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ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Локомотив успіху — об’єднана громада

Громадські слухання
Володимир ТКАЧ
Станом на кінець травня ідея створення Вишгородської об’єднаної громади почала набирати реальних обрисів. За результатами громадських слухань мешканців
лівобережних сіл Хотянівка, Сувид, Ровжі, Жукин, Лебедівка висловилися за об’єднання з містом Вишгородом.
Відмовилися брати участь у цьому проекті жителі Нижчої

Дубечні, Вищої Дубечні, Новосілок, Пірнового та Воропаєва. На думку місцевого адмінресурсу, ці села доцільно
об’єднати навколо Пірнового.
На правобережжі склалася наступна картина: «за» —
сказав Лютіж з Гутою-Межигірською. А ось Нові Петрівці і
Старі Петрівці категорично виcловилися «проти». Головний
аргумент — самодостатність цих територіальних громад.
Далі — на стор. 2

Свято радості

Фестиваль-конкурс
Влас. інф.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей — прекрасне свято радості,
мрій та надій. Воно нагадує, що у
малечі повинне бути щасливе дитинство, а за це відповідають дорослі.
Тож турбота про дітей, захист їхніх
прав — один із пріоритетів влади.
Так, 1 червня, на площі біля РБК
«Енергетик» Вишгородський районний
центр соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, служба у справах дітей та

«Армія — дітям»

ФОТОмить

сім’ї, відділ культури, національностей
та релігій Вишгородської РДА провели
розважальні заходи для діток, які потребують особливої уваги і підтримки. Більше 360 дітлахів Вишгородського району
весело провели час із яскравими аніматорами, подивилися святковий концерт,
отримали подарунки та гарний настрій.
Заступник голови Вишгородської
райдержадміністрації Марина Мельник
від імені голови адміністрації та державної влади району щиро привітала
дітлахів та побажала, щоб вони росли
здоровими, щасливими, прославляли
свої родини і рідний край..

Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – архів оркестру, спеціально для «Вишгорода»

Директор оркестру Наталія Тищенко
з Дипломом та сувенірною гільзою,
яку передали зі Сходу воїни АТО,
а розписали творчі діти України

Коли перед будівлею Верховної Ради Вишгородський міський
дитячо-юнацький духовий оркестр-студія «Водограй» закінчив свій
виступ, глядачі помітно пожвавились і з цікавістю оточили юних музикантів та їхнього керівника Наталю Тищенко. Вони й справді були
гідні такої уваги, адже підкорили публіку не лише яскравим виглядом, оптимістичним виконанням творів, а й легко та невимушено,
єдині з виконавців, продемонстрували дефіле – музично-ритмічні
рухи.
Далі — на стор. 2
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Місцева влада – вчителям

На екскурсію – у Буки

Локомотив успіху — об’єднана громада
Громадські слухання

Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови
У минулі вихідні за підтримки Вишгородської
міської ради відбулася екскурсія для вчителів
нашого міста до села Буки Київської області, де
знаходиться один із найгарніших ландшафтних
парків.
Ландшафтний парк у Буках був заснований у 1996
р. Іваном Сусловим. На його території знаходиться
фонтан, який, як відомо, красувався на Майдані Незалежності в столиці, а вже після утилізації його викупили для м. Буки.
Тут можна полюбуватися й дуже гарною церквою
Св. Євгенія, маєтком господарів, невеличким зоопарком, Алеєю казок і водоспадом. Окрім цього, в парку
є Святий камінь, де можна загадати найзаповітніше
бажання, і воно обов’язково здійсниться.
Сподіваємось, вчителям було цікаво та корисно
відвідати це казкове місце.

Фестиваль-конкурс

«Армія — дітям»
(Початок — на стор. 1)
Того дня, 27 травня, у Києві в рамках Всеукраїнського фестивалю позашкільних навчальних закладів України «Територія творчості» відбулася унікальна
подія – Український державний центр позашкільної
освіти спільно з ГО «Всеукраїнське об’єднання «Коло.
Медіа» провели фестиваль-конкурс дитячих духових
оркестрів «Армія — дітям» за участі військових оркестрів ЗС України та Міністерства оборони.
Виступили 12 колективів, кожен із яких представив по два-три твори. «Водограй» вийшов на площу
із штандартами оркестру та міста Вишгорода. І, виконавши марш «Зеленеє жито» композитора Анатолія
Ткачука, «Yellow River» («Жовта ріка») Джеффа Крісті та «Фокстрот», як відзначив голова журі – начальник Військово-музичного управління Збройних Сил
України, головний військовий диригент, полковник
Володимир Дашковський, «причарував журі і глядачів». Тож у підсумку наш колектив отримав Диплом
«Особлива відзнака журі»! Це була єдина номінація,
окрім визначених призових місць.
Першість у творчому фестивалі здобули гості
столиці – оркестр духових інструментів Кам’янської
ЗОШ Сторожинецького району Чернівецької області.
«Протягом цього дня діти перебували в атмосфері творчого піднесення, – ділиться враженнями директор оркестру Наталія Тищенко. – Кожен колектив
подарував публіці свої найкращі твори. А на завершення фестивалю підготували флешмоб: у виконанні
зведеного оркестру Збройних сил України (а це сімдесят музикантів) та всіх дитячих оркестрів прозвучали чотири твори. Такого позитивного потужного посилу, мабуть, ніколи не чула площа Конституції.
На цій піднесеній ноті музиканти попрощалися,
але домовились зустрітися наступного року, адже
такі заходи необхідні для популяризації духової музики. Діти бачать, яке захоплення у глядачів викликає
їхня музична майстерність».
Комфортабельний автобус для поїздки надала
Вишгородська міська рада.

Вишгород

(Початок — на стор. 1)
31 травня громадські слухання відбулися і у Вишгороді. Міський голова Олексій Момот аргументовано, на цифрах і фактах,
пояснив суть адміністративно-територіальної реформи, переваги
об’єднаної громади, яка спроможна реалізувати стратегію розвитку цього інвестиційно привабливого регіону.
Запитань до міського голови було дуже багато як від вишгородців, так і представників сільських громад. Скажімо, наскільки
поповниться бюджет у разі приєднання сіл, чи перейдуть об’єкти
соцкультпобуту у власність новоствореної громади, наскільки
пропорційно будуть розподілятися бюджетні кошти між містом і
селами, якими будуть тарифи на тепло, якою буде молодіжна політика і багато інших.
Слід зазначити, що практично на всі питання Олексій Момот
надав вичерпну відповідь:
— Ми маємо створити робочу групу, яка розроблятиме стра-

тегію розвитку об’єднаної громади. На мою думку, пріоритетними
напрямками має бути рекреація, розвиток туризму, в тому числі й
зеленого. Наша громада розташована навколо Київського водосховища, і це — великий плюс. Побоювання, що в селах позачиняють школи і дитячі садки, — безпідставні. У нас досить коштів,
щоб їх утримувати. Діяльність об’єднаної громади буде базуватися на принципах локальної демократії, відкритості і гласності.
Наприкінці зібрання відбулося голосування. 99 відсотків присутніх у залі сказали «так» створенню Вишгородської об’єднаної
громади.
Хочеться щиро вірити, що нова адміністративно-територіальна одиниця стане локомотивом успіху. Радує і те, що об’єднання
відбувається добровільно, ніхто силоміць не укатує громади. На
запитання, чи не є це черговою мишоловкою для громад, чого
чекати: занепаду чи процвітання і чи не доведеться потім кусати
лікті, — є відповідь: заможна і сита Європа давно живе за цими
принципами. І не шкодує.

Олена ВІЛІГУРСЬКА, вчитель-дефектолог ВРС ЗОШ «Надія»

Останній дзвоник

ФОТО — архів школи

По-сімейному тепло і водночас урочисто відбулося свято Останнього дзвоника у
Вишгородській районній спеціальній школі «Надія» (провела вчитель-логопед Тамара
Короп). І навіть весняний дощ не став на перешкоді цієї важливої події.
Для наших випускниць – дев’ятикласниці Єлизавети Александрук та одинадцятикласниці Валентини Головчак – це був останній навчальний рік. За той час, що дівчата провели
у школі, вона стала для них другою домівкою, де завжди зрозуміють, підтримають,
допоможуть. Із щирими побажаннями до
випускниць, до всіх учнів та вчителів звернулися гості свята – голова районної ради
Ростислав Кириченко, депутат міської
ради Богдан Руденок, який вручив випускницям подарунки, а школі – спортивний
інвентар, представник міжнародного фонду «Жовто-Блакитні Крила» Анастасія Ляднєва, координатор проекту з оздоровлення
дітей.
Директор школи Володимир Дука
відзначив грамотами й подяками найактивніших учнів та батьків. Школярі разом
виконали пісню «Канікули», загадавши
бажання, випустили в небо яскраві кульки.
Нехай всі їхні мрії обов’язково здійсняться! Чудових вам канікул, школярі!

Чудових
вам канікул,
школярі!

Шановні вишгородці!
З ініціативи та за підтримки мецената Максима Калінкіна, з
метою профілактики та раннього виявлення захворювань, 3 червня 2017 року з 9:00 до 13:00 в м. Вишгороді (фойє РБК «Енергетик») відбудеться безкоштовна благодійна медична акція.
У рамках заходу надаватимуться консультативно-діагностичні медичні послуги:
— вимірювання тиску;
— вимірювання рівня цукру в крові;
— консультація офтальмолога, терапевта.
Під час акції безкоштовно надаватимуться окуляри
(відповідно до призначення лікаря).
Місце проведення акції: м. Вишгород, пл. Г. Строкова, РБК «Енергетик».
Додаткова інформація за тел.: (093) 589-74-43, (097) 934-97-64

Із 3 по 7 червня на Київському водосховищі відбудеться наймасовіша
всеукраїнська регата Київський Вітрильний Тиждень — Kiev Sailing Week
Організатори регати:
Вітрильна Федерація України
Мета заходу: популяризація вітрильного спорту як показника інтелектуального і економічного рівня нації.
Формат змагань передбачає одночасну участь на чотирьох окремих дистанціях спортсменів дитячих, юнацьких, олімпійських та міжнародних класів, кільових
спортботів і вітрильних катамаранів. Це дозволить об’єднати на акваторії Київського

водосховища гонщиків різних поколінь і третій рік поспіль провести наймасовішу регату
в Україні. Змагатися на дистанціях будуть
яхтсмени у класах Оптиміст, Кадет, 420,
Лазер 4.7, Лазер R, Ultra D, Ultra M, Techno
293, 470, Finn, Laser, Laser R, RS:X, Platu25,
SB20, Star, Ducky.
Київське водосховище в ці дні стане
центром тяжіння яхтсменів і любителів вітрильництва з усієї України, а глядачам гарантовано відмінне видовище на акваторії
Київського водосховища.

Програма змагань:
Субота, 3 червня
09:00 – 12:00 — реєстрація учасників у
класах SB20, Platu25, Star
13:30 — запланований час старту перших перегонів дня
13: 00 – 18:00 — реєстрація учасників
других класів
18:30 — брифінг тренерів та суддів
Неділя, 4 червня
12:00 — запланований час старту перших перегонів дня

Понеділок, 5 червня
12:00 — запланований час старту перших перегонів дня
Вівторок, 6 червня
12:00 — запланований час старту перших перегонів дня
Середа, 7 червня
11:00 — запланований час старту перших перегонів дня
16:00 — церемонія нагородження переможців та призерів
Детальніше за тел. (050) 310-27-98, Юлія

Наше місто

Вишгород

З Міжнародним днем захисту дітей
Дорога громадо Вишгородщини!
Щороку у перший день літа
міжнародна спільнота відзначає День захисту дітей.
Немає кращої пори у житті
людини, як дитинство. Майбутнє України залежить від
того, яке підростаюче покоління ми виховаємо,
які зерна справедливості, мужності та добра в
них закладемо. Від нас залежить, в якій країні
будуть жити наші діти, якою мовою вони розмовлятимуть та на яких традиціях зростатимуть.
Важливість цього завдання – виростити й виховати гідних українців – посилюється зараз, коли
на шляху європейського становлення нашої

країни постали нові виклики та випробування.
Тільки спільними зусиллями родини, держави та
суспільства в цілому зуміємо виховати всебічно
розвинених, свідомих та сильних духом громадян, щирих патріотів своєї держави. Ми, дорослі,
зобов’язані зробити все, щоби для наших дітей
європейське майбутнє України з відповідним
рівнем життя та цінностями стало реальністю.
Любі діти! Ви – наше майбутнє, наша опора,
впевненість у завтрашньому дні. Тож від усього
серця бажаю вам міцного здоров’я та радості,
мирного неба над головою та успіхів у всіх починаннях!
З повагою
голова Вишгородської районної ради
Ростислав КИРИЧЕНКО

ХХІV сесія Вишгородської міської ради

Виділено кошти на добудову дитсадків
Володимир ТКАЧ
30 травня відбулася ХХІV сесія Вишгородської міської ради. За своїм змістом 90 відсотків питань порядку денного
складали саме земельні питання. Це надання громадянам дозволів на розробку
проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність, відведення ділянок в оренду, припинення договорів оренди, затвердження документації
із землеустрою щодо встановлення меж
ділянки в натурі та інше.
Втім, першим питанням пленарного
засідання було внесення змін до рішення
про міський бюджет на 2017 рік. Тож, враховуючи перевиконання дохідної частини
загального фонду бюджету за підсумками
чотирьох місяців на 7 600 000 грн, депутати спрямували ці кошти на нагальні потреби міста. Зокрема, на оздоровлення та відпочинок вишгородських дітей. До раніше
виділених 600 тис. грн сесія направила ще
450 тис. грн. Інший соціальний аспект: нещодавно дошкільний навчальний заклад «Сонечко» відзначив своє 50-річчя. У зв’язку з
цим, враховуючи невисокий рівень зарплат,
депутати виділили 140 000 грн для виплати премій усім працівникам цього дитячого
садка. А ось ДНЗ «Ластівка» отримав кошти
для закупівлі морозильної камери та пральної машини. Втім, найголовніше те, що депутати спрямували кошти на будівництво двох
корпусів у дитячих садках «Ластівка» і «Чебурашка». Міському голові Олексію Момоту
вдалося вирішити питання співфінансування

Лист у номер

2017 року

3

Благоустрій

Нові тротуари, заїзди, дитячі майданчики
Володимир ТКАЧ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

За два останніх тижні травня комунальна галузь міста досягла певних конкретних
і позитивних результатів. Зокрема, перехожі відзначають активну роботу з ремонту
доріг і тротуарів. Так, зникли ковдобини на
розбитому перехресті проспекту Т. Шевченка і вул. Шкільної в районі дитячого
майданчика. Робота по проспекту продовжиться і надалі, а це — реконструкція тротуару вздовж «АТБ», будинків №№ 2-г, 2-д.
До речі, за місяць і на дитячому майданчику в куточку з’явиться новий біотуалет.
— Ми продовжуємо роботи і з реконструкції скверу «Галявина казок», — розповів заступник міського голови Ігор Свистун. – Уже
змонтовано систему поливу трави, так що
тут буде тепер постійний зелений газон на
кшталт англійського. З іншого боку скверу, в
районі бювету, буде встановлено декоративну
огорожу. Вона гармонійно впишеться у навколишній ландшафт.
А ще галявина поповнилася новою подвійною гойдалкою для дітей. Вони дуже популярні у малечі.
Новий тротуар з’явився і поміж будинками
№№ 7, 8 по вул. В. Симоненка. То ж відтепер
кількість зламаних жіночих каблучків на цьому людному проході суттєво зменшиться.
Ще дві тротуарні доріжки додали зручностей мешканцям будинків №№ 6-в і 8 по вул.
Н. Шолуденка. А ось реконструкція заїзду
поміж будинками №№ 10, 12 по пр. І. Мазепи значно масштабніша. Вузьку доріжку, на

якій неможливо розминутися двом машинам,
буде розширено вдвічі. Для безпеки пішоходів з’явиться новий тротуар. По завершенню
робіт відповідно буде здійснено благоустрій,
висіяно газонну траву.
Слід відзначити і відновлювальні роботи
на сходинках до БК «Енергетик». Задля міцності і враховуючи пішохідне навантаження,
гранітні плити змонтовано на суперміцні клеючі розчини. Відремонтовані східці та сучасний вхід з’являться у відділі реєстрації актів
цивільного стану. Отже, іти під вінець стане
набагато зручніше і гламурніше.
У травні з’явився ще один дитячо-спортивний комплекс по вул. Межигірського Спаса. І судячи по протоптаних доріжках він уже
припав до смаку тутешній малечі.
Тривають масштабні роботи по очищенню і реконструкції ливневої каналізації. Проблему дощових стоків поглибив новий масив
«Ярославичі». Без згоди виконкому нову ливневку було приєднано до існуючої в районі
лікарні. Замулена система звісно не справлялася з потоками води, виникали проблеми
з «повінню» по вул. Ю. Кургузова, 10. Нині
трубопровід уже прочищено, встановлено додаткові решітки для прийому води і є всі надії
сподіватися, що потопу не буде.
Наприкінець варто відзначити і той факт,
що по місту практично відновлено всю дорожню розмітку. Навіть на колі пр. Мазепи і вул.
Н. Шолуденка з’явилися смуги згідно змін до
Правил руху за європейськими стандартами.
Таким чином, оберти, набрані у травні, комунальна галузь міста має подвоїти в наступні літні місяці.

І вислухає, і допоможе

Мешканці будинків 4, 4-а, 4-в та 6
по вул. В. Симоненка
Найкращі слова хочеться сказати депутату Олексію Григоровичу Поліщуку
за допомогу у вирішенні наших господарських проблем, за постійний діалог із
мешканцями.
Нещодавно звернулися до нього з проханням оновити грунт на клумбах під вікнами
будинку № 4 – і ось дві машини чорнозему
пухнастою ковдрою лягли на клумби. Тепер
можемо висадити квіти, які милуватимуть
око мешканців нашого будинку і всіх, хто
проходить повз, – адже після того, як завдяки
Олексію відремонтували дорогу біля нашого
будинку, чи не третина вишгородців до центру міста йдуть саме сюдою.
Наш депутат переймається й естетичним
виглядом округу. Нещодавно закінчили роботу майстри з розмальовки муралів – і тепер маємо справжню казку на дитячому майданчику біля будинку 4-в. Ця стіна вже стала
популярною фотозоною серед вишгородців.

Транспорт

стратегічних для міста об’єктів з Київською
обласною радою. Таким чином було домовлено, що 70 відсотків коштів на будівництво
надає саме обласна рада, а місто, відповідно, 30 відсотків. Вишгороду вдалося заощадити 8 млн грн, із яких уже найближчим
часом п’ять мільйонів буде спрямовано на
будівництво нового дитячого садка в районі
свайного поля.
Серед інших земельних питань на увагу
заслуговує надання депутатами дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ
«Спортивне об’єднання «Молода Країна».
Мова йшла про територію колишнього пляжу «Водний Кордон». Як показав час, потреба в цивілізованій зоні відпочинку в цьому
місці дуже велика. Тим більше, що «Молода
Країна», маючи досвід роботи на хвилерізі,
зобов’язується значно збільшити кількість
об’єктів фізкультури і спорту.
Відрадно і те, що депутати проголосували за створення регіонального ландшафтного парку «Пташиний рай» на острові Великому і таким чином убезпечили цю територію
від зазіхань Київради. Про перспективи
цього заповідника розлогіше – в наступному
номері.
На цій сесії депутатський корпус долучився і до духовного питання. Зокрема, було
надано дозвіл на розробку проекту щодо
відведення земельної ділянки в постійне
користування для розміщення культової будівлі по вул. Н. Шолуденка. Це буде храм релігійної громади парафії Св. князя Ярослава
Мудрого УПЦ КП.

3 червня

Жителі будинку 4-а звернулися до депутата з проханням загородити зелену зону,
аби машини не паркувалися під вікнами
та не псували траву – і ось симпатичну
огорожу вже встановлено. Дякуємо меру
Олексію Момоту та його заступнику Ігорю
Свистуну за організацію та проведення
робіт із благоустрою територій біля наших
будинків.
Не обходять депутата Олексія Поліщука
й індивідуальні проблеми мешканців. Так, нещодавно з’ясувалось, що житель будинку №
6 більше двадцяти років не може оформити
паспорта громадянина України і, як наслідок, – отримувати пенсію. Завдяки депутату
розібралися з паперами, й ось новенька IDкартка пенсіонера готова.
Тож, дякуємо Вам, Олексію Григоровичу,
за те, що завжди готові допомогти, за постійний зв’язок з нами, за фахові юридичні
консультації та необхідні поради. Ми на окрузі всі вже стали майже родиною! Пишаємося, що саме такий депутат опікується нашим
округом.

Возять краще, але не скрізь

Вишгородська міська організація
офіцерів Радянської Армії
Останнім часом у м. Вишгороді на автобусному маршруті № 397 сполученням
м. Вишгород – ст. м. «Героїв Дніпра» значно покращилось обслуговування. Майже
зникли проблеми з перевезенням пільгових категорій пасажирів автотранспортним підприємством «АВТО-ЛАЙН» (керівник Олександр Балуєв).
Ми щиро дякуємо працівникам підприємства та його керівнику. Бажаємо добробуту і

сподіваємось на подальше покращення й на
інших автобусних маршрутах, які обслуговує
вищезгадане автопідприємство.
У разі непорозумінь на цьому маршруті
можна звертатись за тел: (044) 579-24-07.
Дуже багато нарікань у ветеранів на
маршрут № 398 сполученням м. Вишгород –
площа Т. Шевченка (м. Київ), який обслуговує
Димерське АТП (директор Руслан Іванович
Грицаєнко). Сподіваємося, що керівництво
АТП спроможне навести лад на маршруті і закон про безкоштовне перевезення пільгових
категорій пасажирів буде виконуватись.

Стартувала
загальнонаціональна кампанія

Профорієнтація

Державна служба зайнятості розпочала загальнонаціональну інформаційну
кампанію з професійної орієнтації абітурієнтів та старшокласників, яка допоможе
молодим українцям визначитись із найбільш підходящою для них професією.
Тестування для визначення своїх здібностей та схильностей до тієї чи іншої професії
можна безкоштовно пройти у будь-якому з
550 центрів зайнятості по всій Україні.
Для активного залучення молоді до профорієнтаційного тестування на загальнонаціональних телеканалах та у мережі інтернет
транслюватиметься ряд соціальних роликів,
які розповідатимуть про важливість обрання

майбутньої професії для молодих українців.
Відеоролики доступні за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=fI3YWm_
Ecfc&t=7s
Для того, щоб пройти тестування у центрі зайнятості, не потрібно ніяких попередніх
приготувань. Спеціаліст центру підбере необхідний тест для відвідувача, який триває від
30 до 180 хвилин. По його завершенню відвідувач отримує інформацію, яка допоможе визначити галузь професійної діяльності до якої
найбільш схильна людина.
За більш детальною інформацією звертайтесь до Київського обласного центру
зайнятості за телефоном (044) 559-22-38
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Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про встановлення транспортного податку в м.
Вишгороді на 2018 рік»
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з
метою одержання зауважень та пропозицій від населення на
офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради «Про
встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2018
рік» з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у секретаря
міської ради в приміщенні Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються
протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Т. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська
обл., 07301.
***
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта«Про встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на 2018 рік в м. Вишгороді»
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з
метою одержання зауважень та пропозицій від населення на
офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на
2018 рік в м. Вишгороді» з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у секретаря
міської ради в приміщенні Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються
протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Т. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська
обл., 07301.
***
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2018 рік»
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з
метою одержання зауважень та пропозицій від населення на
офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради «Про
встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2018 рік» з
аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторно-

го впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у секретаря
міської ради в приміщенні Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються
протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл.,
07301.
***
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про встановлення збору за місця для паркування
транспортних засобів в м. Вишгороді на 2018 рік»
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з
метою одержання зауважень та пропозицій від населення на
офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради «Про
встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2018 рік» з аналізом його регуляторного
впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у секретаря
міської ради в приміщенні Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються
протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Т. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська
обл., 07301.
***
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді
на 2018 рік»
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з
метою одержання зауважень та пропозицій від населення на
офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради «Про
встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2018 рік» з
аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у секретаря
міської ради в приміщенні Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються
протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Т. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська
обл., 07301.
***
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2018 рік»
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з

Вишгород
метою одержання зауважень та пропозицій від населення на
офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради «Про
встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2018 рік» з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у секретаря
міської ради в приміщенні Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються
протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Т. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська
обл., 07301.
***
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про надання пільг зі сплати земельного податку в
2018 році»
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від населення на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради «Про надання
пільг зі сплати земельного податку в 2018 році» з аналізом його
регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у секретаря
міської ради в приміщенні Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються
протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Т. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська
обл., 07301.
***
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта «Про встановлення ставок земельного податку в м.
Вишгороді на 2018 рік»
Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з
метою одержання зауважень та пропозицій від населення на
офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде оприлюднено проект рішення Вишгородської міської ради «Про
встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на
2018 рік» з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у секретаря
міської ради в приміщенні Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються
протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: пл. Т. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська
обл., 07301.

… сесія Вишгородської міської ради VІІ скликання

Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2018 рік
Рішення (проект) від ___ червня 2017 року № __
Відповідно до Податкового кодексу України від 02 грудня
2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись
пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити єдиний податок на території м. Вишгорода.
2. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках
(фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року
(далі-мінімальна заробітна плата).
3. Встановити ставки єдиного податку:
Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно

від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
— для першої групи платників єдиного податку — 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
— для другої групи платників єдиного податку — 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників
єдиного податку першої — другої групи (фізичні особи-підприємці) у розмірі 15 відсотків у випадках, визначених Податковим кодексом України.
5. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання,
які не зазначені в п. п. 3, 4, встановлюються відповідно до п.
п. 293.3-293.9 ст. 293 Податкового кодексу України.
6. База та об’єкт оподаткування, податковий період та
інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються

згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.
7. Ведення обліку, складання і подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.
8. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового
кодексу України та інших нормативних документів.
9. Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та
інших діючих нормативно-правових актів.
10. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради
забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області та забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання
проблеми
Для вирішення проблеми розроблено регуляторний акт
«Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2018
рік» для фізичних осіб-підприємців, які є платниками податку
першої та другої групи, який включає ставки єдиного податку залежно від виду господарської
діяльності з розрахунку на календарний місяць.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей та оцінка можливості
впровадження та виконання вимог регуляторного акта
Прийняття вищезазначеного регуляторного акта надає міській раді можливість отримати додаткові надходження до бюджету міста. На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни у податковому законодавстві (як позитивно так і негативно). Негативний характер матиме економічна
криза або значні темпи інфляції.
Введення раціональних розмірів ставок єдиного податку з урахуванням збільшення обсягу
річного доходу забезпечить виконання фізичними особами-підприємцями вимог запропонованого проекту регуляторного акта. Позитивний вплив у разі збільшення доходної частини бюджету
відчує і територіальна громада в цілому.
Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету:
адміністрування здійснюється у межах повноважень органу місцевого самоврядування та органу
державної податкової інспекції.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Впровадження в дію даного проекту регуляторного акта дає можливість отримати наступні
вигоди та витрати фізичних осіб-підприємців, громадян органу місцевої влади.
Таблиця вигод та витрат

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2018 рік»
Аналіз регуляторного впливу (надалі — Аналіз) проекту рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2018 рік» розроблений на виконання вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
від 11.09.2003 року № 1160 — IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта,
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.
1. Визначення та аналіз проблеми
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 12 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями, повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів, визначення порядку їх сплати в
межах, визначених законом, надано органам місцевого самоврядування.
У зв’язку з прийняттям Податкового Кодексу України виникла необхідність встановити на
території міста Вишгорода єдиний податок та затвердити положення про єдиний податок, а також
розміри ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які є платниками податку першої
та другої групи. Враховуючи внесені зміни до Кодексу, діє спрощена система оподаткування,
обліку та звітності — особливий механізм справляння податків та зборів, що встановлює заміну
сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного
обліку та звітності.
Важливість проблеми полягає в тому, що прийняття ставок єдиного податку, згідно додатків до проекту рішення сприятиме розвитку підприємництва в місті і збільшенню надходжень до
доходної частини міського бюджету Вишгородської міської ради. Відсутність регулювання може
призвести до втрат міського бюджету через застосування мінімальних ставок податків і зборів у
випадку неприйняття даного рішення, а також невиконання вимог чинного законодавства.
2. Визначення цілі
Провадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики в
податковій сфері, зокрема, вимог Податкового Кодексу України, спрямовану на поповнення доходної частини місцевого бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного
розвитку міста.
3. Визначення альтернативних способів досягнення цілі
Можливі такі альтернативні варіанти:
— установлення оптимальних та економічно обґрунтованих ставок єдиного податку забезпечить виконання вимог чинного законодавства та збільшення надходжень до міського бюджету.

Сфера впливу

Вигоди

Інтереси місце- 1. Збільшення податкових надходжень до бюджету
вої влади
2. Реалізація податкової політики держави у сфері підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців
3. Збільшення коштів на фінансування місцевих бюджетних
програм
4. Зменшення обсягів «тіньових» доходів

Витрати
1. Витрати робочого
часу на розробку регуляторного акта
2. Витрати на адміністрування регуляторного акта

5

Офіційно

Вишгород

3 червня

2017 року

5
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Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси
юридичних та фізичних осіб — платників податку

1. Прозорість механізму справляння податку
2. Збільшення існуючого максимального розміру доходів,
який дає змогу перебувати на спрощеній системі оподаткування

1. Додаткові витрати у
вигляді сплати різниці
між новими та діючими
розмірами ставок єдиного податку
2. Підвищення рівня
конкуренції

Інтереси грома- 1. Покращення соціального забезпечення та інфраструктури 1. Можливе підвищення
дян
міста завдяки залученню додаткових коштів
ціни на товари, роботи,
2. Розширення асортименту товарів, робіт, послуг завдяки послуги
підвищенню рівня конкуренції

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта має постійний характер з моменту набрання
ним чинності з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших випадках, передбачених законодавством.
8. Показники результативності регуляторного акта
Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі
статистичні показники:
— кількість фізичних осіб-платників єдиного податку першої та другої групи;
— обсяг надходжень єдиного податку від платників першої та другої групи.
9. Заходи відстеження результативності акта
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до дня набрання
чинності регуляторного акта.
Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватись через рік
з дня набрання чинності регуляторного акта.
Відстеження надходжень єдиного податку до місцевого бюджету буде здійснюватися шляхом
аналізу інформації, наданої Вишгородською ОДПІ ГУ ДФС Київської області.
Начальник юридичного відділу О. КАРПЕНКО

Про встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів на 2018 рік в м. Вишгороді
Рішення (проект) від __ червня 2017 року № __
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 212, 213, 214, 215, 216
Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N
2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити на 2018 рік з реалізованих на території
м. Вишгорода відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1
статті 213 Податкового кодексу України, ставку акцизного
податку у розмірі 5 відсотків від вартості. Для товарів (па-

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

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

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок акцизного податку з
реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2018 рік в м. Вишгороді»
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Проект рішення виноситься на розгляд та
затвердження сесією міської ради відповідно
до Податкового кодексу України зі змінами,
внесеними до нього, статті 35 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та
статей 25 та 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
2. Визначення цілей державного регулювання
Прийняття цього рішення дозволить забезпечити збільшення ресурсної бази міського бюджету, а також створення єдиного
організаційно-економічного механізму справляння акцизного збору на території міста
Вишгорода.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених
цілей
Альтернативними способами досягнення
цілі є:

— відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючої
ситуації;
— прийняття запропонованого проекту рішення міської ради «Про встановлення
ставок акцизного податку з реалізованих
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2018 рік в м.
Вишгороді».
При застосуванні першої альтернативи
виникне порушення діючого законодавства,
така ситуація є неприйнятною для органу місцевого самоврядування.
У разі застосування запропонованого регуляторного акта з’явиться можливість оприлюднювати інформацію в засобах масової
інформації щодо встановлення ставки акцизного податку на 2018 рік.
4. Загальна характеристика та основні
положення проекту рішення
Пропонується введення на території міської ради для підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну

та промислових замінників тютюну), реалізованих суб’єктами господарювання через роздрібну торгівлю, ставку акцизного податку на
2018 рік від вартості цих товарів (з податком
на додану вартість) у розмірі 5 відсотків.
Визначено, що зарахування акцизного
податку до міського бюджету здійснюється
відповідно до Бюджетного кодексу України.
5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Конституція України, Закон України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Податковий кодекс України, зі змінами та доповненнями, Закон України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської
діяльності».
6. Фінансово-економічні обґрунтування
Реалізація рішення не передбачає додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат.
7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта – протягом
одного бюджетного року. Доповнення та зміни до нього будуть вноситися у разі зміни законодавства України, економічної ситуації та
в інших випадках.
8. Прогноз соціально-економічних та
інших наслідків прийняття рішення
Реалізація цього рішення сприяє збільшенню надходжень до загального фонду
міського бюджету.
9. Позначення заходів, за допомогою
яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у випадку його прийняття
Відстеження результативності прийнятого регуляторного акта буде здійснюватися за
результатами оперативної звітності управління Державної казначейської служби у Вишгородському районі і Вишгородської ОДПІ ГУ
ДФС Київської області про надходження акцизного податку до міського бюджету.
Начальник юридичного відділу
О. КАРПЕНКО

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2018 рік
Рішення (проект) від __ червня 2017 року № ___
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 265, 266 Податкового кодексу
України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Вишгорода податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
2. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку, податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно зі ст. 266
Податкового кодексу України.
3. Пільги із сплати податку.
3.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності
фізичної особи платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на
60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв. 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.
3.2. Звільняються від оподаткування:
а) об’єкти нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а
також організацій, створених ними в установленому порядку,
що повністю утримуються за рахунок відповідного державного 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, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
— учасникам бойових дій, ветеранам війни, учасникам
антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей
загиблих (померлих) учасників АТО, ліквідаторам аварії на
ЧАЕС І та ІІ категорії, інвалідам І групи, багатодітним сім’ям,
але не більше одного такого об’єкта на учасника (сім’ю).
ж) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються
суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що
провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та
на ринках;
з) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси,
цехи, складські приміщення промислових підприємств;
и) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.
4. Ставка податку.

4.1. Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється у розмірі 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) за 1 кв. метр бази оподаткування.
4.2. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб,
встановлюються у розмірі 0,2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.
4.3. Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості
— для господарських (присадибних) будівель, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у розмірі 0,01
відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр
бази оподаткування.
4.4. За наявності у власності платника податку об’єкта
(об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що
перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 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).
5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до
порядку, визначеного п. 266.7. та п. 266.8 ст. 266 Податкового
кодексу України.
7. Податок сплачується в Порядку та в строки, визначені
п. 266.9. та п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України.
8. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.
9. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового кодексу
України та інших нормативних документів.
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10. Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм

Податкового кодексу України та інших діючих
нормативно-правових актів.
11. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії

цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС
Київської області та його оприлюднення в засобах масової інформації.
12. Контроль за виконанням цього рішен-

ня покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ До проекту рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2018 рік»
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2018 рік»
підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.
I. Визначення проблеми
У зв’язку з потребою встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для визначення надходжень до міського бюджету виникла необхідність у
розробці та затвердженні на сесії міської ради проекту даного рішення з метою забезпечення
надходжень до міського бюджету, регламентування відносин щодо сплати даного податку
платниками (фізичними та юридичними особами), які знаходяться на території Вишгородської міської ради до бюджету.
Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в
тому числі його часток.
База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток,
які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі
даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних
документів платника податків, зокрема документів на право власності.
База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток,
що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів,
що підтверджують право власності на такий об’єкт.
Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають
у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі, що не перевищує три
відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.
II. Цілі регулювання
1. Отримання додаткового обсягу надходжень до міського бюджету.
Забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України.
Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні
питань, пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
Альтернатива відсутня. Згідно з вимогами Податкового кодексу України, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є обов’язковим.
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, запропоновані проектом рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2018 рік», чітко визначені відповідно до вимог Податкового кодексу України.
IV. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
Проблему наповнення доходної частини міського бюджету пропонується розв’язати шляхом затвердження проекту рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2018 рік».
Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.
Даний проект рішення міської ради підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Вишгородської міської ради у мережі Інтернет та у ЗМІ.
V. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття вищезазначеного рішення міської ради надає можливість:
— отримати стабільні надходження до міського бюджету;
— збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.
Позитивними факторами будуть:
— додаткові надходження до міського бюджету;
— здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки при формуванні міського бюджету.
VI. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта
Планується стабільне надходження податку на нерухоме майно,відмінне від земельної
ділянки, до міського бюджету в залежності від кількості введення в експлуатацію нерухомого
майна.
Аналіз вигод та витрат проекту рішення
Сфера впливу

Органи місцевого самоврядування

Фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками
об’єктів житлової нерухомості

Вигоди

Витрати

Збільшення надходжень до
міського бюджету і можливість збільшення витрат на
фінансування покладених на
органи місцевого самоврядування повноважень
Прозорість дій місцевих органів влади, гарантоване забезпечення належними умовами
для забезпечення життєдіяльності міської ради

Процедура розробки регуляторного акта, збільшення навантажень
на працівників державних установ
по забезпеченню виконання вимог, встановлених проектом
Витрати на сплату податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

VII. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта
Строк дії запропонованого регуляторного акта має постійний характер з моменту набрання ним чинності, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного
законодавства чи в інших випадках, передбачених законодавством.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Показником результативності зазначеного рішення є надходження від сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Базове відстеження здійснювати після набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього рішення; повторне — через рік з дня набрання ним чинності;
періодичне — раз на кожні три роки.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися за допомогою наступних заходів:
— аналіз статистичних даних щодо надходження від сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки;
— відстеження динаміки зростання надходжень від сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки.
Додаткового фінансування введення в дію запропонованого регуляторного акта не потребує.
Начальник юридичного відділу О. КАРПЕНКО

Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2018 рік
Рішення (проект) від __ червня 2017 року № __
Відповідно Податкового кодексу України від 02 грудня
2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись
пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Вишгорода збір за місця
для паркування транспортних засобів.
2. Визначити, що платниками збору є юридичні особи, їх
філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних
засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.
3. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених
для організації та провадження діяльності із забезпечення
паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх
місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, за-

тверджується окремим рішенням міської ради.
4. Визначити, що об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на
автомобільних дорогах загального користування, тротуарах
або інших місцях, а також комунальні стоянки (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.
5. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних стоянок (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок
коштів місцевого бюджету.
6. Ставка збору встановлюється за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки,
відведеної для організації та провадження такої діяльності,
у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
7. Базовий податковий (звітний) період дорівнює кален-

дарному кварталу.
8. Збір сплачується в Порядку та в строки визначені п.
2681.5 ст. 2681 Податкового кодексу України. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу
України.
9. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового
кодексу України та інших нормативних документів.
10. Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та
інших діючих нормативно-правових актів.
11. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради
забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області та оприлюднення його
в засобах масової інформації.
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісії з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2018 рік»
1. Визначення проблеми:
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом
України повноваження щодо встановлення
ставок місцевих податків і зборів, визначення
порядку їх сплати в межах, визначених законом, надано органам місцевого самоврядування.
Проблема полягає в необхідності встановлення виду місцевих податків та зборів, їх
розміру та порядку сплати.
На підставі всебічного аналізу місцевих
податків і зборів проблему передбачається
вирішити шляхом державного регулювання –

прийняття рішення «Про встановлення збору
за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2018 рік».
Вказану проблему неможливо розв’язати
за допомогою ринкових механізмів, тому що
відповідно до діючого законодавства, місцеві
податки і збори, їх ставки та порядок сплати
затверджуються міською радою.
2. Очікувані результати .
Очікуваним результатом прийняття запропонованого регуляторного акта є впорядкування місцевих податків і зборів.
3. Цілі державного регулювання.
Впорядкування регуляторного акта до-

зволить забезпечити реалізацію державної
політики в податковій сфері, спрямовану на
поповнення доходної частини бюджету.
4. Визначення альтернативних способів
досягнення зазначених цілей.
Перша альтернатива – За умови збереження існуючого механізму справляння місцевих податків і зборів їх стягнення порушує
чинне законодавство України.
Друга альтернатива – Впорядкування
виду та механізмів справляння місцевих податків і зборів сприятиме наповненню місцевого бюджету та ефективній роботі суб’єктів
господарювання.

5. Механізм розв’язання проблеми
Відповідно до Податкового кодексу України, органам місцевого самоврядування надано право самостійно встановлювати та
визначати порядок сплати місцевих податків і
зборів відповідно до переліку і в межах встановлених граничних розмірів ставок.
Вирішення проблеми, зазначеної в п. 1
цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення міської ради «Про
встановлення збору за місця для паркування
транспортних засобів в м. Вишгороді на 2018
рік»

7

Офіційно

Вишгород

6

3 червня

2017 року

7

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2018 рік»

з дотриманням вимог Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності».
Розробка проекту рішення міської ради
здійснювалася за принципами:
— доцільність;
— адекватність;
— прозорість;
— ефективність;
— передбачуваності;
— збалансованості.
Механізми і заходи, які забезпечують
розв’язання визначеної проблеми:
— отримання пропозицій від юридичних
та фізичних осіб щодо виду та ставок оподаткування;
— підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на сесії міської ради;
— інформування суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акта.
Даний регуляторний акт мотивує суб’єктів
господарювання, органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування виконувати встановлені вимоги, тому що :
— положення даного акту прості;
— чітко врегульовані права та обов’язки
суб’єктів, на яких поширюється вказаний акт;
— вартість виконання вимог, встановлених актом, нижча, ніж вартість ухилення від
виконання таких вимог.
6. Обгрунтувати можливість досягнення
встановлених цілей.
Прийняття зазначеного регуляторного
акта повністю забезпечує досягнення цілей,

передбачених пунктом 3 цього аналізу.
Впровадження рішення міської ради «Про
встановлення збору за місця для паркування
транспортних засобів в м. Вишгороді на 2018
рік» після його прийняття має здійснюватися:
1) міською радою у частині прийняття рішення та його оприлюднення;
2) Вишгородською ОДПІ ГУ ДФС Київської області, на яку покладено контроль за
справлянням місцевих податків і зборів до
місцевого бюджету.
Дія акта поширюється на широке коло
суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних та фізичних осіб). Запропоновані механізми справляння місцевих податків і зборів
відповідають вимогам діючих нормативноправових актів. Практичне запровадження
даного рішення покладається на суб’єктів
господарювання (юридичних та фізичних
осіб), а також Вишгородську ОДПІ ГУ ДФС
Київської області.
У органів влади та суб’єктів господарювання є всі можливості та ресурси впровадження та виконання даного регуляторного
акта, а саме:
— діючі законодавчі акти надають право
органам місцевого самоврядування приймати зазначене рішення;
— суб’єкти господарювання мають право
у встановленому законом порядку платити
податки, які передбачені даним рішенням;
— представники податкових органів мають право контролювати сплату податків.
На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні

зовнішні факти, як:
— неналежне справляння та сплата місцевих податків і зборів суб’єктами господарювання;
— зміна діючого законодавства.
Позитивним фактом є збільшення надходжень коштів до місцевого бюджету, які
можуть використовуватися на задоволення
суспільних благ.
7. Визначення очікуваних результатів.
Застосування вказаного проекту регуляторного акта надасть можливість:
Аналіз вигод та витрат
Вигоди
Витрати
Сфера інтересів держави
1. Збільшення обсягів над- Додаткові виходжень до місцевого бю- трати міського бюджету
джету
2. Зменшення бюджетних ви- відсутні
датків на соціальні потреби
3. Розвиток інфраструктури
міста
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
1. Розвиток інфраструктури Обов’язкові
міста
платежі податкового характеру
Сфера інтересів громадян
Вирішення частини соціальних проблем за рахунок
зростання дохідної частини
міського бюджету

8.Строк дії регуляторного акта.
Рішення міської ради «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2018 рік» є
регуляторним актом, який поширюється на
широке коло осіб-суб’єктів господарювання — платників місцевих податків і зборів,
є загальнообов’язковим до застосування на
території міста. Строк дії його не обмежено
коротким періодом (до внесення змін в законодавчі, нормативні акти та рішення міської
ради).
9. Показники результативності регуляторного акта.
Прогнозними показниками результативності дії цього регуляторного акта:
1) збільшення надходжень до бюджету;
2) підвищення податкової культури,
збільшення суспільних благ.
10. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта.
Повторне відстеження результативності
дії регуляторного акта здійснюється через
рік з дня набрання чинності акта.
Періодичне відстеження результативності проводиться раз на кожні три роки з
дня закінчення заходів з повторного відстеження.
Відстеження надходжень місцевих зборів та податків до місцевого бюджету буде
здійснюватися шляхом аналізу інформації
Вишгородською ОДПІ ГУ ДФС Київської області.
Начальник юридичного відділу
О. КАРПЕНКО

Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2018 рік
Рішення (проект) від __ червня 2017 року № ___
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 269-287 Податкового кодексу
України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Вишгорода податок на землю.
2. Визначити, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей, визначених п. 269.2.
ст. 269 Податкового кодексу України.
3. Визначити, що об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей, визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового
кодексу України.
4. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих на території м. Вишгорода, з
урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно
до порядку, встановленого Податковим кодексом України.
5. База оподаткування розраховується з урахуванням
пільг, передбачених ст. ст. 281, 282 Податкового кодексу
України та встановлених окремими рішеннями міської ради
відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України.
6. Визначити земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей, визначених ст. 283
Податкового кодексу України та особливості застосування
пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового
кодексу України.
7. Ставка податку на земельні ділянки встановлюється у
розмірі 2 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.
8. Податок за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб:
8.1. зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними,
дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб справляється у розмірі 3 відсотків від суми земельного податку, обчисленого відповідно до п.7. цього рішення;
8.2. за земельні ділянки на територіях та об’єктах історико-культурного призначення, використання яких не пов’язано
з функціональним призначенням цих територій та об’єктів,
справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки землі;
8.3. за земельні ділянки, що відносяться до земель промисловості, які надані для виробництва алкогольних, слабоалкогольних та прохолоджувальних напоїв, справляється у
розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
8.4. за земельні ділянки, що відносяться до земель транспорту, які надані для автотехобслуговування та ремонту автомобілів, справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
8.5. за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, справляється у розмірі 3 відсотків
від їх нормативної грошової оцінки;

8.6. за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів харчування, справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної
грошової оцінки;
8.7. за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, справляється у
розмірі 2 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
8.8. за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров’я, справляється у розмірі 1
відсотка від їх нормативної грошової оцінки;
8.9. за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови або земель транспорту, які надані для
торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стислим газом для
автотранспорту справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
8.10. за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ справляється у
розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
8.11. за земельні ділянки, що відносяться до земель
зв’язку, які надані для будівництва та обслуговування об’єктів
мобільного, супутникового зв’язку та кабельного телебачення, справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.
9. Податок за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні (крім оренди) підприємств, установ та організацій недержавної та некомунальної власності:
9.1. за земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі справляється у розмірі 6 відсотків від їх
нормативної грошової оцінки;
9.2. за земельні ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування справляється у розмірі 6 відсотків від їх
нормативної грошової оцінки;
9.3. за земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ справляється у
розмірі 8 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.4. за земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури справляється у розмірі
6 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.5. за земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки справляється у розмірі 3
відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.6. за земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування справляється у розмірі 6 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.7. за земельні ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови справляється у розмірі 4 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.8. за землі природно-заповідного фонду, іншого
природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, історико-культурного призначення, лісогосподарського призначення, водного фонду справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.9. за земельні ділянки для розміщення та експлуатації

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

Антон НІТЕЛЬСЬКИЙ
ФОТО – Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
Антон НІТЕЛЬСЬКИЙ,
спеціально для «Вишгорода»

Сивочолі, але нескорені
й незламні, з орденами
й медалями на грудях,
з’їхалися позаминулої
п’ятниці українські та
в’єтнамські ветерани до
Національного музеюзаповідника «Битва за
Київ у 1943 році», що в
Нових Петрівцях, аби
разом відзначити 42-у
річницю перемоги над
грізним агресором у
в’єтнамській війні 19641975 років.

Людина

2017 року

Вишгород

А перемога завжди молода...

«Мот, хай, бай, Україна!»

Зворушливі перші хвилини
довгоочікуваної зустрічі побратимів. Щирі обійми, міцні рукотискання, скупі солдатські сльози,
теплі слова взаємоповаги. Довгих
десять років пліч-о-пліч в окопах і
важкодоступних джунглях, у надважких умовах вони виявляли чудеса героїзму й мужності у протистоянні із сильним, до
зубів оснащеним супротивником.
Але вистояли, й головне – перемогли. Як наслідок
– народилася нова вільна, незалежна держава. І за нинішній буйний цвіт життя, як образно зауважив аташе з
питань оборони при Посольстві Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні, старший полковник Нгуєн Дінь Фук,
в’єтнамці назавжди залишаться вдячними братньому народові.
Символічно, що зустріч відбулася у 25-у річницю
встановлення дипломатичних стосунків між Україною
та В’єтнамом. На урочистості разом із працівниками
Посольства СРВ в Україні, ветеранами завітали також
учасники миротворчих місій у локальних війнах і збройних конфліктах, представники місцевої влади й громади,
учнівська молодь Київщини.
Гостей – загальною чисельністю до півтори сотні осіб
– квітами та національними подарунками привітали школярі Вишгородщини. А депутат Вишгородської міської
ради Валерій Виговський, один із організаторів зустрічі,
висловив задоволення тим, що народи, не чекаючи, доки
керівники країн зроблять кроки назустріч одне одному,
давно застосовують справжню народну дипломатію добросусідства та взаємоповаги. І підкреслив, що не менш,
мабуть, пророчно те, що дружнє спілкування відбувається на благословенній землі, з якої почалася державність
України, звідки пішла Русь, з колиски козацької звитяги
й духовності.
Президент Асоціації ветеранів В’єтнаму в Україні Нгуєн Ван Лоан приємно потішив присутніх, звернувшись
до них вишуканою українською. Він наголосив, що
стосунки між нашими двома
країнами перебувають на
міцному фундаменті, оскільки вдячний в’єтнамський народ ніколи не забуде ту щиру
й ефективну підтримку, яку
українці, перебуваючи тоді
ще в складі СРСР, надали
йому у важкі роки боротьби
за незалежність.
Ветерани обмінялися цінними подарунками та почесними нагородами. А представники Посольства СРВ в
Україні вручили музею-заповіднику в’єтнамський прапор
і чудові видання з історії своєї
маленької, але гордої країни.
На що директор Іван Вікован
зауважив, що прекрасні подарунки стануть першими
експонатами у новому меморіалі, котрий розповідатиме
про звитягу миротворців-українців, які брали участь у погашенні воєнних конфліктів по всьому світові.
Почесної грамоти та відзнаки був удостоєний і Валерій Виговський, який не перший рік допомагає діяльності
Української асоціації ветеранів війни у В’єтнамі.
А потім в’єтнамських гостей запросили оглянути експозицію. Примітно, що побачивши зброю 1950-60-х років, – пістолети, автомати, кулемети, – чоловіки і навіть
жінки, спитавши дозволу, відразу почали брати її до рук
і висловлювати своє захоплення. Як зауважив Суан Чан,
в’єтнамські дітлахи в роки військового конфлікту виросли не з іграшками, а зі зброєю. А Куї Ву додала, що діти

НА ВИШГОРОДЩИНІ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ У В’ЄТНАМІ
вже в 13-14 років нарівні зі старшими з автоматами в руках відстоювали свою батьківщину, заміняючи на передовій полеглих батьків.
Хоа Йонг розповіла, що для в’єтнамської молоді в роки
війни і після неї своєрідним сенсом життя були напутні
слова першого президента соціалістичного В’єтнаму Хо
Ши Міна, який сказав: «У будь-якій справі, насамперед,
думайте про народ, коли важко – будьте у перших лавах,
і будьте останніми, коли мова йде про нагороди».
Під щемливі мелодії військових пісень учасники поклали квіти до монументів загиблим воїнам. А перший
заступник голови Всеукраїнської Спілки ветеранів/учасників війни Віктор Шамрай з теплою посмішкою прокоментував: «Крокують ветерани посивілі, а Перемога завжди молода…» І додав, що бойове братство, скріплене
кров’ю, є міцнішим за кровне.
А далі ветерани присіли за щедро накритим столом з
польовою кухнею та національними в’єтнамськими стравами – перегорнути сторінки пам’яті. І де тільки поділися
в цих вже немолодих людей знесиленість від отриманих
в боях пораненнях та нажитих болячок! Усміхнені, не по
роках бадьорі, радісно налаштовані, своїми цікавими
розповідями вони заводили всіх присутніх.
І справді – трохи несправедливо обійшлася історія
з цими унікальними людьми, адже гриф «Цілковито таємно», накладений на більшість військових місій під час
СРСР, змушував понад 40 років замовчувати звитяжні
подвиги наших вітчизняних миротворців, на прикладі
яких, беззаперечно, є чому повчитися молоді.
Особливо неприховану пошану в’єтнамські гості виявляли до заслуженого архітектора України Петра Залипського,
в роки війни – молодшого сержанта, оператора 64-го зенітноракетного дивізіону. Саме цей
сухенький, не по роках активний
і чимось, як пожартував Нгуєн
Дінь Фук, схожий на Хо Ши Міна
чоловік, став «автором» першого збитого у В’єтнамі американського «Фантома».
Бій 24 липня 1965 р., в якому було збито три із чотирьох
літаків (могло би бути й чотири,
але, як потім виявилось, засланий диверсант вбив цвях у дріт,
через який подавався контакт
до ракети), став переломним
у військовому протистоянні.
До того американці відчували
себе в повітрі повними господарями й безкарно «утюжили»
в’єтнамські населені пункти
бомбами та напалмом. Успішне
ж застосування радянських ЗРК
С-75 «Двіна» настільки підірвало дух американських льотчиків, що було зафіксовано чимало випадків, коли, тільки
побачивши блиск ракети в повітрі, вони викидалися з
літака з парашутом.
Цей день в’єтнамці відтоді стали щороку відзначати,
як свято ЗРВ в’єтнамської армії, а Хо Ши Мін особисто
вручив Петру Залипському орден. Лише 64-й дивізіон
упродовж кількох місяців збив 25 «Фантомів», а усього
за час конфлікту американці спільно із союзниками втратили у В’єтнамі 4100 літаків та 5100 вертольотів. При цьому професіоналізм наших військових був таким високим,
що за 10 років у В’єтнамі загинуло лише 7 миротворців.
Хо Ши Мін настільки цінував допомогу братнього на-

роду, що наказав в’єтнамцям
у разі небезпеки виступати
живими «бронежилетами» –
власними тілами закривати
радянських військових. «Повага до нас була неймовірною, – пригадав спеціаліст
станції наведення ЗРК С-75
Володимир Швець. – Облаштовувати бойові позиції допомагали навіть жінки і діти.
І коли гинули їхні близькі та
друзі, їм наказано було не горювати, щоб не травмувати
нас».
За визнанням ветеранів,
мужність і повна зневага до
смерті була головним козирем у боротьбі в’єтнамців
проти американців. Вони безстрашно кидалися врукопашну, навіть не маючи зброї, і,
що головне, від такої відчайдушності ворог, навіть маючи
перевагу в силі, часто відступав. А ще одна перевага – неймовірна працездатність. Незважаючи на те, що більшість
в’єтнамців були, як то кажуть,
від сохи, вони опановували

теоретичну базу роботи із ЗРК за день, тоді як у СРСР на
це відводилося 12 днів.
Зі сміхом пригадали ветерани й чимало казусних та
конфузних моментів. Скажімо, коли Хо Ши Мін наказав
в’єтнамцям вчитися у наших військових усьому, то вони
попервах копіювали навіть те, як наші чухали потилицю
чи замріяно дивилися в небо. Повним шоком для наших
військових було й знайомство з місцевим побутом. Коли
вперше потрапили на базу і зайшли до польового туалету, то виявилося, що у виритих ямах сидять жінки з великими черпаками й чекають, щоб виловити, даруйте на
слові, чоловічі екскременти, аби потім застосувати їх в
якості добрива.
Довелося нашим військовим під час підготовки
в’єтнамців також знайти аналогії до таких слів, як «бак»,
«капот», «слон» та деяких інших, оскільки в’єтнамською
вони звучали як брудна образлива лайка.
Певної квінтесенції до зустрічі ветеранів додав виступ
місцевих талантів, які своїми номерами зіграли роль детонаторів, після чого до мікрофо ветеранів цього ну вийшли в’єтнамці й виконали національні пісні. Усі співали
й танцювали разом – мова серця не потребувала перекладу.
А завершилася зустріч популярним в’єтнамським тостом: «Мот, хай, бай, йо!», який у перекладі означає: «Раз,
два, три, будьмо!», який гості наприкінці під загальний
сміх трохи змінили на «Мот, хай, бай, Україна!»
Навіть у 70-80-річних дня плечі розправилися, обличчя просвітліли, очі запалали. Як зауважив Нгуєн Дінь
Фук, в’єтнамська сторона розцінює цю зустріч не просто
як одиничний контакт, а як імпульс до подальших економічних, соціальних, культурних і духовних відносин між
нашими народами. А директор Національного заповідника Іван Вікован додав, що за 28 років існування музею
таких знакових зустрічей на Вишгородщині ще не було, і
висловив сподівання на те, щоби слова Нгуєн Дінь Фука
справдилися.
На фото: квіти від ветеранів в’єтнамської війни до
пам’ятника воїну-визволителю; Петро Залипський вручає Почесні грамоту та відзнаку Валерію Виговському;
такою зброєю в’єтнамці захищали свою землю від агресора.

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Щиро дякуємо

Попереду – нові цілі

У «Джерелі»
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Депутати
— перші
помічники
виборців

Любов, піклування, підтримка та розуміння батьків дуже важливі для кожної дитини. Та надзвичайно приємно, коли про
дітей турбуються не лише батьки, але й
небайдужі люди.
Так, про майбутніх учнів та дітей, що вже
ходять до школи, піклується депутат Вишгородської міської ради Олександр Семенов.
Ось і днями він придбав для них шкільні та
спортивні рюкзачки. За його підтримки діти з
багатодітних родин розважалися в ігровому
центрі та отримали подарунки у день Останнього дзвоника.

Батьки і діти щиро дякують депутату за
увагу, за те, що вирішує конкретні проблеми
багатодітних родин.
Бажаємо Вам, шановний Олександре Ігоровичу, міцного здоров’я, успіхів та натхнення у подальшій діяльності, щоб Ви могли ще
багато зробити для дітлахів і порадувати людей добрими справами.

Наші гандболісти
– переможці
Дитячої ліги

тренера Євгена Земляного з цим успіхом і
бажаємо не зупинятися на досягнутому. Так
тримати!
Тепер команда РК ДЮСШ м. Вишгорода
готується до Міжнародного турніру в м. Відні
(Австрія). Поїздка триватиме з 28 серпня до 8
вересня. Будемо вдячні благодійникам, які
підтримають вишгородську команду фінансами. (тел: 050 957 6556, тренер Євген
Земляний).
До речі, команда продовжує набір хлопчиків та дівчат 2006- 2008 р. н.
***
Наші діти, гандболісти дружної команди
РК ДЮСШ м. Вишгорода, протягом року інтенсивно тренувалися, брали участь у змаганнях, відстоюючи честь нашого міста. Тому
нам дуже хотілося, аби вони разом і відпочили під час літніх канікул.
І таку змогу діти отримали – незабаром
вони вирушать до оздоровчого табору «Бригантина», що в м. Коблево Миколаївської області. За це щиро дякуємо міському голові
Олексію Момоту, депутату Валентині Парчук
та всьому депутатському корпусу.

Мами багатодітних родин —
О. Криволапова, А. Бриж,
Р. Гончарова, Л. Бриль, Ю. Яльшина,
А. Проводнюк, Ю. Скиданчук та ін.

3

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

Завершення 2016-17 навчального року
відзначили у Вишгородському міському
Центрі творчості «Джерело» звітними концертами та виставами театральної студії
«АТОС».
Вихованці початкового та основного
рівнів навчання вокального й хореографічного напрямків підготували яскраві художні
номери, паузи між якими заповнила дотепними монологами Пеппі Довгапанчоха
– Наталя Руднєва із театрального колективу
«Експромт» (керівники Наталія Філіпова та
Альона Ананченко).
А для батьків та для вишгородських дітлахів захоплюючу виставу «Чарівник Смарагдового міста», в обробці керівника театральної
студії «АТОС» Ольги Хуторної, кілька разів
показали її вихованці (НА ФОТО 1, 3).
«Протягом навчального року нами проведено понад 80 заходів. За цим – велика

праця педагогів та дітей, – зазначила директор Центру творчості Наталія Кисіль. – Маємо
й велику кількість перемог у фестивалях та
конкурсах.
Заклад щойно відзначив своє десятиріччя. І педагоги заслужено отримали подяки від
міського голови Олексія Момота за відданість
справі й виховання творчої молоді. Проте,
ступивши у друге десятиріччя, маємо ставити
перед собою нові цілі, а відтак – вищі вимоги до керівників колективів і їхніх вихованців.
Адже, хоч велика кількість дітей у колективах
і свідчить про нашу плідну роботу, все ж, оцінюючи її зсередини, ми стали значно критичніші до себе.
Нині триває реформа освіти, у тому числі
й позашкільної. Вона має бути якісною. Тож
це питання – на порядку денному роботи Центру».
Наталія Кисіль та заступник директора
Оксана Миненко (НА ФОТО 2) вручили дипломи та подяки вихованцям «Джерела» –
переможцям конкурсів та виставок художніх
робіт, а також за особливі успіхи у навчанні.

Оксана БРОДЮК, Оксана ПІДСОСОННА,
Вікторія ФІЛІПЕНКО від імені батьків
ФОТО – архів команди

Вдалий дебют
ФОТО – архів колективу «FLASH»

28 травня у Київській дитячій школі
мистецтв ім. Стефана Турчака відбувся 10-й Міжнародний конкурс дитячої
та юнацької творчості «Вернісаж Талантів-2017». У ньому взяла участь і молодша
група колективу сучасного танцю «FLASH»
(керівник Вероніка Манзюк) Вишгородського ЦТ «Джерело» з танцювальними

номерами «Букет квітів» та «Бджілки-трудівниці».
Це був дебют. І він виявився успішним!
Два ІІ-х місця у 1-й віковій категорії в номінації «сучасний танець» – результат сумлінної праці протягом кількох місяців!
Керівник колективу, діти та батьки
дуже задоволені результатом! «Але це
тільки початок! – каже Вероніка Манзюк. –
Далі тільки вперед, до нових досягнень!».

Знай наших!

У столиці відбувся заключний, четвертий, тур Київської Дитячої ліги з гандболу
серед юнаків 2005-2006 р. н. У ньому взяли
участь команда РК ДЮСШ м. Вишгорода
(тренер Євген Земляний), команди м. Києва – ДЮСШ 10, ДЮСШ 17, ДЮСШ «Стрімкий м’яч», а також ДЮСШ із м. Сквири та
Броварів.
Загалом змагання тривали з грудня 2016
р. по травень 2017 р. Вишгородська команда
весь турнір провела рівно: програвши лише
одну гру, в інших – здобула перемоги, набравши в цілому 24 (!) очка.
І ось в останньому турі визначався
переможець усього турніру. У впертій боротьбі в очній грі з командою Сквири наші
хлопці вистояли, вигравши з рахунком
15:12. Тож, команда РК ДЮСШ м. Вишгорода виборола 1-е місце!
Ось імена чемпіонів: Микита Підсосонний, Роман Мережа, Михайло Поплавський, Максим Копанчук, Денис Кузнєцов,
Вадим Булах, Андрій Іваницький, Олег Вавелюк, Богдан Філіпенко, Данило Бродюк,
Андрій Ларін, Михайло Демидась, Євген
Еско, Олексій Канцелярук, Владислав
Пастернак.
Вітаємо хлопців і їхнього чудового
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Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради
«Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2018 рік»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.
На даний час змінами до чинного законодавства передбачено необхідність та право встановлення органами місцевого самоврядування на території відповідних населених пунктів ставок земельного податку. При цьому, такі рішення підлягають офіційному оприлюдненню до 15
липня року, що передує року, в якому планується ввести в дію такі ставки. Вказана проблема
не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції міської ради
належить вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.
Виконавчим комітетом Вишгородської міської ради відповідно підготовлено проект рішення
міської ради «Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2018 рік».
2. Визначення груп, на які проблема має найбільший вплив.
Метою даного проекту рішення є встановлення ставок земельного податку на території земель Вишгородської міської ради із врахуванням потреб територіальної громади м. Вишгорода.
3. Визначення цілей регулювання.
Ціллю прийняття Вишгородською міською радою даного регуляторного акта є виконання
статті 274 Податкового кодексу України, в якій вказано, що ставка податку за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від
їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування — не більше 1 відсотка
від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 відсотка
та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. Ставка податку встановлюється у
розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної
форми власності).
4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.
Альтернативою запропонованому регуляторному акту може бути внесення відповідних змін
до чинного законодавства.
5. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.
Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення міської ради «Про встановлення
ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2018 рік».
Реалізація запропонованого регуляторного акта буде здійснюватись шляхом наступних заходів:
— встановлення ставок податку;
— нарахування плати за землю.
6. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Прийняття зазначеного регуляторного акта надасть можливість врегулювати питання,
пов’язані з визначенням встановлення фінансових зобов’язань землевласників і землекористувачів перед міським бюджетом та територіальною громадою.
7. Очікувані результати від прийняття запропонованого регуляторного акта. Аналіз

вигод та витрат:
Введення в дію запропонованого регуляторного акта дозволить врегулювати ставки податку за земельні ділянки у відповідності до чинного законодавства. Можлива шкода від прийняття
регуляторного акта не прогнозується.
Очікувані витрати та вигоди для різних груп суб’єктів, на які поширюється дія зазначеного
регуляторного акта, наведені у таблиці:
Об’єкт впливу
Інтереси
органів
місцевого
самоврядування

Вигоди
— забезпечення виконання вимог чинного законодавства України,
— зростання надходжень до бюджету від плати
за землю
Інтереси суб’єктів — нормативно-правове врегулювання визначенгосподарювання
ня ставки податку за землю
Інтереси громадян — нормативно-правове врегулювання визначення ставки податку за землю

Витрати
— часові витрати на підготовку та прийняття рішення, витрати на його
оприлюднення
— плата за землю
— плата за землю

8. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.
Термін дії регуляторного акта – один рік (бюджетний).
9. Показники результативності регуляторного акта.
1) кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта, —
підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці, що використовують земельні
ділянки;
2) розмір коштів і часу, що витрачається суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, – додаткове витрачання коштів передбачається
на плату за землю;
3) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, оскільки проект рішення буде розміщений на офіційному сайті міської
ради та в ЗМІ.
10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Вишгородською
міською радою.
Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього
регуляторного акта.
Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.
Начальник юридичного відділу О. КАРПЕНКО

Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2018 рік
Рішення (проект) від ___ червня 2017 року № ___
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 267 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями,
керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити транспортний податок в м. Вишгороді.
2. Визначити, що платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані
в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу
України є об’єктом оподаткування.
3. Визначити, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1

січня податкового (звітного) року, та з урахуванням особливостей, визначених п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.
4. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є
об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.
5. Ставки податку встановлюються з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2. ст.
267 Податкового кодексу України.
6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
7. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до
Порядку, визначеного п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу
України.
8. Податок сплачується в Порядку та в строки, визначені п.
267.7. та п. 267.8. ст. 267 Податкового кодексу України.

АНАЛІЗ регуляторного впливу до проекту рішення міської ради
«Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2018 рік»
Цей аналіз підготовлено відповідно до ст. ст. 1, 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження
методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується
розв’язати шляхом державного регулювання.
Відповідно до змін, внесених в податкове законодавство
України, органам місцевого самоврядування надано право
встановлення розміру ставок місцевих податків та зборів на
території міської ради.
Згідно з Податковим кодексом України, рішення про
встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих
податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі
норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
Введення в дію рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді
на 2018 рік» дасть можливість збільшити надходження до
міського бюджету.
2. Цілі державного регулювання.
Цілями прийняття і запровадження даного регуляторного акту є:
— дотримання законодавства, що регулює порядок нарахування та сплати податку на майно в частині транспортного податку;
— збільшення надходжень до бюджету міської ради, що
забезпечить вирішення деяких соціально-економічних проблем ради.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятних та альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Досягнення встановленої цілі можливо наступними способами:
1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючої ситуації.
2. Прийняття Вишгородською міською радою рішення
«Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді
на 2018 рік».
Не прийняття зазначеного рішення залишає існуючі
ставки податку на майно в частині транспортного податку на попередньому рівні, що призведе до зменшення надходжень до міського бюджету.
4. Механізми розв’язання проблеми.
Досягнення визначеної мети планується шляхом:
— встановлення на території Вишгородської міської
ради податку на майно в частині транспортного податку;
— встановлення ставки податку на майно в частині
транспортного податку на території Вишгородської міської
ради.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.
Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити
збільшення надходження грошових коштів від податку на
майно в частині транспортного податку до бюджету міської
ради.
Передбачається, що платники податку на майно в частині транспортного податку будуть неухильно виконувати
вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному
обсязі та своєчасно вносити податкові платежі.
Впровадження та виконання вимог проекту рішення не
потребує забезпечення ресурсами.
6. Очікувані результати прийняття запропонованого
акта.
Головним очікуваним результатом прийняття зазначеного рішення є поповнення міського бюджету. У разі прийняття
запропонованого проекту рішення прогнозується, що за-

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

гальні надходження податку на майно в частині транспортного податку до міського бюджету у 2018 році зростуть.
Сфера впливу Вигоди
Встановлення ставок податку на майно в частині
транспортного
податку,
В л а с н и к и офіційне
оприлюднення
транспорту
регуляторного акта, забезпечить прозорий механізм
справляння встановленого
податку.

Витрати

Сплата податку у встановленому обсязі

Витрати
на
Органи місце- Отримання надходжень до розповсюдженвого самовря- бюджету від запровадже- ня та тиражудування
ного податку
вання прийнятого рішення
7. Показник результативності регуляторного акта.
Результативність буде відстежуватися шляхом:
— аналізу розміру надходжень податку до бюджету;
— кількості платників податку.
8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності акта.
Відстеження результативності регуляторного акта буде
відбуватися в порядку, передбаченому ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».
Для проведення відстеження результативності будуть
використані статистичні дані, отримані від органів державної фіскальної служби та з інших офіційних джерел.
Повторне відстеження результативності регуляторного
акта буде здійснено шляхом щорічного затвердження бюджету та затвердження звіту про його виконання.
У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього
акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.
Начальник юридичного відділу О. КАРПЕНКО
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Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2018 рік

10

Рішення (проект) від __ червня 2017 року № __
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 268 Податкового кодексу
України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Вишгорода туристичний
збір.
2. Визначити базу та об’єкт оподаткування, податковий
період та інші обов’язкові елементи туристичного збору
згідно зі ст. 268 Податкового кодексу України.
3. Ставка збору встановлюється у розмірі 1 відсотка до
бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 статті
268 Податкового кодексу України.
4. Справляння збору здійснюється:
4.1. Адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гурто-

житків для приїжджих та іншими закладами готельного
типу, санаторно-курортними закладами.
4.2. Квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки
(квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.
4.3. Юридичними особами або фізичними особами-підприємцями, які уповноважуються Вишгородською міською
радою справляти збір на умовах відповідного договору.
5. Базою справляння збору є вартість усього періоду
проживання (ночівлі), за вирахуванням податку на додану вартість, з урахуванням особливостей, визначених п.
268.4. ст. 268 Податкового кодексу України.
6. Туристичний збір сплачується в Порядку, визначеному п. 268.6 та п. 268.7. ст. 268 Податкового кодексу України.

7. Подання звітності відбувається відповідно до норм
Податкового кодексу України.
Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового
кодексу України та інших нормативних документів.
8. Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та
інших діючих нормативно-правових актів.
9. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради
забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС Київської області та його оприлюднення 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

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2018 рік»

Прийняття рішення дозволить досягти встановлених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання,
громадян та органу місцевого самоврядування.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення туристичного збору в
м. Вишгороді на 2018 рік» підготовлено згідно з вимогами
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення
аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується
розв’язати шляхом регулювання господарських відносин.
Статтею 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно зі ст. 12 Податкового
кодексу України, до повноважень міської ради віднесено питання про встановлення місцевих податків і зборів.
Одним із місцевих зборів є туристичний збір.
Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також
особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення міської
ради про встановлення туристичного збору, та отримують
(споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі)
із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений
строк.
Згідно зі ст. 268.3.1. Податкового Кодексу України, ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до
бази справляння збору.
Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість
встановлення єдиного порядку здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати туристичного збору.
2. Цілі регулювання:
— забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу
України від 02.12.2010 року № 2755 — VI;
— встановлення в місті ставок туристичного збору в межах, визначених Податковим кодексом України, граничних
розмірів ставок;
— наповнення дохідної частини міського бюджету.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Ст. 5 Прикінцевих положень Податкового кодексу України зобов’язано органи місцевого самоврядування, у місячний
термін з дня набрання ним чинності, забезпечити прийняття
рішень щодо встановлення місцевих податків і зборів на відповідній території.
У разі неприйняття міською радою рішення про встанов-

лення ставок туристичного збору, він справляється відповідно до п 12.3.5 ст. 12 Кодексу із застосуванням мінімальної
ставки, що, у свою чергу, спричинить втрати доходної частини бюджету міста.
Проектом рішення Вишгородської міської ради «Про
встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2018
рік» пропонується встановити туристичний збір у розмірі 1%
до вартості усього періоду проживання (ночівлі) за вирахуванням податку на додану вартість.
Справляння збору здійснюються:
а) адміністраціями готелів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки
(квартири), що належать фізичним особам на праві власності
або на праві користування за договором найму.
4. Механізм розв’язання проблеми.
Зазначену проблему планується розв’язати шляхом прийняття міською радою рішення «Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2018 рік».
Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Вишгородської міської ради.
Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде
оцінуватися за результатами аналізу розміру надходжень
сум сплати туристичного збору до бюджету.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.
Цілі досягаються усім змістом рішення, оскільки в ньому чітко визначено платників та ставки туристичного збору,
база та особливості справляння збору, податкові агенти та
порядок його сплати. Проект рішення встановлює чіткі вимоги та регулює права та обов’язки суб’єктів, на які поширюється його дія. На даний час немає об’єктивних обставин,
які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог акта
фізичними і юридичними особами. Зовнішніми чинниками,
які можуть вплинути на дію регуляторного акта, є зміна законодавства щодо питань оподаткування.
6. Очікувані результати прийняття запропонованого
регуляторного акта.
Позитивним наслідком прийняття проекту рішення є надходження до міського бюджету.

Сфера впливу
Органи місцевого самоврядування

Податкові аген- Прозорий механізм
ти
справляння туристичного збору

Споживачі

ня в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Звільнити в 2018 році від сплати земельного податку комунальні підприємства,
установи, організації на території Вишгородської міської ради.
2. Звільнити в 2018 році від сплати земельного податку державні підприємства,
установи, організації на території Вишгородської міської ради, які повністю утримуються
за рахунок коштів державного бюджету.

3. Звільнити в 2018 році від сплати земельного податку державні підприємства,
установи, організації на території Вишгородської міської ради, які частково утримуються
за рахунок коштів державного бюджету та
здійснюють основний вид господарської діяльності з допоміжного обслуговування водного транспорту (КВЕД 52.22).
4. Звільнити в 2018 році від сплати земельного податку об’єднання співвласників бага-

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади (на час відпустки основного
працівника по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку):
спеціаліста ІІ категорії відділу державної реєстрації Вишгородської міської ради (державного
реєстратора).
Вимоги:
— освіта вища (юридична);
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel);
— досвід роботи в державних установах за фахом
не менше 3-ох років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії наступні документи:
— заяву встановленого зразка;
— заповнену особову картку (форма П2-ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія);
— дві фотокартки розміром 3х4 см;

— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації тощо;
— копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
— копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
— декларацію про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за
формою, передбаченою Законом України «Про засади
запобігання і протидії корупції».
Під час конкурсу кандидати складають письмовий
іспит.
Документи від бажаючих взяти участь у конкурсі
приймаються протягом тридцяти календарних днів із
дня оприлюднення повідомлення за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. № 134,
тел. (04596) 54-554.

Можливість
реалізації соціальних
заходів у зв’язку з
додатковими надходженнями до місцевого бюджету від
туристичної галузі

Витрати
Процедура розробки
регуляторного акта
(витрати
робочого
часу
спеціалістів
пов’язані з підготуванням регуляторного акта та витрати на
оприлюднення проекту рішення
Витрати відсутні.
Обов’язки
щодо
справляння
туристичного збору та його
сплата до міського
бюджету
Збільшення витрат
на проживання (ночівлю) в місцях, визначених рішенням

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта.
Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою у відповідності до
змін у законодавстві України.
8. Показники результативності регуляторного акта.
Основними критеріями, за якими оцінюватиметься результативність реалізації акта, є:
— розмір надходжень туристичного збору до місцевого
бюджету;
— кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних
осіб, на яких поширюватиметься дія акта.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:
Базове відстеження результативності регуляторного акта
проведено на етапі його підготовки.
Повторне відстеження результативності рішення міської
ради буде здійснено через рік після набрання ним чинності.
Начальник юридичного відділу О. КАРПЕНКО

Про надання пільг зі сплати земельного податку у 2018 році
Рішення (проект) від ____ № ___
З метою створення умов для ефективної
реалізації повноважень органу місцевого самоврядування територіальної громади міста в
галузі земельних відносин, створення належних умов для розвитку підприємницької діяльності суб`єктам господарювання, керуючись
Земельним кодексом України, ст. ст.12.4, 30,
282, 284 Податковим кодексом України, ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядуван-

Вигоди
Встановлення єдиного порядку розрахунку та сплати
туристичного збору
на території міста
Додаткові
надходження до бюджету

токвартирних будинків, житлово-будівельні
кооперативи, обслуговуючі кооперативи,
приватні житлово-експлуатаційні організації
— пропорційно належній частці використання
під житло.
5. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії
цього рішення Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС
Київської області.
Міський голова О. МОМОТ
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ТОВ «Вишгород Плаза»
Повідомляє про початок громадського обговорення щодо можливості
будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими прибудованими приміщеннями по вул. Набережній, 6 у місті Вишгороді Київської області.
На ділянці, відповідно до ситуаційного плану М 1:2000, пропонується
реконструкція будівлі ресторану «Вишгород» у житловий багатоквартирний будинок із вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями.
Орієнтовна площа земельної ділянки, що виділяється під благоустрій
та будівництво житлового будинку, — 0,3757 га.
Замовник будівництва — ТОВ «Вишгород Плаза».
Громадські слухання з даного питання відбудуться 10 червня 2017 р. о
12:00 за адресою: м. Вишгород, вул. Набережна, 6 (біля будівлі ресторану
«Вишгород»).
З вищезазначеними матеріалами та додатковою інформацією можна
ознайомитися за місцезнаходженням ТОВ «Вишгород Плаза»: м. Вишгород, пров. Квітковий, 2-б, оф. 21, тел. (0096) 229-29-96.
Пропозиції та зауваження з даного питання просимо надсилати до
ТОВ «Вишгород Плаза»: за адресою: м. Вишгород, пров. Квітковий, 2-б,
оф. 21 та за електронною адресою: a0504410557@gmail.com.
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3 червня

Наше місто

2017 року

Вишгород

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення міської ради «Про
надання пільг зі сплати земельного податку в 2018 році».
Заходи, спрямовані на розв’язання проблеми:
звільнення від сплати земельного податку юридичних осіб, які фінансуються
з державного, місцевого бюджетів або є неприбутковими.
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Цілі прийняття спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних з визначенням встановлення фінансових зобов’язань землевласників і землекористувачів перед міським бюджетом та
територіальною громадою.
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

АНАЛІЗ регуляторного впливу до проекту рішення міської ради
«Про надання пільг зі сплати земельного податку у 2018 році»
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.
На даний час змінами до чинного законодавства передбачено необхідність та право до початку наступного бюджетного періоду прийняття рішення про встановлення місцевих податків
та зборів, зміну розміру їх ставок, об’єкта оподаткування, порядку справляння чи надання
податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов’язань платників податків та яке
набирає чинності з початку бюджетного періоду.
Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції міської ради належить вирішення відповідно до закону питань регулювання
земельних відносин.
2. Цілі регулювання.
Метою даного проекту рішення є надання пільг зі сплати земельного податку в 2018 році
на території міста із врахуванням потреб територіальної громади м. Вишгорода.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.
Альтернативи
Переваги
Відсутність локаль- відсутні
ного акту

Недоліки
— застосування ставок
податку, що діяли в попередньому податковому періоді;
Обраний спосіб ре- — забезпечення прозорості при взаємовід- Відсутні
гулювання
носинах між міською радою та суб’єктами
господарської відсутні діяльності;
— забезпечення дотримання вимог чинного
законодавства України у сфері земельних
відносин
За допомогою рин- Відсутні
Відсутні
кових механізмів
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Щиро вдячна депутатам Вишгородської
міської ради, які підтримали на сесії питання про виділення земельної ділянки нашій
багатодітній родині. Особлива подяка – міському голові Олексію Момоту,
секретарю ради, депутату Тетяні Бражніковій, заступнику міського голови
Олексію Рачинському, юристу Світлані Черепан – за розуміння та справедливе ставлення до соціально незахищених категорій вишгородців, зокрема, багатодітних родин.
Здоров’я вам, наснаги й терпіння у вашій нелегкій роботі.
Ірина НЕДАШКІВСЬКА

Щиро дякую

Вітаємо

Базові групи інтересів
Місцева влада

Вигоди
— врахування змін у чинному законодавстві у сфері
земельних відносин
Суб`єкти підприємницької — забезпечення прозорості та відкритості при взадіяльності
ємовідносинах між міською радою та суб’єктами господарської діяльності;
— врахування змін у чинному законодавстві у сфері
земельних відносин.
Населення
задоволення потреб територіальної громади міста за
рахунок збільшення надходжень до міського бюджету

Депутат привітала учнів і вчителів
Ольга ФІЛЮК, помічник депутата
Навчальний рік закінчився. По всій країні прокотились останні дзвоники. Для когось відтепер — пора відпочинку, для інших — початок нового
періоду життя.
Вже вкотре, за традицією, як і в День знань — 1 вересня, так і в останній день навчального року, депутат Вишгородської міської ради 7 скликання Валентина Парчук на лінійці у Вишгородській загальноосвітньої школі
№ 1, яку закінчила свого часу, привітала учнів та педагогів. Побажала їм
добре відпочити влітку, аби набратися сил для плідної праці в році наступному, а випускникам – гарних успіхів у дорослому житті.
Із сайту «divosvit.org»
ФОТО – Ольга ДУМАНСЬКА,

Сезон завершено

спеціально для «Вишгорода»

Щороку наприкінці травня Вишгородський районний
Центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» влаштовує звітні концерти, вернісажі, вистави,
відкриті заняття.
От і цього року диво-колективи звітували: художники та
майстри рукоділля виставляли свої роботи на «ДИВО-вернісажі»; гуртки та студії різних напрямків — від науковців до
журналістів — влаштовували відкриті заняття та підсумкові
збори; театрали показували вистави, а концертні колективи

відсутні

відсутні

7. Строк дії регуляторного акта.
Строк дії акта – один рік (бюджетний).
8. Показники результативності регуляторного акта.
Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за критерієм щодо надходження до міського бюджету плати за землю.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.
Цільові групи та строки проведення відстеження:
базове відстеження — суб’єкти господарювання до набрання чинності рішення;
повторне відстеження — суб’єкти господарювання після набрання чинності рішення.
Рекомендований строк повторного дослідження — 1 рік після набрання чинності рішення.
Начальник юридичного відділу О. КАРПЕНКО

З ювілейним днем народження!

Від щирого серця вітаємо
з 80-річчям
Світлану Леонтіївну ВАСИЛЬЄВУ
— фундатора, першопрохідця,
учасницю створення
Вишгородського району з 1973 року.
Як досвідчений фахівець, організатор фінансової справи в системі
Республіканського Міністерства фінансів, Світлана
Леонтіївна була переведена на посаду завідуючого фінансового відділу новоутвореного Вишгородського району з посади заступника завідуючого райфінвідділом
Києво-Святошинського району.
Маючи організаторські здібності, вона формувала,
комплектувала колектив районного фінансового відділу висококваліфікованими кадрами і здібними молодими спеціалістами. Тоді відділ по праву називали «мозковий центр фінансової політики району», а завідуючу
– «місцевий міністр фінансів».

З Днем журналіста!
Справи депутатські

Витрати
відсутні

Шановний колектив редакції газети
«Вишгород»!
Сердечно вітаємо вас з професійним святом!
Ваша праця потрібна і відповідальна.
Саме ви професійно та неупереджено, правдиво і об’єктивно творите історію сьогодення.
Дякуємо за вашу непереборну віру у велике
майбутнє нашої держави. За те, що для вас моральні цінності і патріотизм — не просто слова.
Бажаємо успіхів у творчому пошуку, натхнення, щастя, здоров’я, здійснення нових
задумів, злагоди та достатку вам і вашим
родинам.
Вишгородська міська рада ветеранів

Під керівництвом Світлани Леонтіївни успішно
виконувалися бюджети району і місцевих рад. Вона
користувалась заслуженим авторитетом, повагою,
була наставником, вчителем для працівників міської,
селищної і сільських рад і трудових колективів району. Допомагала господарникам, спеціалістам підприємств, працівникам бюджетних організацій у вирішенні
складних фінансово-економічних питань.
Міністерство фінансів України присвоїло їй почесне
звання «Відмінник фінансової служби України».
Добрим словом згадують Світлану Леонтіївну, як
фінансиста Вишгородського районного управління
сільського господарства, колеги по роботі, колишні керівники, спеціалісти і робітники сільгосппідприємств.
Бажаємо Світлані Леонтіївні душевного спокою,
щасливого довголіття при міцному здоров’ї, сімейного щастя, добра, благополуччя, Високого Господнього
благословення!
Колеги, друзі, знайомі

20 червня 2017 р. о 10:00 відбудеться встановлення на місцевості та узгодження в натурі меж земельної ділянки Громадської організації «Громадський крейсерський яхт-клуб «Енергетик» ім. Г. І.
Строкова, розташованої за адресою: м. Вишгород, вул. Парусна, 5.
Для узгодження меж земельної ділянки просимо з’явитись на
вказану дату суміжних землевласників. Це: Вдовенко М.М., Вдовенко С.М., Демченко А.Ю., Данілін В.В., Єфімов Є.С., Кучерява Л.П.,
Чамлай В.П., Єфімов Є.С., Данілін В.В., Коваленко В.Є., Фурманчук
В.В., Чечотка В.П., Прокопенко Н.М., Федоров Р.С., Пономаренко
М.С., Репік Л.Й., Колоянов П.В., Вдовенко М.С., Мрачковська П.Ф.,
Мажай М.В., Страшук І.Ю., Віхров Д.А., Федоров А.В., Марущенко
Є.С., Заславська В.О., Пахомова О.М., Тишківський Л.С., Маковенко С.О., Галицький В.Т., Романенко М.І., Ємельченко Л.О., Бондаренко В.М., Ємельченко В.М., Дайнека Т.О.
Телефон для довідок: (04596) 5-37-87.
Директор ГО «Яхт-клуб «Енергетик»
Олександр БАЛАНЮК

Творчі звіти
«Дивосвіту» — 2017
звітували на «ДИВО-шоу».
«ДИВО-шоу» — найбільший підсумковий захід «Дивосвіту» — зібрав понад двісті артистів на сцені, яким аплодувала
велика зала глядачів. Цього року диво-звіт міг похвалитися
великою кількістю дебютантів цього творчого сезону — це
маленькі співаки зі студії «Візерунок», малюки-танцівники з
хореографічної студії «Ліберті», гімнастки-початківці зі студії
«Віва», солістки з вокальної студії «Соло».
Тепло вітали глядачі колективи Димерського відділення
«Дивосвіту» — студію хореографічних мініатюр «Пролісок» та
вокальну студію «Смайлик». Співачки зі студії «Доремікс», що
діє на базі Новопетрівської школи, потішили всіх гарною українською піснею. Нові концертні номери студії барабанщиць
«Феєрія», вже добре всім відомих артистів з «Візерунку» та
«Ліберті» зустріли живий відгук глядацької аудиторії.
Про нові нагороди та перемоги диво-колективів розповіли
глядачам ведучі з творчого об’єднання «Різні Люди». Привітала з успішним завершенням сезону усіх вихованців та батьків
директор Центру творчості Олена Іванівна Андріяш.
З кожним творчим сезоном зростають здобутки і досягнення диво-колективів — понад шістдесят конкурсів, які проводив «Дивосвіт» на районному рівні, в яких брав участь на
обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Відзвітували концертні колективи, але глядачів у «Дивосвіті» не поменшало й наступного дня. Творче об’єднання
«Різні Люди» запросили всіх на свою останню в цьому сезоні
виставу «Тінь».
Велика двогодинна вистава захопила публіку грою акторів і сюжетом, в якому переплітаються старі казки та реалії
нашого часу, режисерськими знахідками і чудовими світловими та музичними рішеннями, стилістикою костюмів.
Тож гучно й лірично, емоційно й замислено, весело й
серйозно, радісно й творчо — саме так завершився творчий
сезон «Дивосвіту». Саме так усі дивосвітівці й хотіли б розпочати його восени. До нових зустрічей у новому творчому
сезоні — з новими ідеями, натхненням, здобутками!

Тема

Вишгород
На тему
виховання

3 червня

2017 року
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Урок на асфальті

Ольга ДЯЧЕНКО
На дитячих майданчиках часто спостерігаю за веселими
зграйками малюків. Вони охоче спілкуються між собою, діляться
іграшками, влаштовують ігри без втручань дорослих. Здебільшого дитячі забави пильно контролюють матусі й татусі, іноді у
конфліктних ситуаціях допомагають малятам помиритися, пояснюють, як треба поводитися в конкретному випадку. Саме малолітні мають засвоїти правила поведінки не тільки з дітьми, а й з
дорослими.
Ось дівчинка-дюймовочка насипала піску на гойдалку, де хотів
вмоститися малюк. Мати пояснила, що тепер хлопчик не може сісти на
брудне сидіння, а пісок потрапить в очі і можна захворіти.
Діти часто бажають погратися саме з чужою іграшкою. Дорослі мають пояснити, що треба запитати дозволу і в дитини, і в її матусі чи
батька. І ніколи не брати чужого додому.
У доброзичливій обстановці спілкування дорослих і дітей формується світогляд підростаючого покоління, засвоюються правила поведінки, розвивається і поповнюється активний словниковий запас.
Це — фундамент, на якому дитина безконфліктно дорослішатиме і навчиться усвідомлювати себе частинкою суспільного життя.
Саме через гру засвоюються ази виховання маленької людини. Без
надмірної опіки, але під терплячим і мудрим керівництвом старших.
Та іноді сліпа любов до нащадків перетворює дорослих у покірних
слуг маленьких повелителів. У немолодого подружжя довгоочікуваний
синок став центром всесвіту сім’ї. Не тільки батьки, а й дідусі та бабусі завмирали від його найменшого писку. Під охання й ахання малюк
швидко засвоїв, як можна маніпулювати рідними. Покапризував —
отримав бажане. Стала свідком, як він, уже п’ятирічний, спілкувався з
рідними. До них якраз
завітали гості, та дорослі не могли навіть
нормально привітатися, бо Котику треба
показати всім новий
планшет, розповісти
за ігри. Батьки тільки
замилувано посміхалися, а синок аж прикрикував на них, коли
намагалися трохи втихомирити розпашілого
малюка.
Ніяких бесід, обміну новинами, бо центр уваги всіх мав бути на розумному синочку.
В такому товаристві довго затримуватися не було бажання, на душі
залишився гіркий осад. Але це були тільки квіточки. Самозакоханий
онучок свого старенького дідуся продав разом з квартирою, бо виплеканий егоїст, окрім своїх забаганок, не визнавав нічого й нікого.
На Алеї дружби в нашому місті охоче відпочивають дорослі й діти.
Шестирічний хлопчик також часто прогулюється з татком. За руку,
щось жваво обговорюють. Вибирають найчистішу ділянку, і малюк різнокольоровою крейдою пише англійські слова під суворим контролем
батька чи малює різні моделі літаків.
Поруч дітлахи влаштували перегони на скейтах, а потім гуртом із
маленьких машинок обладнали гараж і «шумахерські» гонки.
Поліглот заздрісно позирав на веселих однолітків, та батько наказав не відволікатися, а уважно й красиво писати завдання. Навіть
наближатися до гамірливого гурту не дозволяв. Тут діти добре знали
одне одного, швидко знайомилися з новоприбулими, радісно віталися
при зустрічі.
Проте старанного «англійця» ніхто з дітей не біг зустрічати, лише
деякі з цікавістю розглядали написи або малюнки хлопчика. Та під
суворим поглядом батька діти швидко поверталися в свою гомінливу
компанію. Після уроку на асфальті ці двоє попрямували у віддалений
куточок скверу, де їхньому спілкуванню не заважатимуть надто галасливі й «невиховані» діти.
А хлопчик все озирався на розважливих горобчиків-дітлахів, які так
щиро раділи гарному дню і вільно обирали ігри та розваги.
Чи варто тримати оцей молодий паросток під ковпаком, коли він
так прагне сонечка, спілкування з однолітками, де виявить неабиякі
здібності художника-початківця?
І дорослими такі «тепличні» діти часом не вміють контактувати з
іншими, без вказівок татуся-неньки не зроблять кроку. Навіть важко
їм буває налаштувати сімейні стосунки, бо шукають в обранцях копії
своїх предків. Урок на асфальті запам’ятовується на все життя.

Благодійність

Щоб росли щасливими!

Лідія МЕЛЬНИК, директор міні-готелю «Вишеград»
ФОТО – Віктор ШАМОТА, спеціально для «Вишгорода»

У перший день літа в Україні традиційно відзначають Міжнародний день захисту дітей. Це не
тільки свято для самих дітей, це і нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі,
щоб усі діти росли щасливими, вчилися, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали хорошими батьками і громадянами своєї країни.
Напередодні свята, 31 травня, у міні-готелі «Вишеград» відбувся благодійний захід для вихованців
дитячого будинку «Любисток», дітей-сиріт, дітей воїнів
АТО та дітей із багатодітних сімей с. Литвинівки.
Урочистості розпочалися із вікторини про Україну. З’ясувалось, усі дітки чудово знають національні
традиції, символи, а також географію нашої держави,
тому за правильні відповіді отримували призи – шоколадки з емблемою «Вишеград».
Для навчання дітей кухарської справи провели
майстер-клас (під керівництвом бренд-шефа ресторану Андрія Валенчука та учасниці багатьох кулінарних
програм Софії Котлярової) із приготування фаршированих яблук, які скуштували разом.
А далі була зустріч із талановитими дітьми – вихованцями зразкового Театру пісні «Долоньки» Центру
позашкільної роботи Святошинського району м. Києва

(художній керівник – заслужений діяч естрадного мистецтва України, кандидат педагогічних наук, доктор філософії, доцент Світлана Садовенко). У цих маленьких
артистів великий список нагород, вони неодноразово
брали участь у концертах для воїнів АТО, знялись у багатьох фільмах та у програмі «Фольк мюзік».
Гості свята зустрілися і з диво-дитиною-2015 – маленькою зірочкою Софійкою, яка у свої 6 років знялась у 19 фільмах та серіалах (на її рахунку 7 головних
ролей), найвідоміші з яких «Родичі» - 95 квартал, «Три
дороги», «Черговий лікар», «Мольфар», «Прокурори»,
«Відділ 44», у 18 рекламних роликах. Софійка стала
переможницею семи конкурсів краси, а також має
грамоту Української православної церкви Київського
патріархату за відродження духовності українського народу. Дівчинка – учасниця шоу «Суперінтуїція»,
«Маленькі гіганти», «Україна має талант» та ін. Про
неї можна говорити довго, але Софійка не має «зіркової» хвороби і охоче привітала усіх присутніх з Днем
захисту дітей та продемонструвала свій акторський
талант.
Виступили на святі й вихованці спортивного клубу
«Комета» м. Вишгорода (президент Вишгородської
міської федереції «Кіокушин-карате», керівник СК
«Комета» Олександр Чертков), які схилили всіх учасників до здорового способу життя.
Далі — на стор. 16

Стрічка новин

Український наносупутник –
на власній навколоземній орбіті

Унікальні метеорити –
у київському музеї

«Антикорупційна
ініціатива ЄС»

Україна вивела на орбіту свій перший наносупутник
«PolyITAN-1», який успішно приступив до вивчення космосу. Важить він близько 1 кг, нагадує куб із розміром
сторони близко 10 см. У той же час він є повноцінним у
відповідності з діючими нормативами. Розроблено його
у Київському політехнічному інституті. Як заявив проректор інституту Михайло Ільченко, вчені мають на меті
проведення дослідження на тему впливу космічного
простору на роботу електронних підсистем супутника.
Також планується вивчити функціонування систем GPS
в цій конструкції.
Запуск відбувся в ході реалізації міжнародного проекту університетів декількох країн QB50. Одночасно в
космос були запущені 33 супутники, розроблені вченими 17 країн світу.

Нині Національний науково-природничий музей НАН України представляє виставку «Погляд у всесвіт: від міфів до науки».
Експозиція презентує унікальне фондове зібрання метеоритів – одне з найбільш повних
в Україні – із 36 зареєстрованих, що випали
на території України, колекція ННПМ налічує
22 зразки.
Складовою експозиці – старовинні та сучасні астрономічні прилади, раритетні географічні карти, карти зоряного неба, книги
та поштові листівки.
Виставка проходить з травня до 31 вересня 2017 р. у Виставковій залі Музею, 1-й
поверх.

Такий проект введено в дію у
Кабміні 1 червня. Цього дня відбувся
прес-брифінг віце-прем’єр-міністра з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни КлимпушЦинцадзе та єврокомісара Йоганнеса
Гана із питань європейської політики
сусідства і розширення.
Мета антикорупційної ініціативи
ЄС – посилити спроможність новостворених антикорупційних інституцій і зміцнити зовнішній контроль за
процесом реформ з боку Верховної
Ради, громадянського суспільства та
медіа.

Календар червня
4 червня – День Святої Трійці.
П’ятидесятниця, День меліоратора
5 – Всесвітній день охорони навколишнього середовища
6 – День журналіста України
8 – Міжнародний день домогосподарки і
домохазяїна
9 – Міжнародний день друзів

14

3 червня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2017 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПОНЕДІЛОК, 5 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:15 Т/с «Нашi панi у
Варшавi»
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Свати - 3»
21:15, 22:15 Т/с «Свати
- 4»
23:20 Х/ф «Сусiди на
стрьомi»
UA:ПЕРШИЙ
7:05, 23:00 На слуху
07:30, 08:45 Свiт он лайн
08:10, 23:35 Вiд першої
особи
09:00 Х/ф «Святий Петро»
12:50 Х/ф «Казка про
щуролова»
14:40 Х/ф «Марко Поло»
17:50 Вiкно в Америку
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:20 Перша шпальта
19:55 Вересень
21:00 Новини
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
22:55 Вiчне

ТРК «УКРАїНА»
7:50 Зоряний шлях
08:50 Реальна мiстика
10:50 Т/с «Нiчна фiалка»
12:40, 15:20 Т/с «Лист
Надiї»
15:00, 19:00 Подiї
16:50, 19:40 Т/с «Темнi
води»
21:10 Х/ф «Зворотний
квиток»
23:00 Х/ф «Легенда.
Гробниця Дракона»
ТОНіС
6:00 Х/ф «Дiвчина
поспiшає на побачення»
07:00, 14:40 «Алло,
лiкарю!»
09:45 Життя в цифрi
10:45 Завтра-сьогоднi
15:35 «Цивiлiзацiя
Incognita»
15:55 Концерт Н.
Матвiєнко «Ми єдинi i
Україна у нас одна!»
19:00 В гостях у Д.

Гордона. I. Iртеньєв
20:00, 22:50 Вердикт
iсторiї
21:15 М. Поплавський:
PR-проект «Спiваючий
ректор»
22:15 Неприручена Азiя
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:40 М/ф «Малюк
Великий панда»
18:50 Одного разу пiд
Полтавою
20:55 Готель Галiцiя
22:00 Рятiвники
00:00 Казки У Кiно

СТБ
6:35, 16:00 «Все буде
добре!»
08:35 Х/ф «Zolushka. ru»
10:45 «Україна має
талант!-6»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
НТН
6:20 Т/с «Бухта страху»
09:40, 19:15 Т/с «Кулагiн
та партнери»
12:05, 17:40 Т/с
«Детективи»
13:35, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 13»
15:15 Х/ф «Вiдпустка за
власний рахунок»
23:50 Т/с «Детектив Босх»

06:40 М/ф «Переполох в
Гiмалаях»
08:10 Х/ф «Дублери»
10:25 Х/ф «Ланцюгова
реакцiя»
12:25 Х/ф «Найманi
вбивцi»
15:00 Х/ф «Коломбiана»
17:00 Х/ф «Прискорення»
19:00 Ревiзор Крамницi
21:00 Ревiзор
23:50 Страстi за
Ревiзором

НОВИЙ КАНАЛ
6:35, 08:05 Kids Time

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40 Мiстична Україна
08:30, 19:20 У пошуках
iстини
10:10 Смертельний
двобiй
12:00, 21:00 ТОП 10:
Таємницi та загадки
13:40 Квест
14:40 Африка: стихiя води
16:50 Велика пустеля
17:40 Путiвник
неприємностей

12:45, 17:50, 22:00
Країна У
13:20, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
13:45, 20:55 Готель
Галiцiя
14:25 Т/с «Домашнiй
арешт»
.18:50 Панянка-селянка
23:00 Найгiрший водiй
країни

10:25, 17:30 Т/с
«Детективи»
12:00, 00:40 Т/с «Суто
англiйськi вбивства»
13:50, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Детектив Босх»

СТБ
7:10, 16:00 «Все буде
добре!»
09:10 Х/ф «Стережись
автомобiля»
11:05 «Україна має
талант!-6»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

НОВИЙ КАНАЛ
06:45 М/с «Сiмейка
Крудс»
07:05 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
08:00 Т/с «Молодята»
10:45 Т/с «СашаТаня»
16:00, 19:00 Серця трьох
18:00 Абзац
22:15 Серця трьох постшоу

23:20 Паранормальний
свiт
00:00 Пiдроблена iсторiя
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
11:00, 23:20
«Телемаркет»
14:00 «Музика рiдного
дому»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00
«СТН»
15:10 Х/ф ««Життя є
життя. Кiнець Блумер»
17:10 Х/ф ««Життя є
життя. Не марнуючи часу»
19:20 Х/ф ««Про витрати»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Концерт I.
Федишин «Лише у нас, на
Українi»
23:15 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,

що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:30, 00:00 «Розсмiши
комiка»
11:30, 19:00 «Навколо М»
12:25, 01:40 «Орел i
Решка. Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «Цiна
пристрастi»
ІНТЕР
6:00 «Мультфiльм»
06:15 Х/ф «Два Iвани»
10:00 Х/ф «Дiвчата»
12:00 Т/с «Птаха у клiтцi»
15:20 «Жди мене»
17:40 Новини
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

20:40 Т/с «1941»
23:30 Т/с «Одеса-мама»
ICTV
6:25, 19:20 Надзвичайнi
новини
07:15 Факти тижня. 100
хвилин
09:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Х/ф «Солдат»
12:05 Х/ф «Пташка на
дротi»
14:10 Х/ф «Водний свiт»
16:45 Х/ф «Помпеї»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Х/ф «Скарб
Амазонки»
22:05 Х/ф «Беовульф»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин

07:10, 08:10, 21:25, 00:15
Час бiзнесу
07:35 Фiнансовий
тиждень
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30 «ДжеДАI»
09:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
16:45 Х/ф «Повернення
Геркулеса»
18:55 Х/ф «600 кг.
золота»
20:45 Х/ф «Бунт»
22:15 Х/ф «Дiамантовi
пси»
00:00 «Територiя обману»

ВIВТОРОК, 6 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55 «Мiняю жiнку - 4»
12:20 Т/с «Матусi-2»
13:00 Т/с «Свати - 3»
14:00, 15:00, 20:15, 21:15,
22:15 Т/с «Свати - 4»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
23:15 Х/ф «Двадцятип’яти-борство»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00, 16:50 Т/с
«Аристократи»
10:00 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
11:00 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
14:10 Т/с «Анна Пiль»
15:45 Фольк-music
17:45 М/с «Книга
джунглiв»

18:15 Новинний блок
18:50, 22:50 З перших
вуст
19:00 Новини. Культура
19:55 Нашi грошi
20:20 Про головне
21:50 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
22:55 Вiчне
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:00 Реальна мiстика
13:00, 15:30 Т/с «Темнi
води»
17:10 Т/с «Жiночий лiкар»
19:55 Футбол.
Товариський матч
Україна - Мальта
22:00, 23:30 Т/с «А снiг
кружляє»
ТОНіС
6:05, 15:35 «Формула
Пруста. О. Злотник»
06:40 «Кумири»

06:50, 14:40, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:40 «Будьте здоровi!»
10:30 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
.11:45 «Соцiальний
статус»
16:15 Фестиваль
«Червона Рута» 16:50, 20:00, 22:50
Вердикт iсторiї
19:00 В гостях у Д.
Гордона. I. Iртеньєв
21:20 «Вiдлуння»
22:00 DW-Вiзерунок дня
22:20 Неприручена Азiя
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
.07:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:20, 16:45 Казки У Кiно

НТН
6:25 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина»
07:50, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»

МЕГА
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00 За межею
комфорту

11:50 Велика пустеля
13:40 Мiстична Україна
14:30 Бандитська Одеса
15:20, 23:40 Смертельний
двобiй
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Путiвник
неприємностей
21:40 Мистецтво
виживання
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10 «Сили природи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
18:10 «Земнi катаклiзми»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»

22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:30, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25, 20:40 Т/с

«1941»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:30 Т/с «Одеса-мама»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi
11:05, 13:20 Х/ф
«Скелелаз»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:10 Х/ф «Скарб
Амазонки»
16:30 Х/ф «Беовульф»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Пес»
20:20 Громадянська
оборона
22:25 Х/ф «Рембо. Перша
кров»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,

09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30 Д/п «Помста
природи»
11:00 «Облом.UA.»
15:10 Х/ф «Бунт»
16:50 Т/с «Теорiя брехнi
2»
19:00 «ДжеДАI»
19:20, 20:20 Т/с
«Зустрiчна смуга»
21:15 Х/ф «Пограбування
казино»
23:00 Прем’єра! «Вiн,
Вона i телевiзор»

СЕРЕДА, 7 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:55 «Мiняю жiнку - 4»
12:20 Т/с «Матусi-2»
13:00, 14:00, 15:00,
20:15, 21:15, 22:15 Т/с
«Свати - 4»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
23:15 Х/ф «На узбiччi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00, 16:30 Т/с
«Аристократи»
10:00 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
14:10 Т/с «Анна Пiль»
17:45 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
19:55 Слiдство. Iнфо
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»

22:55 Вiчне
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 12:50 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 19:00,
23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
15:00 Подiї
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Лiки для
бабусi»
ТОНіС
6:00, 15:30 «М. Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»
06:50, 21:50 DWВiзерунок дня
07:00, 14:40, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
12:15 «Кумири»
16:20 Фестиваль

«Червона Рута»
17:35, 22:10 Неприручена
Азiя
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Санаєва
20:00, 22:40 Вердикт
iсторiї
21:25 Глобал-3000
23:50 «Натхнення»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:20, 16:45 Казки У Кiно
12:45, 17:50, 22:00
Країна У
13:20, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
13:45, 20:55 Готель
Галiцiя
14:25 Т/с «Домашнiй
арешт»

18:50 Панянка-селянка
23:00 Найгiрший водiй
країни
СТБ
6:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Все буде смачно!»
09:40 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
11:15 «Україна має
талант!-6»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
00:45 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Детектив Босх»
НОВИЙ КАНАЛ
06:50 М/с «Сiмейка
Крудс»
06:59 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
08:59 Т/с «Молодята»
10:45 Т/с «Татусевi
дочки»
16:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
18:00 Абзац
21:40 Х/ф «Обдурити
всiх»
23:20 Х/ф «Жарти в бiк»

НТН
7:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:30 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:50, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»

МЕГА
6:00, 14:30 Бандитська
Одеса
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 За межею
комфорту
10:50, 17:00 Пригоди О.
Стiвенса

13:20, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
13:45, 20:55 Готель
Галiцiя
14:25 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:50 Панянка-селянка
23:00 Найгiрший водiй
країни

12:00, 00:40 Т/с «Суто
англiйськi вбивства»
13:50, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Детектив Босх»

СТБ
6:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50 «Все буде
смачно!»
11:40 «Україна має
талант!-6»
13:45 «Битва
екстрасенсiв 13»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 07:59 Kids Time
06:45 М/с «Сiмейка
Крудс»
07:05 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
08:00 Т/с «Молодята»
10:45 Т/с «Щасливi
разом»
16:00, 19:00 Хто зверху?
18:00 Абзац
21:00 Х/ф «Цiна
безсмертя»
23:10 Х/ф «Чорнi мiтки»

11:50 Велика пустеля
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Смертельний
двобiй
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Квест
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Путiвник
неприємностей
00:30 Гордiсть України
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Земнi
катаклiзми»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська

Нацiональна Лотерея»
K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:30, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25, 20:40 Т/с
«1941»

15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:30 Т/с «Одеса-мама»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:05, 13:20 Х/ф «Рембо.
Перша кров»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с
«Володимирська, 15»
17:40, 21:25 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:25 Х/ф «Рембо. Перша
кров-2»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя обману»
11:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:05 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Чорний
ангел»
16:50, 00:00 Т/с «Теорiя
брехнi 2»
19:20, 20:15 Т/с
«Зустрiчна смуга»
21:15 Х/ф «Новий
хлопець моєї мами»
23:00 Прем’єра! «Вiн,
Вона i телевiзор»

ЧЕТВЕР, 8 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:55 «Мiняю жiнку - 4»
12:20 Т/с «Матусi-2»
13:00, 14:00, 15:00, 20:05,
21:05 Т/с «Свати - 4»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
22:05 «Право на владу
2017»
23:35 Х/ф «Фальшивi
заручини»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00, 16:30 Т/с
«Аристократи»
10:00 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
11:00 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
13:40 Слiдство. Iнфо
14:10 Т/с «Анна Пiль»
15:35 Надвечiр’я. Долi
17:45 М/с «Книга

джунглiв»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
20:20 Про головне
21:50 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
22:55 Вiчне
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 12:50 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 19:00,
23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
15:00 Подiї
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Один
єдиний i назавжди»
ТОНіС
6:00, 16:05 «Сальваторе
Адамо. Снiг, що не
розтане нiколи»
06:50, 21:55 DWВiзерунок дня
07:00, 14:40, 18:00 «Алло,

лiкарю!»
10:45 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
11:45 «Соцiальний
статус»
17:30 Неприручена
Азiя
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Санаєва
20:00, 22:45 Вердикт
iсторiї
21:20 «Вiдлуння»
22:15 Заклинач акул
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:40 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:20, 16:45, 00:00 Казки
У Кiно
12:45, 17:50, 22:00
Країна У

НТН
6:40 Х/ф «Нiчний
мотоциклiст»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:30 Т/с
«Детективи»

МЕГА
6:00 Бандитський
Київ
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя

09:00 Правда життя
10:00 Мистецтво
виживання
11:50 У пошуках краси
13:40 Мiстична
Україна
14:30 Бандитська Одеса
15:20, 23:40 Смертельний
двобiй
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Путiвник
неприємностей
21:40 За межею
комфорту
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Земнi
катаклiзми»
14:00, 15:105
«Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»

19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:30, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з

IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25, 20:40 Т/с
«1941»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:30 Т/с «Одеса-мама»
ICTV
6:35 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 13:20 Х/ф «Рембо.
Перша кров-2»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с
«Володимирська, 15»
17:40, 21:25 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:25 Х/ф «Рембо-3»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,

09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:20, 11:00 «Вiдеобiмба»
09:00 «Територiя обману»
15:00 Х/ф «Новий
хлопець моєї мами»
16:50 Т/с «Теорiя
брехнi 2»
19:00 «ДжеДАI»
19:20, 20:20 Т/с
«Зустрiчна смуга»
21:15 Х/ф «Один шанс
на двох»
23:15 Прем’єра! «Вiн,
Вона i телевiзор»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля»
10:55 «Мiняю жiнку - 4»
12:20 Т/с «Матусi - 2»
14:00, 15:00 Т/с «Свати
- 4»
16:00, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 22:30 «Лiга смiху 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00, 16:30 Т/с
«Аристократи»
10:00 Т/с «На межi. Група
«Антитерор»
11:00 Д/с «Iсторичнi
розслiдування»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
14:10 Т/с «Анна Пiль»
15:35 Вiра. Надiя. Любов
17:25 Хто в домi хазяїн?
17:45 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний блок
18:50, 22:50 З перших

вуст
19:00 Новини. Культура
21:50 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
22:55 Вiчне
23:00 Пiдсумки
23:50 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 12:50 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 19:00,
23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:50 Реальна
мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
15:00 Подiї
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Любов
як нещасний випадок»
23:20 «Слiдами Блокади 2» Спецiальний
репортаж
ТОНіС
6:00, 15:40 Д/ф «Мiшель
Мерсьє. Заручниця
кохання»

07:00, 14:40, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:40, 04:15 «Моднi
iсторiї з Оксаною
Новицькою»
16:40 Пiснi УПА
виконують лауреати
фестивалю «Червона
Рута-2015»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Санаєва
21:10 «Вiдлуння»
22:15 В. Ющенко професор Київського
унiверситету культури
23:10 Акустичний концерт
В. Павлiка «Unplugged»
23:45 «Кумири»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:35 М/с «Королiвська
академiя»
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:00 Х/ф «Я твiй герой»
12:45, 17:50 Країна У
13:20 Одного разу пiд
Полтавою

14:25 Т/с «Домашнiй
арешт»
20:00 Х/ф «Агент Кодi
Бенкс»
21:40 Х/ф «Агент
Кодi Бенкс 2. Пункт
призначення - Лондон»
23:30 Х/ф «Як утратити
друзiв i примусити всiх
тебе ненавидiти»

08:30 Ранковий «Свiдок»
10:25, 17:30 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
13:50, 15:05, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 «Легенди карного
розшуку»
23:45 Т/с «Детектив
Босх»

СТБ
7:15 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком...»
09:05 Х/ф «Мандрiвка у
закоханiсть»
11:15 Х/ф «Трохи не в
собi»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:20 Х/ф
«Домоправитель»
20:05 Х/ф «Прилетить
раптом чарiвник»
22:35 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 08:09 Kids Time
06:50 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
08:10 Т/с «Молодята»
10:00 Серця трьох
13:15 Серця трьох постшоу
16:00, 19:00 Суперiнтуїцiя
20:50 Х/ф «Дорогою»
22:40 Х/ф «Морський
пiхотинець»

08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 За межею
комфорту
10:50, 17:00 Пригоди
Остiна Стiвенса
11:50 У пошуках краси
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Смертельний
двобiй
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
19:00 Легенди карного
розшуку
20:00 Путiвник
неприємностей

НТН
6:35 Х/ф «Обережно!
Червона ртуть»
08:00, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»

МЕГА
6:00, 14:30 Бандитська
Одеса
07:20 Україна: забута
iсторiя

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Земнi
катаклiзми»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
16:55 «Самопомiч.
Країна»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
19:20, 22:15 «Столиця»

призначення - Лондон»
22:00 Рятiвники
00:00 Х/ф «Циганка Аза»

21:10 Х/ф «Оксамитовi
ручки»
23:00 Х/ф «Реальнi
хлопцi»

неприємностей
23:00 Паранормальний
свiт
00:00 Вiйна всерединi нас

СТБ
6:00 «Все буде добре!»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
11:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
15:20 Х/ф
«Домоправитель»
17:05 Х/ф «Прилетить
раптом чарiвник»
19:00 Х/ф «Кохання Надiї»
22:50 Х/ф «Службовий
роман»

НОВИЙ КАНАЛ
7:20 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
08:40 Ревiзор.
Спецвипуск
10:50 Ревiзор Крамницi
12:45 Вiд пацанки до
панянки
17:00 Х/ф «Мармадьюк»
18:45 Х/ф «Хеллбой:
Герой iз пекла»
21:00 Х/ф «Хенкок»
22:50 Х/ф «Спуск»

НТН
5:50 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
11:30 «Речовий доказ»
14:15 «Склад злочину»
15:50 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»

МЕГА
07:10 Мiстична Україна
08:50, 19:20 У пошуках
iстини
10:30 Смертельний
двобiй
12:00, 21:10 Мисливцi на
динозаврiв
15:00 У пошуках краси
17:40 Путiвник

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Мультляндiя»
15:15 «Хiти М.
Поплавського»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:10 «Ситуацiя»
17:20 Х/ф ««Бабуся Бум»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф ««Кодова назва
«Джеронiмо»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»

14:30, 19:50 Одного разу
пiд Полтавою
16:00 Країна У
22:00 Рятiвники
00:00 Х/ф «Як утратити
друзiв i примусити всiх
тебе ненавидiти»

15:15 «Легенди карного
розшуку»
17:25 «Склад злочину»
19:00 Т/с «Бухта страху»
22:15 Т/с «Охоронець - 2»

20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:30, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:20, 14:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25 Т/с «1941»

15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Х/ф «Двоє пiд
однiєю парасолькою»
23:50 Х/ф «Мiський
романс»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05, 13:15 Х/ф
«Рембо-3»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25, 16:10 Т/с
«Володимирська, 15»
17:40 Т/с «Пес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
23:50 Х/ф «Джон Рембо
(Рембо-4)»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:45 Мiсцевий
час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,

13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час
громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
09:00, 01:05 «Територiя
обману»
10:00 «Роби бiзнес»
10:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
16:30 Х/ф «Один шанс
на двох»
19:20 Х/ф Прем’єра!
«Наввипередки з часом»
21:00 Х/ф «Подвiйний
дракон»
22:45 Прем’єра! «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

С УБОТ А , 10 Ч Е Р ВНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:45 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Таємний код Вiри»
11:00, 23:10 «Свiтське
життя»
12:00 Х/ф «Катерина»
16:25 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
19:30 ТСН
20:15 «Вечiрнiй квартал
2017»
22:10 «Вечiрнiй квартал.
Дайджест»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 Пiдсумки
07:20 Шеф-кухар країни
09:00 М/с «Книга
джунглiв»
11:45 Фольк-music
13:05 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
18:30 Чоловiчий клуб.
Спецвипуск. Фрi-файт
19:30 Чоловiчий клуб
21:00 Новини

21:30 Розсекречена
iсторiя
23:25 Життєлюб
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зоряний шлях
09:10 Т/с «Любов як
нещасний випадок»
12:40, 15:20 Т/с «Лiки для
бабусi»
16:40, 19:40 Т/с «Мої
чужi дiти»
21:00 Шоу братiв
Шумахерiв
23:00 Реальна мiстика
ТОНіС
6:05 Х/ф «Волга-Волга»
09:50 «Шеф-кухар
країни»
13:50 «Iпостасi спорту»
15:40 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
16:20 «Трускавець
курортний»
17:00 Ювiлейний концерт

О. Бiлозiр «Сповiдь»
20:30 «В. Маренич. Крихкi
гойдалки слави»
21:45 «Хiти М.
Поплавського»
22:55 А. Конда.
Вишиваний альбом
(Бiлий)
23:50 «Кумири»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
7:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:35 М/с «Королiвська
академiя»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
11:10 М/ф «Чарiвна
карусель»
12:35, 19:50 Одного разу
пiд Полтавою
15:15 Казки У Кiно
16:20 Х/ф «Агент Кодi
Бенкс»
18:00 Х/ф «Агент
Кодi Бенкс 2. Пункт

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»

08:25 «Мультфiльми»
10:45 М/ф «Плоддi
супергерой»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:30 «Орел i Решка»
23:45 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:10 Х/ф «Формула
кохання»
08:00 Х/ф «Бережи мене,
мiй талiсман»
09:30 «Україна вражає»
10:00 Д/п «Формула
кохання О. Абдулова»
11:00 Х/ф «Шукайте
жiнку»
14:00, 20:30 Т/с «Мессiнг:
Той, хто бачив крiзь час»
20:00 «Подробицi»
23:00 «Великий бокс.
О.Малиновський С.Сампайо. Д.Берiнчик-А.
Гарба»

11:05 Вiдпустка за
обмiном
12:00, 13:00 Т/с «На
трьох»
12:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Бетховен»
15:25 Х/ф «Бетховен-2»
17:10 Х/ф «Джон Рембо
(Рембо-4)»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Як викрасти
хмарочос»
22:00 Х/ф «Напад на 13-й
вiддiлок»
00:00 Х/ф «Людина
пiтьми»

ICTV
9:55 Дизель-шоу.
Дайджест

5 КАНАЛ
7:00, 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
10:10 Модне здоров’я
11:30 Майстри ремонту
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:35 Прес-конференцiя

днiв жовтня»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»

22:20 Х/ф «Час грiхiв»
00:10 Х/ф «Палаючий
острiв»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:40 М/ф «Плоддi
супергерой»
13:00 «Орел i Решка»
23:00 Х/ф «Пробач за
кохання»

ICTV
7:35 Т/с «Вiддiл 44»
11:15, 13:00 Х/ф «Людина
пiтьми»
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Бетховен»
15:00 Х/ф «Бетховен-2»
16:45 Х/ф «Як викрасти
хмарочос»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф «Повiтряний
маршал»
22:45 Х/ф «Людина-вовк»

щодо ситуацiї у зонi АТО
13:30 Феєрiя мандрiв
14:35 Навчайся з нами
18:15 Фактор безпеки
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
23:25 Нацiональний актив
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:00 Д/п «Помста
природи»
13:30 «Цiлком таємно»
14:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
17:00 Х/ф «100 градусiв
нижче нуля»
18:45 Х/ф «Подвiйний
дракон»
20:20 Х/ф «Бойовий
гiпноз проти кiз»
22:05 Х/ф «Великий
вибух»
00:00 «Заручники
правосуддя»

Н ЕДIЛЯ, 11 Ч Е Р ВНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00 ТСН
07:00, 18:40 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:50 «Розсмiши комiка
2017»
10:50, 12:05, 13:30,
14:45, 16:00, 17:15 «Свiт
навиворiт - 6»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Я тебе нiкому
не вiддам»
UA:ПЕРШИЙ
09:55 Х/ф «Сiсi непокiрна iмператриця»
12:40 Д/с «Блюз. Мартiн
Скорсезе представляє»
14:15 Фольк-music
16:10 Д/с «Орегонський
путiвник»
16:45 Х/ф «Одержимiсть»
18:35 Х/ф «Золото»
21:00 Новини

21:30 Д/с «Традицiйнi
свята Мацурi»
22:20 Д/с «Дикi тварини»
23:25 Територiя закону
23:30 Вiд першої особи.
Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:40 Зоряний шлях
09:20 Х/ф «Вальс-бостон»
11:15 Т/с «Мої чужi дiти»
15:10 Т/с «Один єдиний i
назавжди»
18:50 Футбол.
Квалiфiкацiя ЧС-2018.
Фiнляндiя- Україна
21:00 Подiї тижня з О.
Панютою
22:00 Т/с «Будинок iз
сюрпризом»
ТОНіС
09:55 «Тарапунька:
аншлаг довжиною в
життя»
11:35 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
13:50 «Будьте здоровi!»

16:10 «Київ-Люблiн:
унiверситетськi мости»
16:20 Концерт
М. Поплавського
«Приречений на любов»
20:25 «Кумири»
20:45 «Свiтськi хронiки»
21:25 «Шеф-кухар
країни»
21:50 «Формула Пруста.
А. Демиденко»
23:05 Анна Конда.
Джинсовий альбом
(Чорний)
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:35 М/с «Лис Микита»
07:45 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
11:00 М/ф «Тiтоф»
12:25 Х/ф «Усе, чого хоче
Лола»

Потрібен вантажник-різник
на металобазу. Офіційне
працевлаштування, повний соц.
пакет, гідна заробітна плата.
Тел: (067) 446-41-07

НТН
7:10 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»
08:40 Т/с «Право на
захист»
12:20 Х/ф «Iнтердiвчинка»

МЕГА
07:10 Мiстична Україна
08:50, 19:20 У пошуках
iстини
10:30 Смертельний

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
11:00, 23:40
«Телемаркет»
14:00 «Вперед, на Олiмп!»
14:30 «Мультляндiя»
15:00 «Формула успiху М.
Поплавського»
15:35, 01:30 Х/ф
««Ведмежа на iм’я Вiннi»
17:10 «Мелодiя двох
сердець»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф ««Тринадцять

Вважати недійсним втрачений диплом про вищу
освіту разом із додатком, виданий Уманським
національним
університетом садівництва у
2012 році за професією
агроном («спеціаліст»)
на ім’я Ігоря Степановича ТЕРТИЧНОГО

«ПОСТЕЛЬКА» РЕСТАВРАЦІЯ
подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ
шкіри та хутра.
Тел: (050) 823-34-58,
(097) 614-56-47

Вважати недійсним втрачене посвідчення інваліда загального
захворювання ІІІ групи, серія ААГ
№ 171546, видане 04.07.2016 р.
УСЗН Вишгородської РДА на
ім’я Олени Павлівни ВОЙТЮК

Вважати недійсним втрачений дублікат
свідоцтва про право власності, серія САВ
942211, виданий 22.12.2008 р. Вишгородською міською радою згідно з розпорядженням № 166 від 29.12.1997 р. на 1/3
спільної приватної власності на ім’я Олександра Івановича КОСНІЧУКА

Запрошуємо бажаючих працювати
на стабільному підприємстві в м. Вишгороді
та м. Києві за спеціальностями:
— водій-експедитор;
— технік заправки картриджів
(навчаємо спеціальності);
— кур’єр.
Запис на співбесіду: 10:00-17:00 (понеділок-п’ятниця).
Тел: (04596) 23-329

Потрібна ШВЕЯ у швейний
цех у Вишгороді (б/ц «Карат»).
Висока зарплата. Шиємо
жіночий одяг (трикотажу
немає). Запис на співбесіду:
(067) 463-51-14, Аліна.

СТБ
6:50 «Все буде добре!»
08:45 «Все буде смачно!»
09:40 «Караоке на
Майданi»
10:35 «Планета земля 2»
11:40 Х/ф «Кохання Надiї»
15:15 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
19:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
23:00 «Я соромлюсь
свого тiла 3»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:20 Kids Time
06:05 М/с «Сiмейка
Крудс»
07:00 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
09:10 Х/ф «Дублери»
11:25 Х/ф «Континуум»
13:45 Х/ф «Цiна
безсмертя»
16:00 Х/ф «Хеллбой:
Герой iз пекла»
18:15 Х/ф «Хенкок»
20:00 Х/ф «Вавiлон нашої
ери»
22:00 Х/ф «Священик»
23:45 Х/ф «Спуск 2»

двобiй
12:00, 21:10 Мисливцi на
динозаврiв
15:00 У пошуках краси
17:40 Путiвник
неприємностей
23:00 Паранормальний
свiт
23:50 Шосте вiдчуття.
Дар чи прокляття?

У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює:
понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

ТЕРМІНОВО ПРОДАЄТЬСЯ ОФІСНЕ
ПРИМІЩЕННЯ площею 61 кв. м,
що стоїть окремо. Вартість — 5 500 грн/кв. м.
Тел: (063) 237-20-05, (044) 237-20-05,
(063) 237-20-04

ІНТЕР
8:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00 Х/ф «Любов вiд усiх
хвороб»
14:10, 21:00 Т/с «Мессiнг:
Той, хто бачив крiзь час»
20:00 «Подробицi»

5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 18:15 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин

08:30 Феєрiя мандрiв
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
19:25 Невигаданi iсторiї
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
23:30 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
17:00 Х/ф «Бойовий
гiпноз проти кiз»
18:50 Х/ф «Наввипередки
з часом»
20:20 Х/ф «Веселi
канiкули»
22:10 Х/ф «Без правил 3»
00:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

Потрібен продавець, з/п – 5 000 -7 000 грн. Тел: (098) 341-97-50

«Працюйте з нами»
Агенція по працевлаштуванню за кордон.
Легально. Найбільша база вакансій.
Повний документальний супровід.
Високий рівень оплати праці. Індивідуальний підхід.

Адреса: вул. Н. Шолуденка, 6-в, оф. 8.
Тел: (098) 828-39-24, (063) 508-12-68
Ліцензія АЕ №637174 від 05.06.2015 р. видана Державною службою зайнятості (центральний апарат)

Виробничому підприємству в с. Нижча Дубечня
на постійну роботу потрібні: БУХГАЛТЕР – жінка
30-50 років; вимоги: досвід роботи, знання 1С, Excel.
З/п – від 5 000 грн. Тел: (099) 113-29-06.
УЧЕНЬ НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКА/ЕКСТРУДЕРЩИКА
— чоловік до 50 років. З/п – від 4 000грн.
Тел: (067) 450-39-25

Мешканці району, області, м. Києва тощо, підприємства та організації можуть передплатити газету у будь-якому відленні
поштового зв’язку. Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
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Безхмарного дитинства
Щороку в перший день літа ми відзначаємо Міжнародний день захисту дітей. Їм, нашому майбутньому, хочу
побажати радісного й безхмарного дитинства! Щоб не на
словах, і не раз у рік ми опікувалися своїми дітьми, а щодня, щосекунди переймалися їхніми радощами й болями.
Хочу бачити підростаюче покоління не розчарованим і не приниженим, не зневаженим і забутим. А щоб
кожен хлопчик і дівчинка щодня відчували мамине тепло, ласку і батькове міцне плече. Хочу, щоб наші сини
й доньки знали, що ми їх дуже любимо і хочемо в майбутньому бачити
здоровими, розумними, мудрими!
Щоб усмішка освітлювала їхні обличчя, щоб очі сяяли від щастя й
добра, і радість у серці буяла-цвіла!
Мирного вам неба, сонця й здійснення мрій!
З повагою
заступник Вишгородського міського голови Трохим ІВАНОВ

Благодійність

Щоб росли щасливими!

У червні відзначають дні народження депутати Вишгородської
міської ради
7 червня – Юрій Петрович ПОПОВ
10 – Юрій Борисович ДРЬОМІН.
Щиро вітаємо, шановні іменинники! Зичимо міцного здоров’я, невичерпних життєвих сил, натхнення та наснаги у здійсненні добрих
справ на благо нашого міста і його мешканців.
Міська рада, виконавчий комітет,
редакція газети «Вишгород»

(Початок на стор. 13)
Керуюча мережею готелів «Вишеград» Крістіна Коваль – ініціатор та організатор заходу – привітала учасників та взяла участь у показі моди. Так, це була родзинка
свята – показ моди дитячого одягу за участю дітей ДБ
«Любисток» та с. Литвинівки. Вбрання люб’язно надав
магазин дитячого одягу «Дракоша» м. Вишгорода (керівник – Юлія Школьна). Зачіски для маленьких модельок
зробила стиліст «Бютті-Партнер» м. Вишгорода Анна
Гринюк.
Діти почували себе маленькими пані й із задоволенням проходили по червоній доріжці, показуючи дефіле.
Керівник показу – Ірина Котлярова.
Організаційний відділ Вишгородської міської ради надав буклети, сувенірні магніти із символікою Вишгорода,
прапорці та календарі, які також отримали в подарунок
дітлахи.
ПрАТ «Оболонь»
надали солодкі напої,
ТОВ
«Бетті
Аїс Україна» (філія
«Бетті Айс Київ») –
морозиво.
Всі присутні водночас випустили в
небо повітряні кульки, аби збулися дитячі бажання, а потім пригостилися за
святковим столом.
Гарний настрій
дітям та дорослим
подарували ведуча
Тетяна
Негоденко
та звукорежисер Віктор Шамота разом
із працівниками мініготелю «Вишеград»,
за що їм – велика
шана.

Червневі іменинники-ветерани
1 червня — Леонід Михайлович КРАСОВСЬКИЙ
2 — Галина Іванівна ТЕЛЬНОВА
8 — Валентина Петрівна ПАВЛЮК
ПАВЛЮК,, Валентина Олександрівна БАБИК
12 — Валентина Іванівна ЗАМКОВА
20 — Антоніна Яківна СУХОМЛИН
23 — Любов Борисівна ШКІЛЬНА
26 — Анатолій Сергійович КОЗАК
27 — Анатолій Миколайович ЯКИМЕНКО
30 — Леонід Олександрович БАКУЛЕНКО,
БАКУЛЕНКО,
Валентина Григорівна ДРЯБЕНКО
ДРЯБЕНКО..
Нехай кожен день приносить вам приємні несподіванки, душевний
комфорт та гармонію. Щастя вам, родинного благополуччя, миру на нашій благословенній землі.
Вишгородська міська рада ветеранів
ВІТАЄМО з днем народження депутата Вишгородської міської ради
Валерія Павловича ВИГОВСЬКОГО!
Нехай кожен Ваш день буде наповнений корисними
справами для людей і теплом відносин, а мрії втілюються
у життя та приносять бажану радість! Хай поряд завжди
будуть надійні друзі та партнери, а доля дає натхнення,
бадьорості й сили на багато років!
Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
І днем грядущим від душі радіти!
Виборці буд. № 4-б по вул. Ю. Кургузова
З днем народження ВІТАЄМО депутата Вишгородської міської ради
Валерія Павловича ВИГОВСЬКОГО!
Зичимо міцного здоров’я, особистого щастя, злагоди і затишку в
родині та завжди чудового настрою.
Нехай Вас завжди супроводжує удача, постійно зігріває тепло
людської вдячності, а будні і свята наповнюються радістю, світлом та
любов’ю рідних і близьких.
Вічної молодості Вашій душі, доброти – серцю, здійснення всіх мрій!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А Вашу працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!
Виборці буд. № 4-а по вул. Ю. Кургузова
Шановного Валерія Павловича ВИГОВСЬКОГО
ВІТАЄМО з днем народження!
Бажаємо, аби Ваша активна життєва позиція і небайдужість були непідвладні часу. Впевнені, що людська шана є і буде подякою за Вашу працю, чуйність,
бажання та вміння творити добро!
Нехай тепло родинної оселі надійно захищає Вас від
негараздів, а кожен день буде наповнений корисними справами й земними радощами.
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!
Многая Вам літа!
Зінаїда РИЖАК і мешканці ЖБК «Молодіжний»

P. S. Щоб пізнати глибину — навчіться плавати

Âèøãîðîä

Директор КП
«Редакція газети
«Вишгород» —
Володимир Ткач

Купуй органічне

Натуральна косметика
за помірними цінами
Раді познайомити Вас з новинками виробництва
Фармацевтичного науково-дослідного центру «Альянс
краси» (с. Синяк Вишгородського р-ну): продукція торгової марки n 0% Green home, що відповідає екологічним критеріям та відзначена знаком екомаркування
«Зелений журавлик».
А саме: еко-гелі для миття посуду та господарське

Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук

мило. Продукція містить 93,18% натуральних компонентів.
Адреса магазину:
м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2.
Працюємо з 10:00 до 19:00,
в суботу – з 10:00 до 15:00. Неділя — вихідний.
Тел: (066) 522-30-87, (099) 405-73-03

Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати
надані матеріали, які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних несу ть автори
публікацій (рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком , друк уються на платній
основі. Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
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