»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Дiвчина з
характером»
07:20, 21:40 Водне життя
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»

12:15 Дика Пiвденна
Африка
14:00 Мисливцi за
нацистами
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
17:45 Жива природа
18:10 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Ю. Шевчук
20:00 Д/ф «Вирiшальнi
битви Другої свiтової
вiйни»
23:10 Земнi катаклiзми
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Стiч!»
11:00 Х/ф «Столику,
накрийся»
12:10 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
13:50, 19:00 Панянкаселянка
16:00, 21:00 Казки У
17:00, 22:00 Країна У
20:00 Т/с «Кухня»
20:35 Т/с «Вiсiмдесятi»
23:00 Т/с «Свiтлофор»

00:00 Дайош молодьож!
СТБ
06:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 Х/ф «Дружина за
контрактом»
10:30 «Битва
екстрасенсiв.
Апокалiпсис»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Детектор брехнi 9»
23:35 «Один за всiх
сезон 5»
НТН
06:10 Х/ф «Сто грамiв»
для хоробростi...»
07:30 Х/ф «Казка про
жiнку та чоловiка»
09:15 «Кримiнальнi
справи»
10:05 Т/с «Детективи»
11:40 Х/ф «Розшукується
герой»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 11»
14:00, 19:00, 23:15

«Свiдок»
15:25 Т/с «Я - охоронець»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:02 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:10 Т/с «Друзi»
08:05 Суперiнтуїцiя
10:45 Т/с «Смугасте
щастя»
13:30 Х/ф «Пiсля нашої
ери»
15:35 Х/ф «Елiзiум: Рай не
на Землi»
18:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:55 Страстi за
ревiзором
00:05 Т/с «Бiблiотекарi»
МЕГА
07:30 Вражаючi кадри
08:10 Поплiчники Гiтлера
09:10, 21:40 Дика
Австралiя
10:10, 19:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
11:00, 18:10 Неймовiрний
Китай

11:30 Надзвичайна
планета
11:50, 19:00 Далеко i
ще далi
12:40, 17:40 Наука
13:10 Правила життя
14:00 Правда життя
15:50, 20:40 Скарби зi
сховищ
16:50, 22:30 Мисливець
та жертва
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Якiсне життя»
K1
06:30 «TOP SHOP»

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45 «Розсмiши комiка»
09:40 «Файна Юкрайна»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:10 «Файна Юкрайна»
16:20, 20:00 «Орел i
Решка»
18:15 «Розсмiши комiка»
22:00 Х/ф «Ультрафiолет»
23:40 Х/ф «Остання
любов на Землi»
ІНТЕР
06:10 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
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, 12:25 Х/ф «Iгри
дорослих дiвчат»
12:45, 14:20 «Страх у
твоєму домi»
15:00, 16:15 «Жди меня»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Запитайте в

осенi»
22:50 Т/с «Мiсто мрiї 2»
ICTV
06:45 Факти тижня
08:35 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:00 Без гальм!
11:55 Дивитись усiм!
12:15, 13:20 Х/ф «Лiцензiя
на вбивство»
12:45, 15:45 Факти. День
15:25, 16:20 Х/ф «Троя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
00:05 Х/ф «Легiон»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 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, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на

5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10, 11:32,
12:32, 14:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:10 Мiсцевий час
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Кордон
держави
2+2
06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Українськi
сенсацiї»
10:00 Д/п «Помста
природи»
12:45 Т/с «Дюна»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:00, 00:00 «ДжеДАІ»
19:20 «Цiлком таємно»
20:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:20 Х/ф «Американець»

ВI В ТО Р О К , 2 3 Л Ю Т ОГО
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:55, 12:20
«Мiняю жiнку»
13:50, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «Секретні
матеріали - 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка»
22:00 «Чотири весiлля 5»
00:00 Комедiя «Жандарм i
жандарметки»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
07:50, 08:25 Смакота
09:20, 18:55 Про головне
09:50 Д/ф «Гостини у
Вакербарта»
10:25 XX Мiжнародний
турнiр з боротьби
12:30 «План на завтра» з

А. Рiнгiс
13:15, 18:05 Час-Ч
14:15 Мультфiльми
16:35 Подорожнi
18:15 Новини. Свiт
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 11:20 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
10:10, 19:45 «Говорить
Україна»
13:15 Т/с «Дочекатися
кохання»
15:30 Глядач як свiдок
17:00 Агенти
справедливостi
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
21:00 Х/ф «Наречений»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
06:00, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»

06:50 Печерний храм
Дацзу
07:10, 21:30 DW- новини
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Д/ф
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»
13:10 Жива природа
14:00, 23:10 Земнi
катаклiзми
15:40, 22:10 Довiдник
дикої природи
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 «Людина року 2015»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Ю. Шевчук
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Стiч!»
11:00 Х/ф «Рапунцель»
12:10 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
13:50, 19:00 Панянкаселянка
16:00, 21:00 Казки У

17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
17:30, 20:35 Т/с
«Вiсiмдесятi»
22:00 Країна У
23:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
08:55 «Битва
екстрасенсiв.
Апокалiпсис»
13:10 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Врятуйте
нашу сiм’ю - 5»
00:05 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:30, 14:20 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 11»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»

15:25 Т/с «Морський
патруль»
21:30 Т/с «CSI: Маямi - 8»
23:45 Т/с «Без обмежень»

16:50, 22:30 Мисливець
та жертва
21:40 Дика Австралiя
23:30 Вражаюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
07:22 Т/с «Друзi»
11:05 Т/с «Щасливi
разом»
16:55 Аферисти в
мережах
18:00 Абзац!
19:00 Т/с «Iкс-файли»
21:10 Х/ф «Фiлософи:
Уроки виживання»
23:20 Т/с «Бiблiотекарi»

ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Життєвi iсторiї»

МЕГА
06:40, 15:00 Аферисти
проти туристiв
07:30 Вражаючi кадри
09:10 Дивовижнi їжаки
10:10, 19:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
11:00, 18:30 Надзвичайна
планета
11:50, 19:00 Далеко i
ще далi
13:10 Правила життя
14:00 Правда життя
15:50, 20:40 Скарби зi
сховищ

K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чизнаєтеви, що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 18:15 «Розсмiши
комiка»
09:40, 14:10 «Файна
Юкрайна»
10:40, 19:10 «Орел i

Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
16:20, 20:00 «Орел i
Решка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:05, 11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
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, 21:00 Т/с
«Запитайте в осенi»
13:35, 14:20 «Страх у
твоєму домi»
14:55 «Судовi справи»
15:50, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:55 Т/с «Мiсто мрiї 2»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
12:00, 13:20 Т/с
«Розвiдники. Останнiй
бiй»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Голдфiнгер»
15:35, 16:20 Патруль.
Самооборона
16:55 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Син батька
народiв»
23:20 Х/ф «Мовчання
ягнят»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15, 09:35
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32

Україна - понад усе!
(телемарафон)
16:40 Час громад
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:10 Стоп корупцiї!
23:32 Агрокраїна
2+2
06:35, 15:45, 16:40
«Нове Шалене вiдео поукраїнськи»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАІ»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 18:10 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15, 00:20 Д/ф «Зброя
майбутнього 2»
11:10 Х/ф «Новi
Робiнзони»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05 «Вiдеобiмба»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
21:20 Х/ф «Закон
доблестi»

С Е Р Е ДА , 2 4 Л Ю Т ОГО
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку»
13:50, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «Секретні
матеріали - 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка»
22:00 «Одруження
наослiп 2»
00:00 Комедiя
«Прибульцi»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
11:25 РЕ:ФОРМА
12:00 Засiдання КМУ
13:55 Хто в домi хазяїн?
15:05 На гостину до I.
Поповича
18:15 Новини. Свiт

19:30 Т/с «Мафiоза»
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
23:00 Пiдсумки
23:20 Щоденник II
зимових Юнацьких
Олiмпiйських iгор
23:50 Тепло. Ua
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 11:20 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45 «Говорить
Україна»
13:15 Т/с «Дочекатися
кохання»
15:30 Глядач як свiдок
17:00 Агенти
справедливостi
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
«Динамо» - «Манчестер
Сiтi»
23:50 Подiї дня

ТОНіС
06:00, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:50 Чарiвнiсть Китаю.
Китайська кухня
09:50 «Людина року 2015»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Д/ф
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:00, 23:10 Земнi
катаклiзми
17:45 «Донбас:
перезавантаження»
18:20 Твiй дiм
19:10 В гостях у
Д.Гордона. Т. Синявська
21:40 «Глобал - 3000»
00:00 «Натхнення»

13:50, 19:00 Панянкаселянка
16:00, 21:00 Казки У
17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
17:30, 20:35 Т/с
«Вiсiмдесятi»
22:00 Країна У
23:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!

ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Стiч!»
11:00 Х/ф «Червона
шапка»
12:10 Т/с «Та, що
говорить з привидами»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»

СТБ
06:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50 «Битва
екстрасенсiв.
Апокалiпсис»
13:20 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 5»

13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Kids Time
07:12 Т/с «Друзi»
12:05 Т/с «Молодята»
16:50 Аферисти в
мережах
18:00 Абзац!
19:00 Т/с «Iкс-файли»
21:10 Х/ф «Залiзна
сутичка»
23:00 Т/с «Бiблiотекарi»
МЕГА
06:40, 15:00 Аферисти
проти туристiв
07:30 Вражаючi кадри
08:10 Поплiчники Гiтлера
10:10, 19:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
11:00 Неймовiрний Китай
12:40, 17:40 Наука
13:10 Правила життя
14:00 Правда життя

15:50, 20:40 Скарби з
горища
16:50, 22:30 Мисливець
та жертва
18:10 Надзвичайна
планета
21:40 Дикий Iндокитай
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Служба порятунку»

комiка»
09:40, 14:10 «Файна
Юкрайна»
10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
16:20, 20:00 «Орел i
Решка»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»

K1
06:30 «TOPSHOP»
07:40 «Чизнаєтеви, що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 18:15 «Розсмiши

ІНТЕР
06:05, 11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
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, 21:00 Т/с
«Запитайте в осенi»
13:35, 14:20 «Страх у
твоєму домi»
14:55 «Судовi справи»
15:50, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

10:10, 19:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
11:00, 18:10 Надзвичайна
планета
11:50, 19:00 Далеко i
ще далi
12:40, 17:40 Наука
13:10 Правила життя
14:00 Правда життя
16:50, 22:30 Мисливець
та жертва
21:40 Дикий Iндокитай
23:30 Вражаюче вiдео

K1
09:40, 14:10
«ФайнаЮкрайна»
10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
16:20, 20:00 «Орел i
Решка»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»

ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
23:20 «Київськi iсторiї»

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, 21:00 Т/с
«Запитайте в осенi»
13:35, 14:20 «Страх у
твоєму домi»
14:55 «Судовi справи»
15:50, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

22:55 Т/с «Мiсто мрiї 2»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 20:20 Секретний
фронт
12:05, 13:20 Т/с
«Розвiдники. Останнiй
бiй»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Куляста
блискавка»
16:30 Патруль.
Самооборона
16:55 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Син батька
народiв»
23:25 Х/ф «Операцiя
«Арго»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:

прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:20, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:32 Машина часу
2+2
06:35, 15:45, 16:40
«Нове Шалене вiдео поукраїнськи»
07:35, 17:00 «Облом.UA.»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАЇ»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 18:10 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15 Д/ф «Зброя
майбутнього 2»
11:10 Х/ф «Виверження»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05 «Вiдеобiмба»
19:20 «Люстратор 7,62»

Ч Е ТВ Е Р , 2 5 Л Ю Т ОГО
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку»
13:50, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:30 «Секретні
матеріали - 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка»
22:00, 23:30 «Право на
владу 2016»
00:30 Фiльм жаху «Озеро
страху 2»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:50 Дорога до Рiо-2016
11:30 Вiйна i мир
14:10 Мультфiльми
14:30 Спогади
15:20 Надвечiр’я. Долi
16:10 Свiтло
16:50 Д/ф «Вiтрильник

iз запахом свiтла. М.
Драгоманов, Л. Українка»
18:15 Новини. Свiт
19:25 Т/с «Мафiоза»
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 «Схеми» з Н.
Седлецькою
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:10 «Говорить Україна»
13:15 Х/ф «Роман у
листах»
15:30 Глядач як свiдок
17:00 Агенти
справедливостi
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 Футбол. Лiга
Європи УЄФА Шальке Шахтар
21:55 Футбол. Лiга
Європи УЄФА Порту Борусiя
00:00 Подiї дня

ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
09:50 Твiй дiм
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Д/ф «Вирiшальнi
битви Другої свiтової
вiйни»
13:10 «Донбас:
перезавантаження»
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 Лауреати премiї
«Людина року - 2015»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Т. Синявська
20:00 «М. Сивий.
Мистецтво входити в
лiта»
21:40 Вiдлуння
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
08:00 Мультик з Лунтиком
11:00 Х/ф «Бременськi
музиканти»
12:10 Т/с «Та, що

говорить з привидами»
13:50, 19:00 Панянкаселянка
16:00, 21:00 Казки У
17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
17:30, 20:35 Т/с
«Вiсiмдесятi»
22:00 Країна У
23:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
06:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Зiркове життя.
Жорстокий роман»
09:40 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 5»
12:55 «МастерШеф»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
00:05 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi

справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:20 Т/с «Друзi»
11:05 Т/с «Щасливi
разом»
17:00 Аферисти в
мережах
18:00 Абзац!
19:00 Т/с «Iкс-файли»
21:10 Х/ф «Факультет»
23:10 Т/с «Бiблiотекарi»
МЕГА
07:30 Вражаючi кадри
08:10 Поплiчники Гiтлера

22:55 Т/с «Мiсто мрiї 2»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:00 Т/с «Розвiдники.
Останнiй бiй»
12:45, 15:45 Факти. День
13:05 Х/ф «Тiльки для
твоїх очей»
15:35, 16:20 Патруль.
Самооборона
16:55 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Пiд зливою
куль»
23:25 Х/ф «12 рокiв
рабства»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:

прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:40 Вiкно в Європу
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 «Рандеву» з Я.
Соколовою
23:32 Будемо жити
2+2
07:35, 17:00 «Облом.UA.»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАІ»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 18:10, 19:20
«Секретнi матерiали»
09:20 Д/ф «Знищенi за
мить»
10:15, 00:20 Д/ф «Зброя
майбутнього 2»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05 «Вiдеобiмба»
20:20 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
21:20 Х/ф «Кiкбоксер - 3»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 6 Л Ю Т ОГО
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку»
13:50, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 2»
20:20 «Вечiрнiй Київ2015»
22:45 «Свiтське життя»
23:45 Х/ф «Омен»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
11:35 Чоловiчий клуб
12:00 Вересень
12:30 «Схеми» з Н.
Седлецькою
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
14:30 Театральнi сезони
16:10 Д/ф «О.
Богомолець. В опозицiї
до смертi»

17:40 Суспiльний
унiверситет
18:15 Новини. Свiт
19:00, 21:25 «Кримське
питання»
23:00 Пiдсумки
23:20 Щоденник II
зимових Юнацьких
Олiмпiйських iгор
ТРК «УКРАїНА»
06:10, 11:20 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45 «Говорить
Україна»
13:15 Х/ф «Наречений»
15:30 Глядач як свiдок
17:00 Агенти
справедливостi
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
21:00 Х/ф «Я його
злiпила»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС

06:15 Вiдлуння
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
09:50 «Людина року 2015»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 «М. Сивий.
Мистецтво входити в
лiта»
12:10 Резиденцiя князя
Гуна
13:00 «Соцiальний
статус»
14:00, 23:10 Земнi
катаклiзми
15:40, 22:10 Довiдник
дикої природи
17:45 Жива природа
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Т. Синявська
20:00 Д/ф «Вирiшальнi
битви Другої свiтової
вiйни»
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Стiч!»
11:00 Х/ф «Хоробрий

кравчик»
12:10 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
13:50 Панянка-селянка
16:00 Казки У
17:00 Країна У
18:00 Х/ф «Диявол носить
Прада»
20:00 Х/ф «Гарфiлд»
21:20 Х/ф «Пипець»
23:25 Х/ф «Силач СантаКлаус»
СТБ
07:05 «Зiркове життя. У
полонi прокляття»
08:00 Х/ф «Мама
мимоволi»
10:35 Х/ф «Холодне
серце»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 Х/ф «Нiколи не
забуду тебе»
22:35 Х/ф «Мама
напрокат»
НТН
06:45 Х/ф «Акселератка»
08:30 Ранковий «Свiдок»

09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Kids Time
07:07 Т/с «Друзi»
08:00 Серця трьох
16:55 Аферисти в
мережах
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Згадати все»
21:35 Х/ф «Пандорум»
23:45 Т/с «Бiблiотекарi»
МЕГА
07:30 Вражаючi кадри
08:10 Поплiчники Гiтлера
09:10, 21:40 Дикий
Iндокитай
10:10, 19:50 Вiн i вона.
Бiй за життя

11:00, 18:10 Надзвичайна
планета
11:50, 19:00 Далеко i
ще далi
12:40, 17:40 Наука
13:10 Правила життя
14:00 Правда життя
15:50, 20:40 Скарби з
горища
23:30 Вирiшальна мить
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:30 «TOPSHOP»

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45 «Розсмiши комiка»
09:40 «Файна Юкрайна»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:10 «Файна Юкрайна»
16:20, 20:00 «Орел i
Решка»
18:15 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
06:10, 11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
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 «Запитайте в
осенi»
13:35, 14:20 «Страх у
твоєму домi»
14:55 «Судовi справи»
15:50, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Iнтуїцiя»
ICTV
06:00 Факти
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:00, 13:20, 21:25 Т/с
«Пiд зливою куль»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Вид на
вбивство»
16:30 Патруль.
Самооборона
16:55 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
23:25 Х/ф «Чорний
яструб»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:32, 09:15, 09:32
Iнформацiйний ранок на
5 каналi
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 00:00
Час: Важливо

10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
16:40 Час громад
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Ток-шоу «Досвiд»
2+2
06:35, 15:45, 16:40
«Нове Шалене вiдео поукраїнськи»
09:00, 18:10 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Знищенi за
мить»
10:15 Д/ф «Зброя
майбутнього 2»
11:10 Х/ф «Онг Бак»
13:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:05 «Вiдеобiмба»
19:20 Х/ф «Кiкбоксер - 3»
21:15 Х/ф «Осине
гнiздо»
23:15 Х/ф «Пейнтбол»

СУБОТ А , 27 Л Ю Т ОГО
КАНАЛ 1+1
06:50, 19:30 ТСН
07:50 «Свiтське життя»
08:50 Т/с «Хазяйка»
13:00 «Вечiрнiй Київ»
15:40, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
17:35 «Розсмiши комiка»
18:30 «Розсмiши комiка
7»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:15 Х/ф «Хоробре
серце»
УТ-1
07:05 Вертикаль влади
08:10 АгроЕра. Пiдсумки
08:40 Золотий гусак
09:15 Школа Мерi
Поппiнс
09:50 Хто в домi хазяїн?
10:20 М/с «Казки
Андерсена. Сучасне
прочитання»
13:15 Х/ф «П’ять днiв у
Римi»
15:25 Д/ф «Фiлiп Петен»

16:25 Чоловiчий клуб
16:55 Баскетбол. Кубок
України. Фiнал
19:00, 21:25 Всесвiтня
серiя боксу. Україна Куба
21:00, 05:35 Новини
22:00 Д/ф «Поверни менi
iм’я»
23:00 Територiя закону
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:00 Кулiнарна Академiя
О. Суханова
10:00, 21:15 Х/ф
«Сонцестояння»
12:10, 15:20 Т/с «Процес»
16:45, 19:40 Т/с «Щоб
побачити веселку»
23:25 Реальна мiстика
ТОНіС
06:20 Х/ф «Дари волхвiв»
10:00 Д/ф «Вирiшальнi
битви Другої свiтової

вiйни»
11:15 Х/ф «Вигодуй
ворона»
14:00 Сiм природних
чудес України
14:30 «Микола Сивий.
Пiсня - моя любов»
15:00 Земнi катаклiзми
17:00 Концерт
В. Крищенка
«Благословенна будь»
19:00 «М. Мерсьє.
Заручниця кохання»
20:00 НЛО: секретнi
архiви
21:00 Х/ф «Солодке
життя»
00:15 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:00 М/с «Смiшарики.
Новi пригоди»
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Стiч!»
11:00 М/ф «Атлантида:

Загублена iмперiя»
12:55 Х/ф «Силач СантаКлаус»
14:45, 22:05 Х/ф
«Бунтарка»
16:40 Х/ф «Диявол носить
Прада»
18:40 Х/ф «Гарфiлд»
20:00 Х/ф «Пипець»
00:00 Дайош молодьож!
СТБ
06:05 «ВусоЛапоХвiст»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:10 Х/ф «Нiколи не
забуду тебе»
12:10 Х/ф «Мама
напрокат»
14:05 «МастерШеф
Дiти - 5»
19:00 «Україна має
талант! Дiти»
21:40 Х/ф «Кохання пiд
наглядом»
23:35 Т/с «Коли ми
вдома»

НТН
07:40 Х/ф «Чорний
трикутник»
11:30 «Речовий доказ»
14:15 Т/с «Детективи»
16:20 Т/с «Кулагiн та
партнери»
19:00, 03:30 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Небо скрiзь
однакове...»
21:10 Х/ф «Чорний грiм»
23:00 Х/ф «Cправжнє
правосуддя. Один
пострiл - одне життя»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Kids Time
07:12 Аферисти в
мережах
09:15 Ревiзор
12:15 Страстi за
ревiзором
14:25 Т/с «Iкс-файли»
20:00 Х/ф «Iнопланетне
вторгнення: Битва за
Лос-Анджелес»
22:15 Х/ф «День, коли

Земля зупинилася»
00:15 Х/ф «Пандорум»
МЕГА
06:50 Д/ф «Квiтка Цiсик»
07:40 Мiстична Україна
09:20 Паралельний свiт
12:20, 22:00 Воїни
14:10 Дикий Iндокитай
17:10 Далеко i ще далi
20:10 Поплiчники Гiтлера
00:00 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Українська пiсня
року»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10, 23:50
«У центрi уваги»
16:00 «Мультляндiя»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська

Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»

20:00 «Подробицi»
22:50 Х/ф «Гувернантка»
00:50 Х/ф «Про нього»

K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:00 «Мультфiльми від
Ворнер»
11:10 М/ф «Багз Баннi»
13:45 Х/ф «Космiчнi
воїни»
15:25 Х/ф «Бруднi танцi 2.
Гаванськi ночi»
17:10 «Розсмiши комiка»
18:15 «Орел i Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
23:00 Х/ф «Iдеальний
самець»

ICTV
06:15 Х/ф «Вид на
вбивство»
10:35 Дiстало!
12:45 Факти. День
13:40 Х/ф «Живi вогнi»
16:05 Х/ф «Чорний
яструб»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Гра в iмiтацiю»
22:15 Х/ф «Володар бурi»

ІНТЕР
08:00 Х/ф «Добрi намiри»
09:30 Т/с «Два капiтани»
18:25, 20:30 Т/с
«Повернешся поговоримо»

5 КАНАЛ
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
08:30, 09:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 21:30, 23:30

Час: Важливо
11:32 Майстри ремонту
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
15:10 Феєрiя мандрiв
16:32 Фiнансовий
тиждень
18:15 Фактор безпеки
20:00 Стоп корупцiї!
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно в Америку
22:20 Д/п «Пiслязавтра»
2+2
06:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:25, 13:00 «Облом.UA»
09:40 «Вайпаут»
15:40, 22:35 Т/с «МЕК 8»
17:00 Х/ф «Онг Бак»
18:55 Х/ф «Виворiт
мiста»
20:35 Х/ф «Без
зброї»
00:00 Х/ф «Пейнтбол»

НЕДIЛЯ , 28 Л Ю Т О ГО
КАНАЛ 1+1
07:00 «Однокласники»
08:00 «Українськi
сенсацiї»
09:40 Марiччин кiнозал
10:05 ТСН
11:00, 12:05 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
13:05 «Одруження
наослiп 2»
14:25 «Чотири весiлля 5»
15:45 «Мультибарбара»
17:35 Комедiя «Джунглi»
19:20 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 6»
23:10 Х/ф «Швидкiсть - 2:
Круїз пiд контролем»
УТ-1
06:35 Крок до зiрок
11:50 Д/с «Смачнi
подорожi»
15:30 Гандбол. Лiга
чемпiонiв. ГК «Ла Рiоха»
(Iспанiя) - ГК «Мотор
Запорiжжя» (Україна)
17:25 Чоловiчий клуб.

Спорт
18:30 Дорога до Рiо-2016
18:55 Український корт
21:00 Новини
21:25 Прем’єр-мiнiстр
України А. Яценюк про
реформи
21:40 Перша шпальта
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00 Подiї
07:50 Агенти
справедливостi
09:45 Т/с «Щоб побачити
веселку»
13:35, 20:00 Т/с «Умови
контракту»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
19:40 10 хвилин iз
Прем’єр-мiнiстром
України
22:45 Х/ф «Я його
злiпила»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Вигодуй
ворона»

Адвокат. Представництво
інтересів у судах (UKR/USA).
Реєстрація компаній в USA, UK,
Schweiz. Боротьба з чорним
піаром та порушенням прав
в Інтернет. Тел: (050) 566-22-70
УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА
СПІЛКА З ПРАВ ЛЮДИНИ
відкрила приймальню,
яка надає безкоштовну
правову допомогу.
Адреса:
м. Вишгород,
вул. Ю. Кургузова, 6-а,
2-й поверх, офіс 210.
Приймальні дні:
вівторок, четвер,
з 10:00 до 15:00.
Тел: (050) 520-83-03,
(099) 553-20-49.
E-mail:
comitet2015@gmail.com

11:15 Х/ф «Дари волхвiв»
13:30 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом.
Словаччина»
17:00 Вечiр пам’ятi М.
Мозгового «Майстерклас: Жити...»
19:00 Мисливцi за
нацистами
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Євромакс
21:35 Водне життя
22:00 Х/ф «Помститися за
Анджело»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:00, 10:35 М/ф «Школа
монстрiв: Бу Йорк, Бу
Йорк»
07:30 Байдикiвка
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Стiч!»
11:50 М/ф «Атлантида:
Загублена iмперiя»
13:40 Х/ф

«Румпельштiльцхен»
14:50 Х/ф «Король
Дроздобород»
16:00 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
СТБ
06:00 «ВусоЛапоХвiст»
07:00 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
11:10 «Караоке на
Майданi»
12:10 «Україна має
талант! Дiти»
15:00, 21:55 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
17:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:40 «Один за всiх»
23:15 «Детектор брехнi 9»
НТН
07:25 Т/с «Брати»
11:30 «Правда життя.
Професiї»
13:45 Х/ф «Дiловi люди»
15:20 «Розсмiши комiка»

23
лютого
відзначає
свій 80-річний ювілей читач
і активний дописувач газети «Вишгород» Володимир
Григорович ЛЯХ.
Щиро вітаємо ювіляра!
Зичимо доброго здоров’я, сімейного затишку
й тепла. Чекаємо нових цікавих дописів.
Звідки ті роки беруться? Хто знає?
Звідки виходять вчасно й незримо?
Щойно на шлях свій ступив — вже чекає
Восьмий десяток ось-ось за дверима.
Хтось, може, скаже — зима на порозі!
Хтось, може, скаже — вже сонце сідає...
Тільки не Вам — Ви постійно в дорозі,
Сонечко Вам ще бадьоро сіяє!
Колектив редакції газети «Вишгород»
Детальніше про Володимира Ляха
читайте в наступних номерах газети
Втрачений дозвіл на перевезення вантажів
до Польщі № 2344956, виданий 21 січня 2016
р. на автомобіль DAF, держ. номер АІ 4520
ЕС, що належить ФОП Г. В. Волошин, ідн.
код 2791503954, вважати недійсним

Зварювання авто. Тел: (067) 234-94-50

17:20 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Я - охоронець»
22:40 Х/ф «Дзвiнок»
00:50 Х/ф «Море
диявола»
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Kids Time
07:07 Х/ф «Згадати все»
09:45 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
13:15 Х/ф «Iнопланетне
вторгнення: Битва за
Лос-Анджелес»
15:45 Суперiнтуїцiя
17:05 Музична премiя
«Юна»
19:10 Х/ф «Все можу»
21:00 Х/ф «Тварина»
22:35 Х/ф «Факультет»
МЕГА
06:50 Д/ф «Майор Вихор»
07:40 Мiстична Україна
09:20 Паралельний свiт
12:20, 22:00 Воїни
14:10 Дикий Iндокитай
16:10 Дикi Балкани

17:10 Далеко i ще далi
20:10 Поплiчники Гiтлера
21:10 Наци №1
00:00 Борджiа: iсторiя
клану
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
13:00 «Орбiта М.
Поплавського»
13:40 «Київськi iсторiї»
14:10 «Служба порятунку»
14:35 «Гаряча лiнiя «102»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
00:00 «У центрi уваги»
18:50, 23:30 «Прогулянки
мiстом»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чизнаєтеви, що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:10 М/ф «БагзБаннi»
10:00 М/ф «Мухнемо на

Долучайтесь!

Старі речі — на
маскувальну сітку
Юля ТРИГУБ
Ми збираємо матеріал
на маскувальну сітку, для
цього потрібно багато матеріалу. У кожного в шафі
є непотрібні речі сірого, коричневого, темно-зеленого
кольору. Якщо кожен житель нашого міста принесе
хоча б одну стару кофтинку,
в нас буде ще не одна сітка.
Давайте разом підтримувати наших бійців, адже
вони віддають своє життя
за наше з вами мирне небо!
Не залишайтесь осторонь,
завтра, можливо, і вам потрібна буде допомога...
По докладнішу інформацію звертайтесь за адресою: просп. Т. Шевченка,
1-а, ательє «Ательєра»,
тел: (096)135-09-37.

Мiсяць»
11:30 Х/ф «Космiчнiвоїни»
13:20 «Розсмiшикомiка»
14:15 «Орел i Решка»
17:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
19:00 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Супер 8»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
06:40 «Подробицi»
07:10 Х/ф «Iнтуїцiя»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Т/с «Повернешся поговоримо»
15:20, 21:40 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 «10 хвилин з
Прем`єр-мiнiстром»
23:30 Т/с «Правдива
iсторiя про Червонi
вiтрила»

ICTV
07:00 М/с «Том i Джерi-3»
07:20 Х/ф «Крамер проти
Крамера»
09:20 Зiрка YouTube
10:20 Дивитись усiм!
12:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Володар бурi»
16:25 Х/ф «Гра в iмiтацiю»
18:35 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Капiтан
Фiлiпс»
22:50 Х/ф «Вовк з Воллстрiт»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
08:30, 09:30, 10:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30 Час: Важливо
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО

18:10 «10 хвилин iз
Прем’єром»
18:30 Вiкно в Європу
19:25 Невигаданi iсторiї
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
23:32 Фiнансовий
тиждень
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:00 «Легенди
кiкбоксингу»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
15:00 «Українськi
сенсацiї»
15:40 Х/ф «Без зброї»
17:30 Х/ф «Виворiт мiста»
19:00 Х/ф «Осине гнiздо»
21:00 Х/ф «В тилу ворога»
23:05 Х/ф «На старт,
увага, оммммм!»

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КАРАТ-ЛІФКТОМПЛЕКТ» НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:
— слюсарі механо-складальних робіт;
— різальники металу;
— токарі;
— газоелектрозварювальники;
— фрезерувальники;
— шліфувальники;
— інші спеціальності (металообробні)
Заробітна плата — від 6 000 грн
Звертатись за адресою: м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 19,
тел: 579-23-36, (04596) 22-457, (050) 698-30-52

А ще читайте на сайті: vyshgorod.in.ua
Стрітення Господнє
Допомога — від німецького Червоного Хреста
І сум, і радість поруч
День скорботи, печалі і радості
Діалог про сміття та байдужість
Туберкульоз виліковний, і це не вирок
Кібербулінг та дорослий контент: як вберегти дитину
Закордонний злодій
Концерт заради життя
Новини Київоблдержадміністрації

8

20 лютого

Стратегічна сесія

У форматі світового кафе
Мельничук.
До участі в сесії запросили депутатів
Вишгородської районної ради, керівників
відповідних структурних підрозділів Вишгородської райдержадміністрації, територіальних органів державної влади та органів
місцевого самоврядування Вишгородського
району, провідних галузевих експертів, лідерів громадських організацій та громадських активістів.
Учасники сесії працювали у форматі світового кафе. Кожен мав змогу висловити
свої думки та надати пропозиції по темах
– охорона здоров’я; інвестиційна діяльність – промисловість та підприємництво;
транспорт та регулярні пасажирські перевезення; молодіжна політика та підтримка
громадських організацій; культурний і духовний розвиток; соціальний захист населення, підтримка учасників АТО; житлово-комунальне господарство, енергозабезпечення
та енергозбереження; містобудування та
розвиток інфраструктури; спорт; освіта;
охорона навколишнього природного середовища, природна і техногенна безпека,
зміцнення законності і правопорядку.
Під час активної групової дискусії за
кожною з тем вдалося сформувати бачення
пріоритетних напрямків розвитку, проаналізувати наявні ресурси та перешкоди.
За підсумками стратегічної сесії розроблено проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Вишгородського району на 2016 рік, який запропонують до
розгляду та затвердження на сесії депутатам Вишгородської районної ради.

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Якою має стати Вишгородщина та
що потрібно зробити представникам громадськості, влади та бізнесу, щоб досягти бажаного рівня розвитку. Відповіді на
ці запитання стали головним завданням
стратегічної сесії Вишгородської районної ради, до роботи якої долучилось 16
лютого понад сто небайдужих громадян
різних вікових категорій і професій.
Голова Вишгородської РДА Олександр
Горган підкреслив значимість роботи у такому форматі та розповів, що це перший
досвід розробки програмних документів на
базі ефективних інструментів програмного управління, таких як PMBoK, PRINCE2,
P2M, PROMAT, V-Modell. Це, в першу чергу,
чудовий спосіб консолідувати кращі ідеї громадськості, запозичивши передовий досвід
світової практики.
Відвідав сесію і новопризначений голова Київської облдержадміністрації Максим

V сесія Вишгородської
міської ради VІІ скликання
(ІІ пленарне засідання)

Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 2/11
від 14.12.2015 року «Про звільнення від
сплати земельного податку»
Рішення від 28 січня 2016 року № 5/12
Керуючись ст. ст. 7, 12, 30, 282, 284 Податкового кодексу
України, ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Вишгородської міської ради від
14.12.2015 року № 2/11 «Про звільнення від сплати земельного
податку» та викласти його в наступній редакції:
«1. Звільнити від сплати земельного податку комунальні
підприємства, установи, організації на території Вишгородської
міської ради.
2. Звільнити від сплати земельного податку державні підприємства, установи, організації на території Вишгородської
міської ради, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету.
3. Звільнити від сплати земельного податку об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні
кооперативи, обслуговуючі кооперативи, приватні житлово-експлуатаційні організації — пропорційно належній частці використання під житло.
4. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородській ОДПІ
ГУ ДФС Київської області.»
Міський голова О. МОМОТ

ГРОМАДСЬКА
ПРИЙМАЛЬНЯ

Тема

2016 року

Пам’ятаємо

Засідання робочої групи: Межі Києва та суміжних громад
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського
міського голови
17 лютого 2016 року – за ініціативою голови Київської обласної ради Ганни Старикової
– у приміщенні КОДА відбувся
з’їзд представників місцевого
самоврядування Київської області стосовно узгодження меж
міста Києва із суміжними територіальними громадами Київської області.
У з’їзді взяли участь представники сільських, селищних, районних та міських рад. Вишгородську

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та голова
громадської організації «Антикорупційний рух» Валентин Наливайченко виголосили спільний Заклик до нації. Політики
переконані, що корупція та неефективне управління настільки зруйнували державу, що виправити ситуацію можна, тільки повністю перезавантаживши країну.
У своєму заклику до нації Юлія Тимошенко і Валентин

громаду представляли заступник Вишгородського міського
голови Трохим Іванов та голова
Вишгородської районної ради
Ростислав Кириченко. Трохим
Сергійович озвучив позицію мера
Вишгорода Олексія Момота – повернути острів Великий у межі
Вишгородського району. Присутні
на зібранні представники інших
місцевих рад також висловили
свої міркування щодо цього.
Під час засідання було створено робочу групу з узгодження
меж міста Києва із суміжними
територіальними громадами Київської області, а потім розглянули
внесення керівниками місцевих рад до
робочої групи пропозицій щодо встановлення меж Київської
області.
Про подальший
розвиток подій, напрямки та результати
функціонування
робочої групи з узгодження меж міста
Києва із суміжними
територіальними громадами Київської області – далі буде.

18 лютого Решетняку
Віктору
Олександровичу
виповнилося б 66 років. Він
пішов швидко і несподівано. Для вишгородської громади це була важка втрата.
На посаді мера Віктор
Олександрович працював
майже 10 років. За цей час
місто набуло нового сучасного вигляду, стало красивим і затишним. Зміцніли
міжнародні зв’язки з містами-побратимами.
Він любив рідне місто,
був відкритим і простим у
спілкуванні, не байдужим
до всього, що стосувалось
інтересів мешканців Вишгорода, шанував ветеранів
і дбав про дітей — наше
майбутнє.
Пам’ятатимемо
його
щиру посмішку і людяність.
Колеги, друзі, сусіди,
рідні й близькі

Наливайченко наголосили: якщо не вдасться створити новий уряд, необхідно провести дострокові парламентські вибори одночасно з референдумом про необхідність ухвалення нової Конституції України. За пропозицією Тимошенко та
Наливайченка, новий Основний Закон країни має розробити
суспільство, об’єднавшись у Громадську Національну Асамблею.
Крім того, партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко та
громадська організація «Антикорупційний рух» Валентина
Наливайченка оголосили про об’єднання своїх зусиль. Завданням цього об’єднання команд є повернення України на
ефективний шлях розвитку, — наголосили політики.
«Сьогодні наше завдання разом з усіма українцями, які
розуміють, що відбувається і хочуть боротися, — створити
альтернативу. Альтернативу чітку, на базі синергії українського суспільства. Та добитися перемоги України», — заявила журналістам Юлія Тимошенко.

Інвалідний візок від мера
Ірина ПРАВДИВА, голова Вишгородської районної
організації Товариства Червоного Хреста України
ФОТО — архів ВРО ТЧХ, спеціально для «Вишгорода»

За підтримки Вишгородського міського голови Олексія Момота та за
участі президента правління Благодійного фонду святої Ольги Володимира
Малишева і районної червонохресної організації було придбано інвалідний
візок для мешканки Вишгорода Інни Садко, 1938 р. нар., інваліда 1 категорії.
Інна Володимирівна багато років не може самотужки пересуватись навіть по
Турбота і благодійність
квартирі. І от 10 лютого ц. р. — саме на свій день народження — отримала подарунки — гігієнічні засоби та інвалідний візок. Ці потрібні речі забрав із Червоного
Хреста і привіз бабусі онук Владислав (НА ФОТО — другий зліва, поруч — Ірина Правдива, Володимир Малишев, лікар центру
медико-соціальної допомоги Світлана Данилюк). Інна Садко, яка завдяки пересувному засобу може дихати повітрям не лише з
кватирки, а й на балконі, дякує усім за турботу і щасливо посміхається: «Голосувала за нинішнього мера — і не помилилася!»

Депутат міської ради Сергій Пінчук (округ № 12, вул. Набережна 6-а, вул. Дніпровська 3-а, 5)
Приймаємо звернення громадян: середа — з 14:00 до
18:00 за адресою: м. Вишгород, пров. Квітковий, 2-б, н/п. Довідки за тел: 093-743-27-41

Т. в. о. директора КП «Редакція газети «Вишгород» — головний редактор
Марина Кочелісова
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Острів Великий – наш

«Батьківщина» та «Антикорупційний
рух» Валентина Наливайченка
об’єднали зусилля заради
відвернення національної
ПОЛІТбюро
катастрофи

Депутатські будні
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