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Із вдячністю
до полеглих,
із шаною
до живих
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Дата

8 травня в унісон із більшістю європейських держав в Україні відзначили День пам’яті та примирення,
віддаючи данину поваги мільйонам
наших співвітчизників, які врятували
від нацизму Україну, Європу та світ, 9
травня – День Перемоги.
У Вишгороді цей день розпочався
на центральній площі міста виступом
міського дитячо-юнацького духового
оркестру-студії «Водограй» (керівник
Наталія Тищенко), який продовжили
сольний виступ Ганни Покровської, хору
«Ветеран» та колективу «Домісолька»
під її керівництвом. Маршам, вальсам,
патріотичним пісням щиро аплодували
всі, хто зібрався на площі. А потому, всі

колоною вирушили до могили Невідомому солдату на вул. Шкільній, де відбувся
мітинг.
«Ми зустрічаємось у цей день – в
пам’ять про загиблих героїв і з вдячністю живим, – звернувся до присутніх
Вишгородський міський голова Олексій
Момот. – Будьте впевнені: ми завжди
пам’ятатимемо і завжди турбуватимемось про вас». Мер акцентував увагу на
вирішальній ролі українців у переломних боях і на величезних втратах, які понесла Україна у ході бойових дій.
«Нам слід винести уроки з тієї війни і
перекласти їх на сьогодення, – зазначив
голова райдержадміністрації Вячеслав
Савенок. – Адже яка б жорстока і довга
не була війна – вона все одно закінчується миром. І важливо навчитись жити
після війни – поважати погляди і переконання одне одного, разом розбудовувати нашу неньку-Україну і пам’ятати тих,
хто відвойовував мир».
Про події Другої світової і нинішньої
війни на Сході держави говорили також
голови ветеранських організацій Таміла
Орел та Петро Жуланов.
Того дня квіти шани від міської влади
лягли до стели визволителям Вишгорода, пам’ятника Никифору Шолуденку,
пам’ятної дошки Юрію Кургузову...

Шановні жінки, любі наші матері!
Недарма у цивілізованому світі ступінь культури й благополуччя
держави визначається ставленням до жінки, зокрема, до матері. Бо
щасливі й успішні діти зростають саме у дружних родинах під опікою
щасливої матері.
Мама завжди була і є найголовнішою людиною для своїх дітей. Недарма, у хвилини відчаю, радості ми вигукуємо: «Мамочко рідна!» Бо
лише вона найкраще все зрозуміє, простить, завжди пожаліє і самовіддано любитиме незважаючи ні на що.
Я хочу в цей день від усієї душі привітати всіх мам зі
святом. Ви гідні найкращих
слів.
Нехай світлом і добром
відгукуються в душах дітей
ваші нескінченні турботи,
терпіння, любов і відданість.
Олексій МОМОТ,
Вишгородський
міський голова
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Вишгород

2018 року

Про скликання чергової ХХХІХ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
Розпорядження
від 04 травня 2018 року № 47
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», скликати ХХХІХ сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 24
травня 2018 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1, з наступним порядком денним:
1. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 22.12.2018 р. № 33/1
«Про затвердження міських програм розвитку на 2018 рік».
2. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 22.12.2017 р. №
33/2 «Про Вишгородський міський бюджет на
2018 рік».
3. Про затвердження звіту про виконання
Вишгородського міського бюджету за 3 місяці
2018 року.
4. Про передачу книг закладам освіти м.
Вишгорода.
5. Про внесення змін до рішення № 35/3
від 30 січня 2018 року «Про затвердження
структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату виконавчого комітету
Вишгородської міської ради VІІ скликання».
6. Про звернення до Президента України,
Кабінету Міністрів України і міністрів, Верховної Ради України і народних депутатів України, Ради національної безпеки і оборони
щодо захисту інституції сім’ї в Україні.
7. Про звернення до Прем’єр-Міністра
України, голови Верховної Ради України, народних депутатів України щодо запобігання
знищенню екстреної медичної допомоги,
збільшення оплати праці працівників системи екстреної медичної допомоги, збільшення медичної субвенції Державного бюджету
України на 2018 рік».
8. Про затвердження програми підтримки та стимулювання створення ефективних
об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків у м. Вишгороді на 2018 рік.
9. Про надання згоди на передачу з державної у комунальну власність територіальної громади м. Вишгорода квартири № 116
у будинку № 2-д по пр-ту Т. Шевченка у м.
Вишгороді.
10. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд
торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
11. Про внесення змін до Детального плану території, що розташована по вул. Шолуденка в м. Вишгород Київської області.
12. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність територіальній
громаді м. Вишгорода.
13. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою ПРАТ «Вишгородсільрибгосп» та передачі її в оренду.
14. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «УНІВЕРСАЛБУДСЕРВІС № 3».
15. Про внесення змін до рішення Вишго-

Історія і сьогодення

родської міської ради № 23/19 від 25.04.2017
року.
16. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 28/21 від 30.08.2017
року.
17. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Будпром».
18. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Завод будівельних матеріалів і конструкцій».
19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ЕВРО-ПОРТ».
20. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Обслуговуючому
кооперативу «гаражно-будівельному кооперативу «Військовик».
21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гаражно-будівельному
кооперативу «Металевий».
22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Верхочубу В.С.
23. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гриценко В.Є.
24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Плотко
Н.П., Перехресту В.В, Кривоносу О.А.).
25. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Гелею М.М., Єрмоленку Є.В., Єрмоленко І.В.,
Тимошенку О. М., Маруні Р.А., Хижняку Г.М.,
Джурі М.М., Пономаренку М.І., Заливадному
С.С., Рибасу А.Є., Коваленко Ю.М., Ціроціянцу О.В., Пасічку М.І., Симончуку П.М., Остапко Л.Ю., Рудоману Ю.О., Скотському Ю.М.,
Міненку О.В., Дяченко С.О., Оратовському
А.С., Чигрин Н.В., Нікітіну В.Г.)
26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Іванченку В.Я., Красоті О.К., Майсеєнку С.В.).
27. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Коваленко Т.М., Мельнику Є.П.).
28. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Марченку В.Ф., Ананченку В.А., Міщенко
А.В., Крижанівській А.Ю., Степанченко С.Г.).
29. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Аврамчуку С.М., Голюку М.В., Дмитрієнку О.М.,
Зеленій І.В., Несіну О.В., Донченко М.В., Семенову В.П., Пироженку В.А.).
30. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам (Кубрицькому В.Л., Лябаху М.І.).
31. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки у власність гр. ЛєвашовійПолосі Л.А.
32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Котляровій І.Ю.
33. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Крутушкіній
А.Г.
34. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Купріян О.І.
35. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лісогору В.Ю.
36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Морозовій Т.В.
37. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Онуфрієву М.А., Гончаруку В.В., Бабичу В.В.,
Оржаховському В.В.).
38. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Оржаховському В.В.
39. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Оржаховському В.В.
40. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Чеботаєву В.В. Смілянцю А.Ю., Чорному С. В.).
41. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чемерису О.А.
42. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років гр. Хоптинець С.А.
43. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шпаку С.Ю.
44. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Шпаку С.Ю.
45. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ярмоленко Н.І.
46. Про затвердження проекту із землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ».
47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Автушку О.І.
48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Бабичу Б.М.
49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Буряку Т.М.
50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
спільну часткову власність гр. Буренку Л.А. та
гр. Руденок О.М.
51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Дмитренку В.О.

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Зеленій О.В.
53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Озтекін О.О.
54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Нехворовській В.М.
55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Овсієнку М.М.
56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється гр. Овакімян А.С.
57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Онопрієнку А.В.
58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Козаренко Г.В.
59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Кузьменку О.І.
60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянку у
власність гр. Ковальчуку В.П.
61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Підлісному В.М.
62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється гр. Романчук Н.В.
63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Рудоль Г.М.
64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Римарєвій А.О.
65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Сидорчуку П.Г.
66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Стефанівському В.С.
67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ціроціянцу О.М.
68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянам (Шкляр Т.С, Симоненковій В.М.).
69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Шереметі А.М.
70. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Дім і Сад».
71. Про внесення змін до рішення Вишгородськоїміської ради від 22.12.2017 р. №
33/2 «Про Вишгородський міський бюджет на
2018 рік» (перевиконання дохідної частини).
2.Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати
засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного
та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

Бійці з середньовіччя вирушають на Чемпіонат світу

Наталія КОВАЛЬ
Минулий 2017 рік для Збірної України з середньовічного бою був роком знакових перемог. Результатом участі українських спортсменів у чемпіонаті світу в Барселоні стала тріумфальна перемога
у номінації «21х21 боєць» серед чоловіків, яку Україна здобула вперше за сім років. Українські спортсмени у фіналі вибороли перемогу у Росії, Франції,
США та Польщі. Жіноча збірна України здобула
срібні нагороди в номінації «3х3». Не менш визначними стали перемоги у чемпіонаті світу в Римі —
заслужені золото та срібло.
Цьогоріч збірна України вирушає на Чемпіонат світу з середньовічного бою «IMCF World Championships
2018», який проходитиме 10-13 травня 2018 р. в Шотландії, м. Перт. З цієї нагоди 13 квітня у конференц-залі
Міністерства молоді та спорту України відбулася пресконференція «Презентація екіпірування національної
збірної України з середньовічного бою». Організатори
заходу — Міністерство молоді й спорту України та Всеукраїнська федерація середньовічного бою.
Матвій Бідний, директор департаменту фізичної
культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України зазначив, що не лише

спорт, а й прагнення зберігати культурні традиції, дуже
важливі сьогодні.
Президент «Всеукраїнської федерації середньовічного бою» (далі — Федерації), президент
«Парку Київська Русь» Володимир Янченко прокоментував: «Ми презентуємо форму, в якій наша збірна
виступатиме найближчі роки. Це історично підібрана
символіка, це наша культура. Це заявка на весь світ,
що ми бережемо наші традиції не лише у виді спорту, а
й у нашому одязі, нашій геральдиці».
Олексій Лялюшко, голова правління Федерації детально розповів про Чемпіонат світу: «Зараз
ми збираємося на Чемпіонат світу, який відбудеться в
Шотландії. Уже визначені країни, хто з ким буде змагатись. Відомо, що 31 країна бере участь у Чемпіонаті.
Близько 500 бійців із усього світу. Дуже приємно, що
жеребкування відкривали відомі, культурні діячі Шотландії та Великобританії. Нам повідомили, що буде знімати онлайн ВВС. Будуть висвітлюватись повністю всі
дні чемпіонату. Наші глядачі зможуть через Інтернет
дивитись змагання, які триватимуть чотири дні.
Наші бійці виступлять як в одиночних поєдинках, так
і в масових. І всі чотири дні вони будуть змагатися з
іншими країнами за нагороду. Нагадаю, що в тому році
ми виграли майже всі золоті місця, дещо поступившись

тільки в одиночних поєдинках. Але по загальному заліку Україна стала перша в світі за кількістю золотих медалей. І в цьому році буде дуже велике навантаження,
тому що країни зробили висновки, вони тренувалися,
залучали багато спеціалістів до майстер-класів. Нині
буде дуже потужна боротьба, тому й цікаво. Конкуренція з кожним роком все більша. І чим вона більша —
тим більше поширюється наш спорт у всьому світі».
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Роздуми на теми дня
Іван БУРДАК, президент Асоціації вчених
за інноваційний розвиток України,
академік, д.е.н., професор, письменник,
поет, лауреат літературно-мистецької
премії ім. І. Нечуя-Левицького, почесний
громадян Вишгородського району і
м. Вишгорода
Уважно прочитав у нашій газеті «Звіт
фракції Всеукраїнського об’єднання Свобода», з яким виступила на сесії міської
ради Валентина Парчук.
Прикро, що маніакальна лихоманка
все більше і більше вражає наших співвітчизників, вже дісталась Вишгорода,
від чого черствіють людські душі, меркнуть совість, честь і гідність.
Хочу висловити свою думку з окремих позицій даного звіту.
Цю хворобу важко зупинити. Адже в
її лабети може потрапити стела на честь
визволення Вишгорода від німецько-фашистських загарбників у 1943 році Першим
Українським фронтом на чолі з росіянином
Миколою Федоровичем Ватутіним.
Тоді, що будуть робити із скульптурною
композицією на площі Григорія Строкова,
виконаною нашим митцем Василем Климиком, де серед княжих постатей ми бачимо
образ Святого Володимира — князя Київського і Володимирського. Нагадую, що місто Володимир — центр Володимирської області, на території якої знаходиться древній
Суздаль (!). А як вчинять «гарячі голови» із
скульптурою Павла Корчагіна — героя роману російського радянського письменника
українського походження, багатостраждального Миколи Островського. До речі, цей витвір радянських скульпторів — символ Київської ГЕС, зведений на честь її будівничих
— молодих дівчат і хлопців, які трудилися на
благо своєї любимої країни.
І хочеться вигукнути на весь світ: «Люди,
хто ми такі?» Хто дав право нам паплюжити
історію нашої неньки України? Чиєю волею
сьогодні перекреслюється ціла епоха, де
жили, трудилися, боролися за долю країни,
вмирали в кривавих війнах, захищаючи рідну землю від загарбників, виборювали право на щасливе, мирне життя наші прадіди,
діди, батьки і матері? Вони просили Високого Господнього благословіння на продовження безпечного людського життя у своїй
Вітчизні.
Зацікавлено читаю публікації в нашій газеті мого колеги по літературній діяльності,
правдолюба Олександра Івановича Дробахи про його подорожі шляхами-дорогами
Сполучених Штатів Америки, країни, яка
має складну історію свого утворення, кровопролитні війни, боротьбу за свободу, національну єдність, чуйне, бережливе ставлення
до пам’яток історії і культури, пам’ятників вірним синам і дочкам дорогої їхньому серцю
Батьківщини. Гордість американського народу, як і всіх інших народів світу, за свою
рідну землю потрібно писати з великої літери. Вони цього заслужили. Вони вміють
за це постояти. Вони люблять і поважають
себе і «свого ближнього», як це написано у
Божій заповіді.
Хочу запитати у В. Парчук: чим перед
вами завинив видатний полководець часів
Великої Вітчизняної війни, Герой Радянського Союзу, генерал Микола Федорович
Ватутін, чому з такою непритаманною для
жінок ненавистю ставитесь до простолюду
Бєлгородщини і багатовікового князівського
Суздаля? Чим ці мирні, далеко не агресивні
люди роз’ятрили вашу душу? І ви вирішили
їм мстити, знищуючи обеліск у Вишгороді?
Біблія — наука християнської віри засуджує ворожбу, суперечки, негаразди братів по крові. Це карається нашим Високим
Творцем. Глибоко віруючі, високоосвічені,
духовно збагачені наші співвітчизники це
добре розуміють і намагаються не допускати гріхоблудства між братськими народами.
Прем’єр-міністр Великобританії Уінстон
Черчіль писав: «При вирішенні доленосних
питань країн цивілізованого світу останнє
слово належить не імператорам, королям,
президентам, султанам, а їх народам. Прийде час і вони, народи, це слово рішуче скажуть». Мудрі слова великого міжнародного
політика, який по-синівськи любив свою
державу і цінував, обожнював свій народ.
Його миротворчу філософію відносин між
народами і глибоке розуміння національних
інтересів у поєднанні із зовнішньою політикою, як на мою думку, потрібно використовувати державним політикам незалежно від

їх суспільно-політичної орієнтації, віросповідання і розумових здібностей.
Війни розпочинають не народи, а їх повелителі!
Після закінчення інституту в 1960 році я
розпочав свою трудову діяльність за фахом
у великому ліспромі Архангельської області,
працював майстром, начальником лісопункту, головним інженером, директором багатонаціональних лісопромислових підприємств. У той час на лісозаготівлях у Сибіру,
на Далекому Сході, Карелії, Архангельській
і Вологодській областях трудились знамениті лісоруби з Прикарпаття і Закарпаття, котрі були змушені виїжджати з рідних місць
у зв’язку з тим, що місцеві лісокомбінати
різко скоротили обсяг лісозаготівель через
планове активне лісовідновлення гірських
масивів, що постраждали внаслідок значних
вирубок після війни з метою відбудови народного господарства країни. Відношення
до них російських колег було доброзичливе, дружнє, поважливе. Хочу нагадати декотрим співвітчизникам, що в Радянському
Союзі в різних галузях на різних посадах
трудилися наші працелюбні земляки. Їхня
праця високо цінувалась на всіх рівнях —
від трудових колективів до органів державної влади. Країна довіряла українцям і їх побатьківськи шанувала.
З 1980 до 1991 року я працював на посаді генерального директора виробничого
об’єднання «Укрорглістехмонтаж», підпорядкованого Міністерству лісової промисловості Радянського Союзу. Моє об’єднання
базувалось на території України і Молдавії,
кількість працюючих на його підприємствах
сягала 55 тисяч. Ми займали передові позиції по всіх показниках виробничої діяльності в галузі. На високому державному рівні
нас завжди ставили в приклад і відповідно
відмічали. З 1985 року я представляв лісопромислову галузь України на посаді Члена
Колегії союзного міністерства.
Пам’ятаю, коли в 1993 році, працюючи
першим віце-президентом і генеральним
директором Українського Союзу промисловців і підприємців, відвідував Зоряне містечко — Центр підготовки космонавтів. Його
керівник – льотчик-космонавт, двічі Герой
Радянського Союзу, генерал Петро Ілліч
Климук (родом із Білорусії, а його дружина
— з Волинської області) з гордістю сказав:
«У військовому підрозділі нашого Центру
служать 75 відсотків українців — це наша
гордість». До речі, про моє відвідання Зоряного містечка домовився з Петром Іллічем
мій колега – президент Російського Союзу
промисловців і підприємців, великий друг
України Аркадій Іванович Вольський. На
його прохання я зустрівся з Валентиною Іванівною Гагаріною на її квартирі, з вікон якої
було видно пам’ятник Юрію Гагаріну. Того
року відзначалась 25-а річниця його трагічної загибелі. Більше двох годин ми з нею подружньому розмовляли у присутності шестирічної онуки Каті (її мама Олена — старша
дочка Гагаріних). Валентина Іванівна сказала: «Після смерті Юри я ні з ким із відвідувачів Центру не зустрічалась. Ви перший
мій гість. Я щиро вдячна за те, що в Україні
шанують пам›ять мого дорогого Юри. Спасибі вам… Юра дуже любив Україну, часто
бував у Києві. На жаль, мені не довелося
побувати на щирій українській землі. Юрій
дружив із керівником республіканської комсомольської організації Єльченком, був гостем на одному із комсомольських з’їздів… У
телефонному режимі я маю зв›язок із сім’єю
Єльченка..»
Я запросив Валентину Іванівну в гості
до Києва. Вона з великою радістю прийняла
запрошення, але, на жаль, з ряду обставин
її мрія не здійснилася.
Климук П. І. вручив мені відзнаки почесного гостя Зоряного містечка.
Ми, українці, завжди були і, надіюсь,
будемо бажаними, дорогими гостями для
росіян, як це було за всю історію нашого
спілкування.
Мій батько Григорій Васильович загинув
на війні 21 січня 1942 року, його прах покоїться у російській землі.
Моя велика родина вже більше століття
тісно пов’язана з Росією, там проживають
наші родичі. У 1904 році під час столипінських переселень поїхали в Сибір, на Далекий Схід сім’ї моїх пращурів. Зокрема,
в Іркутську область виїхали мої двоюрідні
прадіди Бурдаки. Отримали угіддя у віковічному лісовому масиві за 59 кілометрів від
Іркутська по Ангарському тракту в бік Бай-

калу. З часом там виросло село Бурдаковка
(значиться на географічній карті Іркутської
області), яке стоїть на березі невеликої річки
Бурдаковки, що впадає в бурхливу Ангару.
У 1986 році після моєї Чорнобильської
епопеї в службових справах я відвідав Іркутську область і побував у селі, яке носить
наше родинне ім’я. Головою сільради і головою колгоспу там працювали мої однофамільці. Яка то була радість! Все село зібралось на зустріч зі мною: обідали, піднімали
тости за дружбу двох великих слов’янських
народів, за процвітання двох братніх республік (спасибі тобі, Господи!), співали українські пісні, танцювали, обнімались і… плакали від радості. Так було повсюдно, де мені
доводилось бувати у службових справах,
зокрема, в Хабаровському і Приморському
краях, на Сахаліні, на Уралі та інших регіонах. Вдячно згадували наших видатних
митців, котрі там побували: В Іркутську
— Дмитра Гнатюка, в Комсомольську-наАмурі — Софію Ротару, у Пермі — Анатолія
Солов’яненка, у Москві — Івана Козловського, у Ленінграді — Івана Паторжинського і
Литвиненко-Вольгемут, в Архангельську —
Анатолія Паламаренка, у Бєлгороді — Ларису Руденко і хор ім. Верьовки.
Бєлгород — це місто з багатою історією,
збагачене українськими традиціями, побутом, гостинністю, культурою і мистецтвом,
спільною боротьбою з фашистськими загарбниками, про що, можливо, пані Валентина не знає. Понад п›ятнадцять років очолює область наш земляк родом із Сумської
області губернатор О.М. Савченко Під його
керівництвом область по соціально-економічному, науково-технічному, духовному
розвитку займає передові позиції в Російській Федерації. Губернатор — новатор, реформатор, ініціатор впровадження в усі галузі наукових досягнень, новітніх технологій,
ноу-хау, інноваційно-інвестиційних програм.
З усієї Росії до нього їдуть колеги, фахівці за досвідом. Саме це зацікавило моїх
колег академіків УАН, членів відділення економіки і управління академії, яке я очолював
14 років. І ми всі разом вирішили встановити тісні ділові зв’язки з обласним і міським
керівництвом. І встановили. Я особисто порекомендував Вишгородському міському
голові Віктору Олександровичу Решетняку
вийти на контакт з Бєлгородом і взяти на
озброєння досвід їхньої управлінської діяльності. Віктор Олександрович з радістю і
вдячністю прийняв рекомендації, побував у
Бєлгороді, повернувся окрилений набутим
досвідом і енергійно включився в роботу:
обмін делегаціями, програмними, інструктивними документами, підписанням договору про дружбу і співробітництво. Відтоді
місто Бєлгород стало побратимом нашого
Вишгорода. Яка в цьому крамола? Знищити обеліск міста-побратима Бєлгорода — це
розтоптати пам›ять мудрого мера.
Хочу наголосити на тому, що в Бєлгородській області є райони, де українці становлять 35-40 відсотків їхнього населення. В
обласному центрі — до 30 відсотків. Як гостинно, по-братерськи приймали бєлгородці
вишгородців, може розповісти учасник зустрічей директор НВП «Технопроект» Віктор
Миколайович Федосенко.
Решетняк В.О. не помилився у виборі
для Вишгорода ще одного міста-побратима, далеко відомого за межами Російської
Федерації міста-музею Суздаля. Я бував у
ньому, він входить до історико-культурного
«Золотого кільця», наповнений глибокими

історичними надбаннями від часів Київської
Русі до наших днів. Там живуть щирі, доброзичливі, працелюбні і миролюбні, істинні
шанувальники нашої спільної великокнязівської історії і народних традицій люди. Під
час перебування в службових справах у
Суздалі в 1993 році я оглянув цікаві історико-архітектурні пам’ятники, собори, церкви.
Від Володимиро-Суздальського музею-заповідника отримав грамоту такого змісту:
«Она подтверждает, что Бурдак Иван Григорьевич посетил землю Владимиро-Суздальскую и обрёл в сердце своём красоты
её и дива дивные, ибо, как солнце щедро
дарит тепло и свет миру, так и земля наша
красоты свои – путешествующим добрым
людям, которые становятся мудрее, – а очи
мудрых всегда желают блага.
А дана грамота сия в лето 1993 месяца
июня в день 18».
Пригадую весну 1944 року, коли з Києва
прийшла в наше село страшна звістка про
смерть після тяжкого поранення генерала
армії М.Ф. Ватутіна. Військові частини Першого Українського Фронту, якими він командував, у вересні 1943 року визволяли мою
рідну Лемешівку. Село з великою радістю, з
хлібом-сіллю зустрічало своїх довгожданих
визволителів. Перед нашою хатою зупинився перший танк великої колони із танкової
армії генерала Рибалка. Я з великим хвилюванням вручив командиру танка букет осінніх квітів, котрі мені передала мама.
Дізнавшись про смерть Миколи Федоровича, жителі Лемешівки і сусіднього села
Годунівки відслужили у церкві поминальну
по своєму визволителю. Там я також був з
моєю бабусею Олександрою.
Більше про подвиги великого полководця пані Валентина і депутати міськради
можуть дізнатись у «Музеї визволення Києва в 1943 році», який знаходиться в Нових
Петрівцях.
І останнє. Мій роман «Сини і дочки Чорнобиля» у 2013 році був доставлений нашою
землячкою на Кузбас і переданий її родичам-шахтарям, які брали участь у ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС. Підкреслю, що на
сторінках роману я, зокрема, розповів про
кузбаських гірників, які ціною свого життя і
здоров’я разом із українськими шахтарями
в тяжких умовах пробивали тунель під аварійним четвертим блоком. Отримав від кузбасців листа такого змісту:
«Привет из Кузбасса!
Уважаемый Иван Григорьевич, огромное спасибо Вам за бесценный подарок.
Я восхищён Вашими стихами и книгой о
Чернобыле. Читать на украинском доставляет одно удовольствие. Я, ведь, потомок
украинских переселенцев. В детстве часто
и много слышал украинскую речь, а также
песни и стихи, которые пели моя бабушка и
прабабушка.
Спасибо! Успехов Вам, долголетия и
здоровья!
С уважением Валерий Зайцев. Сентябрь 2013 г.»
«Твердо пам’ятаймо, – писав Герберт
Уельс, – що війни розпочинають державні
властеліни, а не народ, який проливає кров
всупереч своєї і Господньої волі! Мир і злагода роблять народи щасливими і дружніми».
На закінчення хочу нагадати віруючій,
милосердній Валентині Парчук народні
прислів’я: «Люди добрі, не рубайте з плеча»,
«Не плюйте в криницю — знадобиться води
напиться», «Не гнівіть Всевишнього!»

4

12 травня

Офіційно

2018 року

Повідомлення про оприлюднення
проекту регуляторного акта
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 2019
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. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2019 рік»
Аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) проекту рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення
єдиного податку в м. Вишгороді на 2019 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», статтей 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

Вишгород

«Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2019 рік»
єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
Важливість проблеми полягає в тому, що прийняття ставок єдиного податку, згідно з додатками 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
Впровадження 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.
4. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми
Для вирішення проблеми розроблено регуляторний акт
«Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2019
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

Сфера
впливу
Інтереси
влади

Вигоди

Витрати

місцевої 1. Збільшення податкових надходжень до бюджету
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

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

Інтереси юридичних та 1. Прозорість механізму справляння податку
фізичних осіб – плат- 2. Збільшення існуючого максимального розміру доходів,
який дає змогу перебувати на спрощеній системі оподатників податку
кування

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

Інтереси
громадян

1. Покращення соціального забезпечення та інфраструкту- 1. Можливе підвищення ціни на товари, роботи, послуги
ри міста завдяки залученню додаткових коштів
2. Розширення асортименту товарів, робіт, послуг завдяки
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

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
(ПРОЕКТ)
_______ 2019 року №

Про встановлення єдиного податку в м. Вишгороді на 2019 рік
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 В И Р І Ш И Л А:
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

Повідомлення
про оприлюднення
проекту регуляторного акта

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 встановлюється відповідно до п.п.

293.3-293.9 ст. 293 Податкового кодексу України.
6. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші
обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно
із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.
7. Ведення обліку, складання і подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.
8. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового кодексу України та інших нормативних документів.
9. Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються
відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.

10. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородській
ОДПІ ГУ ДФС Київської області та забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії з питань планування та формування бюджету
м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

«Про встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2019 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 2019 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. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.
Аналіз регуляторного впливу до проекту регуляторного акта «Про встановлення ставок акцизного податку
з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів на 2019 рік в м. Вишгороді»
І. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Проект рішення виноситься на розгляд та затверджен-

ня 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».
ІІ. 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.
ІІІ. 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 2019 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 2019 рік.
IV. Загальна характеристика та основні
положення проекту рішення
Пропонується введення на території міської ради для
підакцизних товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), реалізованих суб’єктами господарювання через роздрібну торгівлю,
ставку акцизного податку на 2019 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.
V. 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».
VI Фінансово-економічні обґрунтування
Реалізація рішення не передбачає додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат.

Про встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2019 рік в м. Вишгороді
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 212, 213, 214, 215, 216 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами
і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити на 2019 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 (палива), зазначених у підпунк-

Повідомлення про оприлюднення
проекту регуляторного акта
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 2019
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. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська
обл., 07301.
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення міської ради «Про надання пільг зі
сплати земельного податку в 2019 році»
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати
шляхом регулювання.

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

VII. 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.
VIII. Прогноз соціально-економічних
та інших наслідків прийняття рішення
Реалізація цього рішення сприяє збільшенню надходжень до загального фонду міського бюджету.
IX. 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
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
(ПРОЕКТ)
_____ 2018 року №____

мативно-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 комісії з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

«Про надання пільг зі сплати земельного податку в 2019 році»
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 2019 році на території міста із врахування потреб територіальної громади м. Вишгорода.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Альтернативи

Переваги

Відсутність
ло- відсутні
кального акту

Недоліки
застосування
ставок податку,
що діяли в попередньому податковому періоді

Обраний спосіб - забезпечення прозорості при Відсутні
регулювання
взаємовідносинах між міською
радою та суб’єктами господарської діяльності;
- забезпечення дотримання
вимог чинного законодавства
України у сфері земельних відносин
За
допомогою Відсутні
ринкових механізмів

Відсутні

4. Механізм та заходи, що пропонуються
для розв’язання проблеми.
Для розв’язання проблеми пропонується
прийняти рішення міської ради «Про надання пільг зі сплати земельного податку в 2019
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.
Далі на стор. 5

Офіційно

Вишгород
Повідомлення про оприлюднення
проекту регуляторного акта
(Початок на стор. 4)

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат
Вигоди

Витрати

Місцева влада

- врахування змін у чинному законодавстві у сфері земельних відносин

відсутні

Суб`єкти підприємниць- - забезпечення прозорості та відкритості при взаємовідносинах між міською радою відсутні
кої діяльності
та суб’єктами господарської діяльності;
- врахування змін у чинному законодавстві у сфері земельних відносин.
задоволення потреб територіальної громади міста за рахунок збільшення надхо- відсутні
джень до міського бюджету

Повідомлення
про оприлюднення
проекту регуляторного акта

1. Звільнити в 2019 році від сплати земельного податку
комунальні підприємства, установи, організації на території
Вишгородської міської ради.
2. Звільнити в 2019 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 2019 році від сплати земельного подат-

ку 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 2019 році від сплати земельного податку
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, обслуговуючі кооперативи,

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.
2. Забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України.
3. 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 2019 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 2019 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 друкованому 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

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 2019 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. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

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

земельної ділянки, до міського бюджету в залежності від кількості введення в експлуатацію нерухомого майна.
Аналіз вигод та витрат проекту рішення
Сфера впливу

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

Вигоди

Витрати

Збільшення надходжень
до міського бюджету і
можливість збільшення
Органи місцевого самовитрат на фінансування
врядування
покладених на органи
місцевого самоврядування повноважень

Процедура розробки регуляторного акта, збільшення навантажень на
працівників державних
установ по забезпеченню виконання вимог,
встановлених проектом

Прозорість дій місцевих
органів влади, гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності
міської ради

Витрати на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

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

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 податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, в м. Вишгороді на 2019 рік

Повідомлення
про оприлюднення
проекту регуляторного акта

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
______ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
(ПРОЕКТ)
_____ 2018 року №

«Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, в м. Вишгороді на 2019 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 податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2019
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. Шевченка, 1, м.
Вишгород, Київська обл., 07301.
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
в м. Вишгороді на 2019 рік»
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
в м. Вишгороді на 2019 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 11.03.2011 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 Вишгородською міською радою
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

Відповідно до ст. ст. 10, 12, 265, 266 Податкового
кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із
змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
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);
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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

Про надання пільг зі сплати земельного податку у 2019 році
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 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

2018 року

«Про надання пільг зі сплати земельного податку в 2019 році»

Базові групи інтересів

Населення

12 травня

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

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
(ПРОЕКТ)
__________ 2018 року №
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.
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 рішення в
засобах масової інформації.
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

«Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів
в м. Вишгороді на 2019 рік»
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської ради «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді
на 2019 рік»
І. 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 2019 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.
ІІ. Очікувані результати
Очікуваним результатом прийняття запропонованого
регуляторного акта є впорядкування місцевих податків і
зборів.
ІІІ. Цілі державного регулювання
Впорядкування регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері,
спрямовану на поповнення доходної частини бюджету.
IV. 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.
V. 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.
Далі на стор. 7
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Вишгород

«Батьківщина» провела толоку
Трохим ІВАНОВ, голова ВРОПП ВО «Батьківщина»

Р

Напередодні Дня Перемоги депутати районної та міської рад з активом Вишгородської районної організації політичної партії «Батьківщина» провели толоку на території КП «Навчально-спортивна база».
Варто сказати, що це підприємство за роки свого існування пережило
різні етапи недофінансування, затримок видачі заробітної плати, комунальні
борги і навіть спроби рейдерського захоплення. Завдяки депутатам районної ради, зокрема, від «Батьківщини», Олександру Дзюбі, Геннадію Паламарчуку базу було збережено, затверджено програму її розвитку. Сьогодні
цей спортивний комплекс працює на повну силу, відбувається тренування і
змагання юних спортсменів.
Активну участь у толоці взяли й депутати міської ради від «Батьківщини»
Сергій Жадан та Артем Тютюнник. Для них головне – не відомча приналежність бази, а те, що тут займаються діти з Вишгорода, яких негоже ділити на
міських і районних.
Після толоки територія КП «Навчально-спортивної бази» виглядає доглянутою і привабливою. Тож нехай цей естетичний фактор буде ще одним
стимулом для дітей старанно займатися улюбленими видами спорту.

Подарунки ветеранам

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Влас. інф.

Добрі новини

У День пам’яті та примирення понад тридцять ветеранів, учасників бойових дій, яким виповнилося понад дев’яносто років,
отримали від міського голови Олексія Момота подарункові продуктові набори. Їх вручили, привітавши ветеранів квітами, учні
Вишгородської ЗОШ № 1 (директор Олег Тимченко). Це стало
приємним сюрпризом для Петра Головка, Ігоря Демченка, Петра
Котенка, Василя Демчука, Григорія Іжевського, Олександра Ячницького та інших.
Цього дня понад сто ветеранів, учасників Великої Вітчизняної
війни отримали також подарунки від компанії СК «Джонсон» у
рамках акції «Весняні барви», яку проводить БФ «Святої Ольги»
(президент Володимир Малишев).

Феєрія «весняних квіточок»

Пам’ять

У вдячній пам’яті назавжди

Іван КАРПИНА,
заступник директора з НТР ВР КДЮСШ
28 квітня в затишному місті Василькові, що на Київщині,
відбувся другий щорічний турнір із художньої гімнастики
«Весняна квіточка», який проходив за підтримки Васильківської ДЮСШ та СК «Тріумф».
Гімнастки Вишгородської РК ДЮСШ вкотре гідно представили наше місто на змаганнях та вибороли аж 9 (!) золотих нагород. Переможцями стали Поліна Козіна, Владислава Концева,
Віталіна Концева, Ярослава Цеханова, Кіра Задорожня, Варвара
Задорожня, Марія Ливинець, Марія Баранова, Олександра Ревуцька. Срібну нагороду отримала Діана Король, бронзові – Таїсія Бубнов та Анастасія Бондарєва. Олександра Самійленко та
Анастасія Гордєєва, хоч і не потрапили на п’єдестал, але виступили гідно.
Такий успіх – результат щоденної наполегливої праці та виснажливих тренувань наших юних гімнасток під пильним оком
молодих та амбіційних тренерів-викладачів Л. С. Вологдіної, А. О.
Кононенко, О. П. Крестошиної та хореографа О. А. Шафаренко.
Це, безперечно, спільна перемога та загальний успіх.
Щиро вітаємо з цією феєрією та бажаємо подальших перемог!

Знай наших!

Людмила БОЛДИРЕВА, начальник штабу ВУСРО
ФОТО – автор

9 травня ансамбль ліричної пісні Вишгородської міської громадської організації ВУСРО
відвідав музей-меморіал полеглих воїнів у роки
Другої світової війни в селі Пилява Вишгородського району.
Спільними зусиллями депутатів різних рівнів і
місцевих активістів музей створено більше десяти
років тому на місці жорстоких боїв при визволенні Києва. На його відкритті домовилися щороку 9
травня збиратися тут громадою, щоб згадати тих,
хто поліг на полі бою і назавжди залишиться у вдячній пам’яті.
Як розповів депутат районної ради Володимир
Таран, це село під час визволення Києва шість разів
переходило із рук у руки. У день остаточного визволення 6 листопада 1943 року тут загинуло близько
трьохсот односельців, імена яких встановлено, хоча
тоді полягло людей набагато більше. Тільки з однієї сім’ї десятеро назавжди залишилися на сторожі
спокою рідного села…
Відкрив урочистості отець Богдан поминальною
службою, нагадавши, що людина жива доти, доки
про неї пам’ятають.
Сільський голова Тетяна Савиченко знає кожного ветерана з п’яти сіл ради – Богданів, Пиляви,
Рихти, Ритні та Овдієвої Ниви і опікується кожним.
8 травня, у День пам’яті та примирення, вона відвідала вдома ветеранів війни, які вже не можуть самостійно пересуватися. Для кожного знайшла щирі

слова подяки, побажала здоров’я, гідного майбуття
їхнім дітям та онукам. Завдяки меценатам вручила
подарунки.
Спогадами про далекі та пам’ятні події поділилися учасники зустрічі. Корінна мешканка Пиляви Надія Савенок — активіст села, котра про війну знає
не з чуток. Вона — свідок буремних подій, які описує
у своїх віршах.
Одна із тутешніх жителів — Галина Жуковська.
19 травня їй виповнюється 91 рік, і вона теж була
свідком сумних подій воєнних років.
Із хвилюванням присутні слухали імена полеглих
у жорстоких боях за Київ, занесені до Книги пам’яті.
Мешканці села та гості відвідали могилу екіпажу
танка Т-70, що згорів під час жорстоких боїв. Пошуковим загоном знайдено останки 31 солдата. Їх
із почестями перепоховано до братської могили. На
місці, де знайдені тіла, встановлено пам’ятний знак,
біля якого отець Богдан провів поминальну службу,
а Наталя Фоміна, активістка села, прочитала проникливий вірш про броню, що не горить.
Репертуар ансамблю ліричної пісні під керівництвом Зінаїди Ступак доповнив урочистості піснями з воєнної тематики та мелодіями нескореної
української душі. Присутнім сподобався цей виступ.
Учасникам ансамблю дякували за концерт, бажали
наснаги й творчих успіхів.
Закінчився захід поминальним обідом.
Колектив Вишгородської міської громадської
організації ВУСРО щиро дякує організаторам свята
за теплий прийом, а Вишгородській районній раді —
за наданий транспорт.

Людина

Вишгород
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Всі — на зарядку вихідного дня!
12 травня

Вікторія КУЛАКОВА

Р

ФОТО — автор

Команда «Самопомочі» вже четвертий рік поспіль у рамках проекту
«Вишгород — здорове місто» проводить різноманітні спортивні заходи
для мешканців міста, зокрема «Зарядку вихідного дня».
Щосуботи та щонеділі, починаючи з
06 травня ц. р., об 11:00 у сквері на «Галявині казок», біля гімназії «Інтелект»
по вулиці Симоненка, 1-б ми проводимо зарядку та граємо в активні ігри на
свіжому повітрі, в т. ч. – у захоплюючу
гру фрізбі (літаючий диск, тарілка), яка

Віктор Олександрович
заслужив на всенародну пам’ять
Ігор МАГАЛА,
голова ГО «Чорнобиль-86»
Стаття професора і письменника Івана Бурдака «Чи бути алеї Віктора Решетняка у Вишгороді» не
залишила байдужим широкий загал вишгородців. Дійсно, пам’ять
про лікаря від Бога, який врятував
сотні людських життів, подарував
сотням жінок святе почуття материнства, який на посаді мера зробив безліч добрих справ, має бути
закарбована не лише в серцях людей, але і в назвах вулиці, скверу,
площі.
Ще 30 червня 2015 року на розширеному засіданні Вишгородської громадської організації «Чорнобиль-86»
у ході обміну думками було прийнято
одноголосне рішення: клопотати перед міською радою про присвоєння
алеї міст-побратимів найменування
«Алея імені Віктора Решетняка». Та-

кож ліквідатори аварії на ЧАЕС запропонували увіковічити його ім’я у назві
міського стадіону — «Стадіон «Енергетик» імені Віктора Решетняка».
Раптова смерть Віктора Олександровича стала на заваді реалізації ще
одного архітектурного проекту. З ним
чорнобильці домовилися, що після реконструкції площі біля БК «Енергетик»
за нею залишиться назва площі імені
Г. І. Строкова, а на півкруглій гранітній
стіні за бюстом Т. Г. Шевченка будуть
встановлені пам’ятні дошки з назвами
будівельних організацій, які споруджували Київську ГЕС і ГАЕС, розбудовували місто Вишгород, брали участь
у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Віктор Олександрович був обома руками «за».
Я дуже сподіваюся, що громада
підтримає ініціативу Івана Бурдака, ГО
«Чорнобиль-86» з увіковічення пам’яті
Віктора Решетняка. Він сповна заслужив на всенародну нетлінну пам’ять.

є чудовим способом відірвати дітей від
комп’ютерів та смартфонів.
Метою «Зарядки вихідного дня»
є популяризація здорового та активного способу життя, залучення до
занять спортом якомога більшої кількості людей. Тож, запрошуємо всіх
бажаючих, незалежно від віку, статі,
фізичної підготовки та політичних переконань! Ми з нетерпінням чекаємо
на вас і будемо раді кожному! Сподіваємось, що всі учасники отримають
заряд бадьорості та енергії і залишаться задоволеними!
Давайте зробимо разом наше місто
спортивнішим і себе — здоровішими!

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

На віки

2018 року

Шана

В гостях у фронтовика
Влас. інф.
Напередодні Дня Перемоги вже традиційно до учасників бойових дій, ветеранів завітали гості, школярі.
Зі смаколиками та іншими подарунками прийшли до фронтовика, ветеранагідробудівельника Петра Олексійовича
Котенка Герой України Семен Поташник,
міський голова Олексій Момот, голова
ради профкомів «Укргідроенерго» Олек-

сандр Цимбалюк, президент БФ «Святої
Ольги» Володимир Малишев, голова ветеранської організації Каскаду Київських
ГЕС і ГАЕС та управління ПрАТ «Укргідроенерго» Павло Баранов.
У липні Петру Котенку виповниться 93
роки. Отже, на зустрічі йшлося головним
чином про здоров’я і довголіття вже єдиного
на Каскаді учасника Другої світової війни.
Живіть довго і щасливо, шановний ветеране!

На спортивній орбіті

Вірю у майбутнє вишгородського тенісу
Розмовляв Володимир ТКАЧ
Валерія Васильовича Сидорчука легко вирізнити із широкого загалу вишгородців завдяки
притаманним йому ознакам: неодмінній вишиванці, козацьким вусам і по-юнацькому легкій ході.
А проте 4 травня йому виповнилося 65 років! Дивуватися його фізичній формі нічого, бо життя
справді повністю віддане спорту. Саме про спортивні путі-доріжки розмова з ювіляром.
— Валерію Васильовичу, шанувальники футболу добре пам’ятають здібного гравця Сидорчука з молодих років. І все ж, Ваше прізвище більше
асоціюється з вишгородським тенісом.
— Дійсно, я 13 років грав у футбол за товариство
«Колос», брав участь у багатьох турнірах, чемпіонатах, але з часом шальки спортивних терезів переважив настільний теніс. Ним я серйозно зайнявся з
1984 року у димерському Будинку культури.
— Чому саме теніс?
— Це гра, яка вимагає від учасників прояву бійцівських якостей, блискавичної реакції. У тенісі нічиїх —
не буває. Це щось подібне заповіді Конгресу Українських Націоналістів, членом якого я є: «Або здобудеш
державу, або загинеш за неї». Воля до перемоги —
це головне у тенісі. Можна ще перед матчем психологічно його програти, коли бачиш у суперника ракетку
за вісім тисяч, у той час, коли в тебе — за три. Але, як
казав тренер київського «Динамо» Валерій Лобановський своїм гравцям напередодні матчу з «Баварією»
за Суперкубок, у нас немає у складі 9-ти чемпіонів
світу, але грайте так, як я вас навчав. І динамівці продемонстрували волю до перемоги.
— Ви 10 років очолювали тенісну школу. І завдяки Вашим вихованцям Вишгород набув репутації тенісного центру Київщини.
— Так, у школі займалося 110 дітей. Було вісім
тенісних столів. Я підготував 10 кандидатів у майстри спорту. Дійсно, рівних вишгородцям в області

не було. Мені вдалося за підтримки міської влади, в
особі міського голови Олександра Кімлача, батьків,
спонсорів зробити нормальні роздягальні, поповнити спортінвентар, тобто були всі умови для розвитку
тенісу. На жаль, влада спромоглася загубити школу.
— А є надії, що тенісна слава Вишгорода відродиться?
— Я сподіваюся, що на новому стадіоні буде гідна
тенісна інфраструктура. Нам допомагає міський голова Олексій Момот в організації турнірів. Завдяки
йому нещодавно наші тенісисти змогли поїхати на
турнір до Чернігова. Я розумію, що йому треба допомагати футболістам, танцювальним, музичним колективам, тому за його посильний внесок — великі
спасибі.
Вважаю, що новий стадіон має бути комунальним.
Тоді буде гідна підготовка і можна буде рвати всіх.
— Ви часто проводите турніри на честь видатних українських постатей. Це данина часу чи
обов’язок націоналіста?
— Це веління серця. Я перебуваю у лавах КУНу
з 1995 року. Моя матір була зв’язковою в УПА, національно свідомою українкою, тому, мабуть, з ма-

На міжнародному турнірі за участі збірної України та команди Китаю (Валерій Сидорчук (другий праворуч) із спортсменами збірної
України, тренером збірної Анатолієм Черновим та китайськими тенісистами Го Дзяо та Ке Чен Лі), 2005 р.

теринським молоком я увібрав дух свободи, гордості
за націю. Так, я проводжу тенісні турніри на честь С.
Бандери, Р. Шухевича, Слави Стецько, героїв Небесної Сотні та інші. А це не всім подобається. Скажімо,
у мене на Оболоні тричі забирали приміщення. Але
хочу запевнити, що турніри будуть відбуватися доти,
доки у мене вистачить сил. Ніхто мене зламати не
зможе. Не дочекаються!
— Сьогодні сім’я Сидорчуків — це фактично
спортивна династія.
— Я радий, що мої сини у великому спорті. Валерій тренує нашу «Чайку», Володимир займається
тенісом. Я ними пишаюся.
— Валерію Васильовичу, з Вашим досвідом
можна було б легко працевлаштуватися за кордоном. Не було такого бажання?
— Як тренер, як кандидат у майстри спорту звісно
міг би працювати у Німеччині, Польщі. Така можливість була. Але я патріот України і хочу працювати на
благо України. У нас безліч юних талантів і за нормальних умов український теніс може бути не гіршим
за китайський. А вони — світовий взірець. Теніс у Китаї — у кожному дворику, як у Бразилії кожна галявина — футбольне поле. Хто нам заважає розвивати
теніс у містах і селах? І попри все, я вірю у майбутнє
українського і, зокрема, вишгородського тенісу.

Валерій Сидорчук із вишгородськими тенісистами – переможцями
обласного турніру пам’яті Слави Стецько, 2004 р.;
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«Про встановлення збору за місця для паркування
транспортних засобів в м. Вишгороді на 2019 рік»

Повідомлення
про оприлюднення
проекту регуляторного акта
(Початок на стор. 5)
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 2019 рік» з дотриманням вимог Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».
Розробка проекту рішення міської ради здійснювалася за
принципами: доцільності; адекватності; прозорості; ефективності; 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.
VI. Обґрунтування можливості 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 2019 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 нормативно-правових 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.
VII. Визначення очікуваних результатів
Застосування вказаного проекту регуляторного акта надасть можливість:

Аналіз вигод та витрат
Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави
1. Збільшення обсягів надходжень до місцевого бюджету

3. Розвиток інфраструктури міста
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
1. Розвиток інфраструктури міста

Обов’язкові платежі податкового характеру

Сфера інтересів громадян
Вирішення частини соціальних проблем за рахунок зростання дохідної частини міського бюджету
VIII. Строк дії регуляторного акта
Рішення міської ради «Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на
2019 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).
IX. Показники результативності регуляторного акта
Прогнозні показниками результативності дії цього регуляторного акта:
збільшення надходжень до бюджету;
підвищення податкової культури, збільшення суспільних благ.
X. 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

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
(ПРОЕКТ)
_________ 2018 року №

Про встановлення збору за місця для паркування
транспортних засобів у м. Вишгороді на 2019 рік
Відповідно до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
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

Повідомлення
про оприлюднення
проекту регуляторного акта

для організації та провадження діяльності із забезпечення
паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх
місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування,
кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується окремим рішенням міської ради.
4. Визначити, що об’єктом оподаткування є земельна
ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на
автомобільних дорогах загального користування, тротуарах
або інших місцях, а також комунальні стоянки (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого
бюджету.
5. Базою оподаткування є площа земельної ділянки,
відведена для паркування, а також площа комунальних сто-

Додаткові витрати міського бюджету відсутні

2. Зменшення бюджетних видатків на соціальні потреби

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

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

«Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2019 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 2019 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. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська
обл., 07301.
Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного
акта «Про встановлення ставок земельного податку в м.
Вишгороді на 2019 рік»
І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати
На даний час змінами в чинне законодавство 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 2019 рік».

ІІ. Мета прийняття рішення та визначення цілей регулювання
Метою 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).
IV. Визначення та оцінка альтернативних
способів досягнення встановлених цілей
Альтернативою запропонованому регуляторному акту
може бути внесення відповідних змін до чинного законодавства.
V. 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 2019 рік».
Реалізація запропонованого регуляторного акта буде
здійснюватись шляхом наступних заходів:
— встановлення ставок податку;
— нарахування плати за землю.
VI. 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.
VII. 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

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого
самоврядування

— забезпечення виконання вимог чинного законодавства України,
— зростання надходжень
до бюджету від плати за
землю

— часові витрати на підготовку
та
прийняття
рішення, витрати на його
оприлюднення

І н т е р е с и
суб’єктів господарювання

— нормативно-правове
врегулювання
визначення ставки податку за
землю

— плата
землю

за

Інтереси
мадян

— нормативно-правове
врегулювання визначення
ставки податку за землю

— плата
землю

за

гро-

Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2019 рік
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 В И Р І Ш И Л А:
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 відсотківвід 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 відсотківвід 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 відсотківвід 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;

VIII. Обґрунтування терміну дії
запропонованого регуляторного акта
Термін дії регуляторного акта один рік (бюджетний).
IX. 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 витрачення 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.
X. 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

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
(ПРОЕКТ)
________ 2018 року №
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 надрамисправляється 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;
Далі на стор. 9
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Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2019 рік
(Початок на стор. 8)
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 транспортусправляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;

Повідомлення
про оприлюднення проекту
регуляторного акта

9.14. за землі зв’язку, енергетики справляється у розмірі 6 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
9.15. за землі рекреаційного призначеннясправляється 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 відсоткавід їх нормативної грошової оцінки. Податок за земельні
ділянки, що відносяться до земель загального користування
справляється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошо-

вої оцінки.
11. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
12. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному ст.286 Податкового кодексу
України.
13. Податок сплачується в порядку та в строки визначені ст.ст. 285 -287 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.
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ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
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РІШЕННЯ
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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 комісії з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.
Міський голова О. МОМОТ

«Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2019 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 2019 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. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту
регуляторного акта «Про встановлення транспортного
податку в м. Вишгороді на 2019 рік»
Даний 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».
І. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується
розв’язати шляхом регулювання
Відповідно до змін, внесених у податкове законодавство України, органам місцевого самоврядування надано
право встановлення розміру ставок місцевих податків та
зборів на території міської ради.
Згідно Податкового кодексу 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 2019 рік» дасть можливість збільшити надходження до
міського бюджету.
ІІ. Цілі державного регулювання
Цілями прийняття і запровадження даного регуляторного акта 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.
ІІІ. Визначення та оцінка усіх прийнятних
таальтернативних 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 2019 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.
IV. 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.
V. 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.
VI. Очікувані результати прийняття
запропонованого акта
Головним очікуваним результатом прийняття зазначеного рішення є поповнення міського бюджету. У разі
прийняття запропонованого проекту рішення прогнозується, що загальні надходження податку на майно в частині
транспортного податку до міського бюджету у 2019 році
зростуть.

Сфера впливу

Повідомлення про оприлюднення
проекту регуляторного акта
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 2019
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. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.
Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта «Про встановлення туристичного
збору в м. Вишгороді на 2019 рік»
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення
Вишгородської міської ради «Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2019 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 11.03.2004
року № 308.
І. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин
Статтею 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів.
Згідно 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 прибу-

(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 кален-

Витрати

Органи місцеВитрати на розповсюОтримання надходжень до бюджевого самоврядження та тиражуванту від запровадженого податку
дування
ня прийнятого рішення

VII. Показники результативності регуляторного акта
Результативність відстежуватиметься шляхом:
— аналізу розміру надходжень податку до бюджету;
— кількості платників податку.
VIII. 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

Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2019 рік
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 267 Податкового кодексу
України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада В И Р І Ш И Л А:
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

Вигоди

Встановлення ставок податку на
майно в частині транспортного
Власники тран- податку, офіційне оприлюднення Сплата податку у
спорту
регуляторного акта забезпечить встановленому обсязі
прозорий механізм справляння
встановленого податку

дарному року.
7. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до
Порядку, визначеного п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу
України.
8. Податок сплачується в Порядку та в строки, визначені п. 267.7. та п. 267.8. ст. 267 Податкового кодексу України.
9. Подання звітності відбувається відповідно до норм
Податкового кодексу України.
10. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового
кодексу України та інших нормативних документів.
11. Усі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
______ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
(ПРОЕКТ )
_________ 2018 року №
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

«Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2019 рік»
вають 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 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.
ІІ. 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.
ІІІ. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних
способів досягнення зазначених цілей
Статтею 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
встановлення ставок туристичного збору, він справляється відповідно до п 12.3.5 ст. 12 Кодексу із застосуванням мінімальної ставки, що в свою чергу
спричинить втрати доходної частини бюджету міста.
Проектом рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2019 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.
IV. Механізм розв’язання проблеми
Зазначену проблему планується розв’язати
шляхом прийняття міською радою рішення «Про
встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на
2019 рік».
Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Вишгородської міської ради та у друкованому ЗМІ.
Ступінь ефективності даного регуляторного
акта буде оцінюватися за результатами аналізу розміру надходжень сум сплати туристичного збору до
бюджету.
V. Обґрунтування можливості досягнення
встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта
Цілі досягаються усім змістом рішення, оскільки
в ньому чітко визначено платники 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 акту фізичними і юридичними особами.
Зовнішніми чинниками, які можуть вплинути на
дію регуляторного акту є зміна законодавства щодо
питань оподаткування.
VI. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Позитивним наслідком прийняття проекту рішення є надходження до міського
бюджету.
Прийняття рішення дозволить досягти встановлених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.
Сфера
впливу
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Органи
місцевого
самоврядування

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

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготуванням
регуляторного акта, та витрати на
оприлюднення проекту рішення

Податкові Прозорий механізм справляння Витрати відсутні.
агенти
туристичного збору
Обов’язки щодо справляння туристичного збору та його
сплата до міського бюджету
С п о ж и - Можливість реалізації соціальних Збільшення витрат на проживання
вачі
заходів у зв’язку з додатковими (ночівлю) в місцях, визначених рінадходженнями до місцевого бю- шенням
джету від туристичної галузі
VII. 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.
VIII. 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.
IX. 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 встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2019 рік
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 268 Податкового кодексу
України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада В И Р І Ш И Л А:
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, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами.
4.2. Квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на
праві користування за договором найму.
4.3. Юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються Вишгородською міською радою справляти збір на умовах відповідного договору.
5. Базою справляння збору є вартість усього періоду про-

живання (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 ді-

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
(ПРОЕКТ)
____________ 2018 року №
ючих 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

10

12 травня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2018 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П О Н Е ДІ ЛО К , 1 4 Т Р А ВНЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 07:45, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:50 «Одруження
наослiп»
12:20, 13:55, 15:15
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
20:15 «Секретнi
матерiали»
20:30, 21:30 Т/с
«Хороший хлопець»
22:30 «Грошi 2018»
23:45 Х/ф «Iнструкцiї не
додаються»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:50 «ДжеДАI»
11:15 Т/с «Стоматолог»
15:00 Х/ф «Геокатастрофа»
16:40 Х/ф «День коли
Земля зупинилась»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса»

20:30, 22:05 Т/с «Кiстки
11»
23:50 Х/ф «Джек Гантер.
В пошуках скарбiв
Угарiта»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Щоденник
Євробачення-2018
09:40 Д/с «Велике
фотополювання Дага
Гарднера»
10:10 Д/с «Шамварi:
територiя диких тварин»
11:00 Д/ц «Столика
Японiя»
11:40 Д/ц «Двоколiснi
хронiки»
12:00 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:40 Лайфхак
українською
13:55 Перша шпальта
17:00 Розсекречена
iсторiя
18:00 Iнформацiйна
година
20:15 Вiйна i мир
21:50 Т/с «Iспанська

легенда»
23:15 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Мiсiя: краса
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар - 4»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Обручка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Подорож до
центру душi»
23:30 Х/ф «Код доступу
«Кейптаун»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»

13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Про рибалку
та його дружину»
11:00 Серiал «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Чотири весiлля
13:00 Казки У Кiно
16:00, 23:00 Країна У
17:00 Панянка-селянка
18:00 Одного разу в Одесi
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:30 Танька i Володька
22:00 Знай наших!
00:00 Теорiя зради
СТБ
7:25, 15:55 «Все буде
добре!»

08:50 Х/ф «Подiлись
щастям своїм»
13:30 Битва екстрасенсiв
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:40 Слiдство
ведуть екстрасенси
23:40 Один за всiх
НТН
08:30 «Свiдок. Агенти»
09:00 Х/ф «Перевертень у
погонах»
10:35 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Школа доктора
Комаровського»
14:30, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с
«Спадщина»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
07:45 М/ф «Вартовий
Мiсяця»

09:14 Kids Time
09:15 Т/с «Бiблiотекарi»
13:00 Х/ф «Розплата»
15:00 Х/ф «Крутi заходи»
16:55 Х/ф «Коломбiана»
19:00 Ревiзор. Крамницi
21:00 Таємний агент
22:10 Таємний агент.
Пост-шоу
00:00 Х/ф «Поїздка в
Америку»
МЕГА
07:40, 13:10 Правда
життя
08:40, 22:30 Дивовинаходи
09:30, 17:10 Вуличнi
мавпи
10:20 Африканськi рiчки:
дари дощiв
11:20 Мiсця сили
12:20 Брама часу
14:10 Речовий доказ
15:20, 21:40 Вiдчайдушнi
рибалки
16:20, 20:50 Мистецтво
виживання
18:10 Код доступу
19:00 Фантастичнi iсторiї
19:50 Секретнi територiї
23:20 Любов, ненависть i
пропаганда

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Свiт
дивовижних тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
21:25 «Вердикт iсторiї»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Карамболь»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
14:00 «Орел i Решка.

Ювiлейний 2»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Дiвчина мого
найкращого друга»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Х/ф «Солодка
жiнка»
12:00 «Новини»
12:25 Т/с «Жереб долi»
16:00 «Чекай на мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
ICTV
6:35 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Антизомбi
12:10, 13:20 Секретний
фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День

14:35, 16:20 Х/ф «Таксi-3»
16:55 Х/ф «Таксi-4»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Пес-3»
22:40 Свобода слова
5 КАНАЛ
06:50, 17:00 Час новин.
Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Фiнансовий
тиждень
08:15 Про вiйсько
08:50 Клуб LIFE
09:25, 17:45 Час громади
10:10 Час. Пiдсумки
тижня
11:10, 12:30, 13:15,
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:30, 19:20
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»

В IВ Т О Р О К , 1 5 Т Р А ВНЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 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»
10:45 «Одруження
наослiп»
12:20, 13:45, 15:05
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
20:15 «Секретнi
матерiали»
20:30, 21:30 Т/с
«Хороший хлопець»
22:30 «Повернiть менi
красу - 3»
23:50 Х/ф «Любов з
ризиком для життя»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:25 Загублений
свiт
12:55 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:20 Х/ф «Джек Гантер.
Прокляття гробницi

Ехнатона»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса»
20:30 Т/с «Кiстки 12»
22:05 Т/с «Кiстки 11»
23:50 Х/ф «Кур’єр»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40, 19:25 Д/с
«Шамварi: територiя
диких тварин»
11:00 Д/ц «Столика
Японiя»
11:40 Д/ц «Двоколiснi
хронiки»
12:00 Д/ц «Смак
Дзяннаня»
13:40 Лайфхак
українською
13:55 Складна розмова
15:15 М/с «Гон»
18:00, 00:15
Iнформацiйна година
19:00 Перший на селi
20:25 Нашi грошi
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Iспанська

легенда»
23:10 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Мiсiя: краса
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар - 4»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Обручка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Подорож до
центру душi»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15

«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Дiвчинка з
сiрниками»
11:00 Серiал «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Чотири весiлля
13:00 Казки У Кiно
14:00 Рятiвники
16:00, 23:00 Країна У
17:00 Панянка-селянка
18:00 Одного разу в Одесi
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:30 Танька i Володька
22:00 Знай наших!
00:00 Теорiя зради

добре!»
07:50 Х/ф «Суєта суєт»
09:30 МастерШеф
13:00 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55 ЕксперименТИ
22:45 Давай поговоримо
про секс
00:35 Один за всiх
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Зникнення»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Школа доктора
Комаровського»
14:35, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с
«Спадщина»

СТБ
6:30, 15:55 «Все буде

НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 08:04 Kids Time
06:50 М/с «Дракони.

18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

12:20 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:40 МастерШеф.
Кулiнарний випускний
23:55 Один за всiх

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Русалонька»
11:00 Серiал «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Чотири весiлля
13:00 Казки У Кiно
14:00 Рятiвники
16:00, 23:00 Країна У
17:00 Панянка-селянка
18:00 Одного разу в Одесi
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:30 Танька i Володька
22:00 Знай наших!
00:00 Теорiя зради

НТН
7:05 Х/ф «У пошуках
мiльйонерки»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Iдеальний
чоловiк»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Школа доктора
Комаровського»
14:35, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с
«Спадщина»

Перегони безстрашних»
08:05 Т/с «Мелiса та
Джой»
12:45 Х/ф «Тисяча слiв»
14:40 Х/ф «Поїздка в
Америку»
17:00, 19:00 Заробiтчани
21:00 Аферисти в
мережах
21:45 Вiд пацанки до
панянки
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40, 13:10 Правда
життя
08:40, 22:30 Дивовинаходи
09:30, 17:10 Вуличнi
мавпи
10:20 Африканськi рiчки:
дари дощiв
11:20 Мiсця сили
12:20 Брама часу
14:10 Речовий доказ
15:20, 21:40 Вiдчайдушнi
рибалки
16:20, 20:50 Мистецтво
виживання
18:10 Код доступу
19:00 Секретнi територiї
23:20 Любов, ненависть i

пропаганда
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Свiт
дивовижних тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Вердикт iсторiї»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Карамболь»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»

13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
19:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 «Орел i Решка»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
13:00 Х/ф «Гайворони»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:10, 17:30, 21:25 Т/с
«Пес-3»
12:10, 13:20 Х/ф «Епоха

героїв»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20 «На трьох»
16:30, 22:40 Т/с «Копи на
роботi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:45 Х/ф
«Максимальний ризик»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:20 Будiвельний
стандарт
07:30 Код успiху
08:25 Агрокраїна
09:25, 17:45 Час громади
10:10 Велика полiтика
11:10, 12:30, 13:15,
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:30, 19:20
Iнформацiйний вечiр
22:00, 23:00 «За Чай.
com»

СЕ РЕДА , 1 6 ТР А ВНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 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»
10:45 «Одруження
наослiп»
12:20, 13:45, 15:05
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
20:15 «Секретнi
матерiали»
20:30, 21:30 Т/с
«Хороший хлопець»
22:30 «Одруження
наослiп 4»
00:25 Х/ф «Iдеальнi
незнайомцi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55 Загублений свiт
12:55 Вiдеобiмба
15:15 Х/ф «Джек Гантер.
Небесна зiрка»

17:20 «Загублений свiт»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса»
20:30 Т/с «Кiстки 12»
22:05 Т/с «Кiстки 11»
23:50 Х/ф «Старi днi»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40, 19:25 Д/с
«Шамварi: територiя
диких тварин»
11:00 Д/ц «Столика
Японiя»
11:40 Д/ц «Двоколiснi
хронiки»
13:40 Лайфхак
українською
13:55 Нашi грошi
17:40 ТАКАШОТАМ
СУСПIЛЬНЕ
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Д/с «Дешевий
вiдпочинок»
21:30 Щоденник
Євробачення-2018
21:50 Т/с «Iспанська
легенда»
23:15 Д/с «Дивовижнi

мiста свiту»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Мiсiя: краса
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар - 4»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Обручка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Подорож до
центру душi»
23:30 Т/с «CSI: НьюЙорк»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»

СТБ
7:00, 15:55 «Все буде
добре!»
08:30 Все буде смачно!
09:30 МастерШеф

НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 08:19 Kids Time
07:00 М/с «Дракони.

Перегони безстрашних»
08:20 Т/с «Мелiса та
Джой»
13:00 Х/ф «Бiзнес заради
кохання»
14:50 Х/ф «Перша
донька»
17:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Суперiнтуїцiя
МЕГА
07:40, 13:10 Правда
життя
08:40, 22:30 Дивовинаходи
09:30, 17:10 Вуличнi
мавпи
10:20 Африканськi рiчки:
дари дощiв
11:20 Мiсця сили
12:20 Брама часу
14:10 Речовий доказ
15:20, 21:40 Вiдчайдушнi
рибалки
16:20, 20:50 Мистецтво
виживання
18:10 Код доступу
19:00 Секретнi територiї

23:20 Любов, ненависть i
пропаганда
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Свiт
дивовижних тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «Вердикт iсторiї»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Карамболь»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.

Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло 2»
14:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 «Орел i Решка»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25, 20:40 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
13:00 Х/ф «Iнспектор
карного розшуку»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:30 Х/ф «Убити Гiнця»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Громадянська
оборона
11:10, 17:30, 21:25 Т/с
«Пес-3»
12:05, 13:20 Х/ф
«Максимальний ризик»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20 «На трьох»
16:30, 22:40 Т/с «Копи на
роботi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:45 Х/ф «Слiпа лють»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Медекспертиза
08:15 Топ дня
08:45 Клуб LIFE
09:25, 17:45 Час громади
10:10 Особливий
погляд
11:10, 12:30, 13:10,
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:30, 19:20
Iнформацiйний вечiр
22:00, 23:00 «За Чай.
com»

Ч Е ТВЕ Р , 1 7 ТР А ВНЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:50 «Одруження
наослiп»
12:20, 13:45, 15:05
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
20:15 «Секретнi
матерiали»
20:30, 21:30 Т/с
«Хороший хлопець»
22:30 «Право на владу
2018»
2+2
08:00 Вiдеобiмба
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:25 Загублений
свiт
12:55 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:20 Х/ф «Горець:
Джерело»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса»
20:30 Т/с «Кiстки 12»

22:05 Т/с «Кiстки 11»
23:50 «Помста природи»
UA:ПЕРШИЙ
09:30 Щоденник
Євробачення-2018
09:40, 19:25 Д/с
«Шамварi: територiя
диких тварин»
11:00 Д/ц «Столика
Японiя»
11:40 Д/ц «Двоколiснi
хронiки»
12:00 Д/ц «Смак
Дзяннаня»
13:40 Лайфхак
українською
13:55 До справи
17:00, 19:00 #ВУКРАЇНI
18:00 Iнформацiйна
година
20:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:50 Т/с «Iспанська
легенда»
23:15 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Мiсiя: краса
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар - 4»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Обручка з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Подорож до
центру душi»
23:20 Контролер
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»

18:40, 20:20 «Територiя
позитиву»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
09:45 Х/ф «Диявол
с трьома золотими
волосинами»
11:00 Серiал «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Чотири весiлля
13:00 Казки У Кiно
14:00 Рятiвники
16:00, 23:00 Країна У
17:00 Панянка-селянка
18:00 Одного разу в Одесi
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:30 Танька i Володька
22:00 Знай наших!
00:00 Щоденники
Темного
СТБ
6:55, 15:55 «Все буде
добре!»
08:15 Все буде смачно!

09:15 МастерШеф
12:30 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:40 Я соромлюсь
свого тiла
22:55 Я соромлюсь свого
тiла
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:05 Х/ф «Прорив»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Школа доктора
Комаровського»
14:30, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Темнi
лабiринти минулого»
НОВИЙ КАНАЛ
07:00 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»

08:20 Т/с «Мелiса та
Джой»
11:00 Х/ф «Вибух iз
минулого»
13:10 Х/ф «Джордж з
джунглiв»
15:00 Суперiнтуїцiя
17:00, 19:00 Хто зверху
21:00 Аферисти в
мережах
22:00 Вар’яти
МЕГА
07:40, 13:10 Правда
життя
08:40, 22:30 Дивовинаходи
09:30, 17:10 Вуличнi
мавпи
10:20 Африканськi рiчки:
дари дощiв
11:20 Мiсця сили
12:20 Брама часу
14:10 Речовий доказ
15:20, 21:40 Рiчковi
монстри
16:20, 20:50 Мистецтво
виживання
18:10 Код доступу
19:00 Секретнi територiї

23:20 Любов, ненависть i
пропаганда
ТРК «КИїВ»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
21:25 «Вердикт iсторiї»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:20 «Карамболь»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i

Решка. Рай та пекло 2»
14:00, 00:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25, 20:40 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
13:00 Х/ф «Нiчна подiя»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «Французький
транзит»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:10, 17:30, 21:25 Т/с
«Пес-3»

12:10, 13:20 Х/ф «Слiпа
лють»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 «На трьох»
16:30, 22:40 Т/с «Копи на
роботi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:45 Х/ф «Чорна книга»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:35 Компанiя героїв
08:45 Клуб LIFE
09:25, 17:45 Час
громади
10:10 Стоп корупцiї!
11:10, 12:30, 13:15,
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:30, 19:20
Iнформацiйний вечiр
22:00, 23:00 «За Чай.
com»
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П’ЯТНИЦЯ, 18 ТРАВНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 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, 10:45, 12:20
«Одруження наослiп»
12:55, 14:20, 15:40
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Кохання
Мер’єм»
20:15 Х/ф «Чужа молитва»
22:10 Х/ф «Експедицiя
«Ноїв ковчег»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 12:55 «Помста
природи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:20 Загублений
свiт
14:50 Х/ф «Солдат
Джейн»
19:25 Х/ф «Бета-тест»
21:05 Х/ф «I гримнув
грiм»
22:55 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»

UA:ПЕРШИЙ
6:00, 15:20 «Христина.
Кримське соло»
06:30, 07:05, 08:05 День
пам’ятi жертв геноциду
кримськотатарського
народу та День
боротьби за права
кримськотатарського
народу. Спецпланування
07:00, 08:00, 09:25, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:40 «Межа очiкування»
11:00 Д/ц «Гордiсть свiту»
12:05 Д/ц «Незвичайнi
культури»
13:55 Схеми. Корупцiя в
деталях
17:00 «Генiчеськ»
17:30 «Крим. Спротив»
18:00, 00:15
Iнформацiйна година
19:00 День пам’ятi
жертв геноциду
кримськотатарського
народу та День
боротьби за права
кримськотатарського
народу. Спецпроект

Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з 18:40, 20:20 «Територiя
позитиву»
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:20 «Нейтральна
територiя»
19:00, 23:00 Сьогоднi
21:20 «Подiї» вересня
09:30 Зiрковий шлях
22:00 «Пiдсумки»
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
ТЕТ
«Вiдчинене вiкно»
6:30 ТЕТ Мультиранок
18:00 Т/с «Обручка з
09:15 Х/ф «Том Сойєр»
рубiном»
19:45 «Говорить Україна» 11:00 Серiал «Усi жiнки вiдьми»
21:00, 00:00 Т/с «Музика
13:30 Серiал «Зачароване
для двох»
королiвство»
23:20 Слiдами
18:30 М/ф «Замбезiя»
20:00 Х/ф «Великий
ПРЯМИЙ
дружнiй велетень»
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
22:15 Х/ф «Земля в
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, облозi»
00:00 Теорiя зради
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
СТБ
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15 6:35 Моя правда. Хаял
19:25, 21:50
Розсекречена iсторiя
20:25 Перша шпальта
23:20 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»

Алекперов
07:25 Х/ф «Таємниця
Чорних дроздiв»
09:25 Х/ф «Спокута»
11:15 Х/ф «Червонi
браслети»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
20:00, 22:40 Холостяк
23:35 Як вийти замiж
НТН
6:25 Х/ф «Вiрний Руслан»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Тi, що зiйшли
з небес»
10:35 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Школа доктора
Комаровського»
14:35, 16:50 «Легенди
карного розшуку»
19:30 Т/с «Альпiйський
патруль»
22:15, 23:45 Т/с «Темнi
лабiринти минулого»

НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 08:44 Kids Time
07:00 М/ф «Вартовий
Мiсяця»
08:45 Х/ф «Лабiринт»
12:40 Х/ф «День
Триффидiв»
16:40, 01:00 Х/ф «Космос
мiж нами»
19:00 Х/ф «Час»
21:10 Х/ф «Джампер»
23:00 Х/ф «Вторгнення:
Битва за рай»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40, 13:10 Правда
життя
08:40, 22:30 Дивовинаходи
09:30, 17:10 Вуличнi
мавпи
10:20 Африканськi рiчки:
дари дощiв
11:20 Мiсця сили
12:20 Брама часу
14:10 Речовий доказ
16:20, 20:50 Мистецтво
виживання

18:10 Мiстична Україна
19:00 Секретнi територiї
23:20 Любов, ненависть i
пропаганда
ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Свiт
дивовижних тварин»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Служба порятунку»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
20:30 «Мiсто добра»
21:25 «Вердикт iсторiї»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми

09:10 «Орел i Решка»
12:00, 23:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
21:00 «Орел i Решка. Рай
та пекло 2»
00:00 Х/ф «Цiна
пристрастi»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:10, 12:25 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
12:50 Х/ф «Холодне лiто
53-го»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:45 Х/ф «Слiпий обрiй»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
10:10 Iнсайдер
11:30, 16:30 Т/с «Пес-3»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25, 16:20 Х/ф «Чорна
книга»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Х/ф «Той, хто
бiжить по лезу - 2049»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25, 08:15 Топ дня
08:45 Клуб LIFE
09:25, 17:45 Час громади
11:10, 12:30, 13:15,
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:30, 19:20
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»
23:20 Винна карта

СУБОТА, 19 ТРАВНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi 2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Життя без обману»
11:10, 23:20 «Свiтське
життя 2018»
12:10 Т/с «Хороший
хлопець»
16:20, 21:15 «Вечiрнiй
квартал 2018»
18:30 «Розсмiши комiка.
Дiти 2018»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:00 Х/ф «Чужа молитва»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10 Загублений свiт
10:05 Х/ф «Бета-тест»
11:35 Т/с «Стоматолог»
15:20 Х/ф «Мабуть, боги
з’їхали з глузду»
17:25 Х/ф «Кришталевi
черепи»
19:15 32 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Шахтар»

7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15, 04:40 Зiрковий
шлях
UA:ПЕРШИЙ
09:20, 15:20 Т/с
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
«Подорож до центру
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00, душi»
17:40, 19:40 Т/с «Лист
00:15 Новини
помилково»
10:05 Хто в домi хазяїн?
22:00 Х/ф «З чистого
10:30 Лайфхак
аркуша»
українською
00:10 Т/с «CSI: Нью12:00 Х/ф «Обiтниця
Йорк»
любовi»
13:35 Концертна
ПРЯМИЙ
програма
9:00, 11:00, 12:00, 16:00,
14:30 Д/ц «Незвичайнi
18:00, 19:00 «Репортер».
культури»
Новини
15:25 Д/ц «Вагасi 09:20 «Золотий гусак.»
японськi смаколики»
NEW
16:35 Д/ц «Неповторна
10:00, 15:00 Концерт
природа»
11:15, 12:15, 16:15, 19:15
17:05 Т/с «Iспанська
«Територiя позитиву»
легенда»
13:00 Прямий ефiр з
20:00 Розсекречена
Наталкою Фiцич
iсторiя
14:00 «Споживач»
21:30 Як дивитися кiно
17:00 «Полiтична кухня»
21:55 Х/ф «Франц»
18:15 « Культурна
дипломатiя»
ТРК «УКРАїНА»
21:25 «ПРОФУТБОЛ»
23:20 «Помста природи»

20:00 «Свiтськi хронiки»
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
22:00 «Закрита зона»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/ф «Принцеса
Лiллiфi»
12:00 Х/ф «Король
повiтря: Лiга чемпiонiв»
13:30 Х/ф «Русалонька»
14:30 Рятiвники
20:00 Танька i Володька
22:00 Країна У
00:00 Щоденники
Темного
СТБ
6:05 Караоке на Майданi
07:05, 19:00 Хата на тата
09:00 Все буде смачно!
10:30 МастерШеф.
Кулiнарний випускний
13:35 Холостяк
16:20 Х/ф «Екiпаж»
21:55 Вечiр з Наталею
Гарiповою. Настя

Каменських
23:05 Свiтами за
скарбами
НТН
6:15 Х/ф «Зворотного
шляху немає»
10:10 Х/ф «Товариш
генерал»
12:00 «Свiдок. Агенти»
12:35 «Речовий доказ»
15:30 «Склад злочину»
17:05 «Переломнi 80-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
21:20 Х/ф «Iван Бровкiн
на цiлинi»
23:15 Х/ф «Замкнутий
ланцюг»
НОВИЙ КАНАЛ
6:39, 07:59 Kids Time
06:40 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
08:00 Ревiзор. Крамницi
10:00 Таємний агент
11:15 Таємний агент.
Пост-шоу

13:00 Т/с «Бiблiотекарi»
16:40 М/ф «Вiдважна»
18:30 Х/ф «Реальна
сталь»
21:00 Х/ф «Iнтерстеллар»
00:25 Х/ф «Епiдемiя»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40 Прихована
реальнiсть
09:10, 18:30 У пошуках
iстини
11:00 Любов, ненависть i
пропаганда
12:30 Наука проти
мiстики
15:30 Африканськi рiчки:
дари дощiв
17:30, 23:50 Рiчковi
монстри
21:00 Зброя, мiкроби та
сталь
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»
09:00 «Якiсне життя»

09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Музика рiдного
дому»
16:50 «Паспортний стiл»
19:25 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни»
20:20 «Ситуацiя»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Пiше: мiж
небом i землею»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
09:00 «Ух ти show»
11:10 Х/ф «Книга
джунглiв»
13:15 «Орел i Решка. На
краю свiту»
22:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
23:00 Х/ф «Будинок
проклятих»

ІНТЕР
6:30 «Чекай на мене»
08:00 Х/ф «Убити
дракона»
10:30 Х/ф «Мiй лагiдний i
нiжний звiр»
12:40 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням»
14:30 Т/с «Нехай
говорять»
18:10, 20:30 Т/с «Друге
життя»
20:00 «Подробицi»
23:00 Х/ф «Арифметика
пiдлостi»
ICTV
7:35 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу
10:50, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
13:30 Х/ф «Той, хто
бiжить по лезу - 2049»
16:30 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»
18:45 Факти. Вечiр

19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-4:
Протокол Фантом»
22:45 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-3»
5 КАНАЛ
07:15, 12:15 Невигаданi
iсторiї
07:50, 08:55, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:35 Сiмейний лiкар
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
14:30 Олiмпiйськi iсторiї
15:30 Сiмейнi зустрiчi
16:05
ЕнергоНезалежнiсть
16:25 Фактор безпеки
17:10 Стоп корупцiї!
18:00 Велика полiтика
22:10 Справжнiй детектив
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:40 Кордон
держави

НЕДIЛЯ, 20 ТРАВНЯ 2018 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:10 ТСН
07:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:15 «Повернiть менi
красу - 3»
11:45 «Свiт навиворiт - 9»
13:05, 14:05 «Свiт
навиворiт: Камбоджа»
15:05 Т/с «Хороший
хлопець»
19:30 «ТСН-тиждень»
21:00 Х/ф «Дiвчина з
персиками»
00:40 Х/ф «Пришестя
диявола»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Бушидо»
09:00 «Помста природи»
12:10 Загублений свiт
16:10 Х/ф «Вуличний
боєць»
19:00 Х/ф «Iнферно»

20:45 Х/ф «Солдат
Джейн»
23:00 Змiшанi
єдиноборства. UFC
UA:ПЕРШИЙ
6:30 День пам’ятi жертв
полiтичних репресiй.
Спецпланування
09:30 Х/ф «Обiтниця
любовi»
12:00 ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ: ПАМ’ЯТI
ЖЕРТВ ПОЛIТИЧНИХ
РЕПРЕСIЙ
12:10 Перший на селi
12:40 Х/ф «Йосип
прекрасний. Намiсник
фараона»
15:50 Телепродаж
16:10, 23:30 Д/ц
«Неповторна природа»
17:05 Т/с «Iспанська
легенда»
19:50 Д/с «Як працюють
мiста»
21:00 Новини
21:35 «Таємний iзолятор
СБУ»
22:15 Букоголiки

ТОВ «КВОТ» запрошує
на постійну роботу
на виробництво
у м. Вишгороді
ЛИВАРНИКІВ ПЛАСТМАС!
Навчаємо.
З/п — від 6 000 грн на місяць
(офіційне працевлаштування).
Звертатися за адресою:
м. Вишгород, вул. Київська, 10.
Тел. (044) 587-95-16,
(067) 760-54-82

P. S.

22:40 Д/ц «Вагасi японськi смаколики»
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:45 Зiрковий шлях
09:20 Т/с «Лист
помилково»
13:00 Т/с «Музика для
двох»
17:00, 21:00 Т/с «Серце
слiдчого»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Час кохати»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 15:15,
16:15, 17:15, 18:15, 19:15
«Територiя позитиву»
12:15 Споживач
13:15 Прямий ефiр з
Наталкою Фiцич
14:15 «Вiч на вiч»
20:00 «Дорослi iгри»

21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
22:00 «Полiтична кухня»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
10:30 Х/ф «Том Сойєр»
12:15 Х/ф «Земля в
облозi»
14:00 Х/ф «Дiвчинка з
сiрниками»
15:00 Х/ф «Про рибалку
та його дружину»
17:30 Х/ф «Великий
дружнiй велетень»
19:30 Серiал «Зачароване
королiвство»
00:30 БарДак
СТБ
6:45 Х/ф «Таємниця
«Чорних дроздiв»
08:10 Як вийти замiж
09:15 Все буде смачно!
11:15 Караоке на Майданi
12:15 ЕксперименТИ
14:15 Х/ф «Екiпаж»
17:00, 23:35 Я соромлюсь
свого тiла

19:00 Битва екстрасенсiв
21:20 Один за всiх
22:35 Слiдство ведуть
екстрасенси
23:50 Я соромлюсь свого
тiла
НТН
6:35 «Страх у твоєму
домi»
10:20 Х/ф «Пацани»
12:05 Х/ф «Табiр iде в
небо»
14:00 Х/ф «Ще один
зв’язок»
16:35 Х/ф «Смерть
негiдника»
19:00 Х/ф «Справа
Румянцева»
20:55 Х/ф «Пiд прицiлом
кохання»
23:00 Х/ф «Охоронниця»
НОВИЙ КАНАЛ
6:04, 07:24 Kids Time
06:05 М/с «Дракони.
Перегони безстрашних»
07:25 М/ф «Вiдважна»
09:15 Х/ф «Джампер»
11:00 Х/ф «Час»

13 травня з 09:00 до 16:00 КУПУЄМО ВОЛОССЯ,
від 1500 до 60 000 грн/кг.
Ордени, медалі, фотоапарати,
годинники в жовтому корпусі, бурштинове намисто.
м. Вишгород, вул. Грушевського, 1, «Перукарня»,
тел: (067) 622-01-61, (095) 431-63-06
ТОВ КПФ «КОРН ЛТД» (м. Київ) потрібні:
тракторист — ЗП — 7 000 грн, ГР: 7/7, тел: (067) 550-42-49;
електрогазозварник, тел: (067) 550-45-38;
електромонтер — ЗП — 8 000 грн, тел: (067) 550-42-46.
Житлом забезпечуємо

Совість — вона така-а-а-а-а...
Мучить не тих, кого повинна,
а тих, у кого вона є

13:15 Х/ф «Реальна
сталь»
16:00 Х/ф «Iнтерстеллар»
19:20 Х/ф «Примарний
вершник»
22:00 Х/ф «Скаженi
перегони»
00:00 Х/ф «Плетена
людина»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:40 Прихована
реальнiсть
09:10, 18:30 У пошуках
iстини
11:00 Любов, ненависть i
пропаганда
12:30 Зброя, мiкроби та
сталь
15:30 Дивовижний
Гiбралтар
16:30 Природа
сьогодення
17:30, 23:50 Рiчковi
монстри
21:00 Наука проти
мiстики
ТРК «КИїВ»

8:20 «Життєвi iсторiї»
09:00 Прогулянки мiстом»
09:35 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 Х/ф «Леопард»
18:35 «Ситуацiя»
18:45 Х/ф «Великий
рейд»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Останнiй
подарунок»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:40 Х/ф «Хто Ви, мiстер
Брукс?»

ІНТЕР
6:30 Х/ф «Бережи мене,
мiй талiсмане»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження.
Америка»
12:10 Х/ф «Шок»
14:10 Х/ф
«Неприборканий»
16:40, 20:30 Т/с «Друге
життя»
20:00 «Подробицi»
23:20 Х/ф «Мiнливостi
долi»

K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 Мультфiльми
10:00 Х/ф «Книга
джунглiв»
12:10 «Орел i Решка»
14:55 «Орел i Решка. На
краю свiту»
23:30 Х/ф «Мiсяць 2112»

ICTV
08:45 Т/с «Вiддiл 44»
11:20, 13:00 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»
12:45 Факти. День
13:45 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-3»
16:05 Х/ф «Миссия
невыполнима-4.
Протокол Фантом»
18:45 Факти тижня. 100

хвилин
20:35 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-5. Нацiя
iзгоїв»
23:10 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-2»
5 КАНАЛ
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:25 Кiно з Я. Соколовою
1112:35 Пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
14:10, 20:00 Машина часу
16:20 Фiнансовий
тиждень
17:25 Компанiя героїв
18:00 Час. Пiдсумки
тижня
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Справжнiй детектив
23:30 Про вiйсько

Виробничому підприємству потрібні зварювальники на напівавтомат
на постійній основі. З/П – від 13 000 грн і більше.
Місце роботи: с. Новосілки. Дзвонити в робочий час: (097) 683-92-79,
Максим Сергійович

Продам стінку б/в – 1 800 грн.
Тел: (066) 916-27-28
Гаражному кооперативу «Екран» потрібен сторож
(200 грн за зміну). Тел: (067) 395-82-07
На кондитерське виробництво потрібні:
— КОНДИТЕР, з/п – 8 000 грн;
— КАРТОНАЖНИК, з/п – 6 000 грн;
— ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, з/п – 6 000 грн.
Офіційне працевлаштування.
Адреса: м. Вишгород, вул. Кургузова, 6-а,
тел: (050) 0-104-104, Ірина

Вважати
недійсним
втрачене тимчасове посвідчення офіцера запасу № 3/04/2016, видане
Вишгородським
РВК
26.04.2016 р. на ім’я
Андрія Валентиновича
МУСІЄНКА

12

12 травня

Мозаїка

2018 року

Дорогі жінки! Милі матусі!

Вишгород

13 травня в Україні відзначають День матері

Від щирого серця вітаю вас з весняним святом –
Днем матері!
Мама – найдорожча у світі людина. Вона завжди радіє
успіхам своїх дітей, підтримує їх у важку хвилину, щиро вболіває за кожен крок. І всі ми – діти, поки наші мами з нами.
Нехай же щодня, любі наші, ваші вуста сяють посмішкою, нехай ніколи не підводить здоров’я, а серця зігрівають любов і турбота близьких!
Радісних вам звісток і приємних подій, душевного спокою і любові, миру й затишку!
Благословенні будьте, українські Жінки-Мами! Мужні,
нескорені, вічні…
Депутат Київської обласної ради Роман БУКОВСЬКИЙ
ВІТАЄМО з 65-м ЮВІЛЕЄМ
Валерія Васильовича СИДОРЧУКА –
активного громадського діяча, голову
районної організації Конгресу українських
націоналістів, безкомпромісного борця за
справедливість, шановану хорошу людину і
сім’янина, знаменитого спортсмена і тренера, надійного побратима і товариша.
Щиро бажаємо тобі, друже, міцного
здоров’я, невичерпної енергії і оптимізму,
незламної волі і щасливої долі. Нових досягнень на тренерській
ниві, бійцівського духу і завжди тримати порох сухим.
Районна організація
Конгресу українських націоналістів і друзів

Натуральна косметика за помірними цінами
Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за адресою: м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2 (сьомий магазин, приміщення колишньої аптеки).
У
магазині
представлена
продукція виробників косметики
Вишгородського р-ну: фабрики
«Комбі» та Фармацевтичного науково-дослідницького
центру
«Альянс краси»;
Професійна косметика для
волосся на основі аргани, гіалуронової кислоти, кератину та колагену
Купуй органічне
Шампуні та бальзами на
основі витяжки з 15 трав та 5 цінних масел
Біологічна продукція на основі відвару трав: шампуні, бальзами, лікувальні мазі, креми, дитяча косметика
Органічні засоби для прання та миття посуду
Екологічна продукція для миття посуду
Безаміачна фарба для волосся та брів.
Зубні пасти на натуральній основі
Міцелярні муси та вода
Також у нас є продукція виробництва Білорусії: косметика та пральні засоби
Наші ціни вас приємно здивують.
Працюємо з 10:00 до 19:00 (обідня перерва з 14:00 до 15:00).
У суботу – з 10:00 до 15:00. Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87

Нова служба таксі у місті Вишгороді
«Вишгород Люкс» рада Вас вітати!
— Доступні тарифи.
— Доставка замовлень: продуктів та
медикаментів.
— З/д вокзал та аеропорт у нічний
час за попереднім замовленням —
Мега ЗНИЖКИ !!!
Також запрошуємо для роботи водіїв зі своїми авто.
Найкращі умови для роботи!!! Працюємо цілодобово!!!
Тел: (04596) 33-6-33, (097) 336-00-00, (073) 336-00-00, (099) 233-6-000

Вже протягом ста років це родинне свято є приємним
приводом для того, щоб зателефонувати мамі або приїхати до неї, щоб ніжно обійняти, торкнутися рідної руки,
сказати «спасибі» за безмежну любов, підтримку і самовідданість.
Низько вклоняюсь вам, любі матері, за терпіння, дивовижну мудрість і мужність, з якими ви, долаючи нинішні
негаразди, зберігаєте віру у кращий завтрашній день.
Здоров’я вам, тепла і сили духу. Хай промені травневого сонця дарують вам радість, відчуття весняного оновлення, додають сили і гарного настрою. Нехай вас радують діти і завжди шанують родини.
З повагою, Максим КАЛІНКІН

День матері – одне із найзворушливіших свят. Цього дня мам привітають їхні діти, а хтось
уже ніколи не почує рідного голосу, не відчує обіймів свого сина чи доньки. Вони пішли у вічність, навіки залишившись для нас героями…
Матері кіборга Непопа Костянтина Вірі Георгіївні вчитель Марія Степура присвятила свій
вірш. Власне, він – і багатьом іншим матерям…

Лист до Матері
Марія СТЕПУРА, с. Хотянівка
«Мамо, матусю, тобі ці рядочки пишу я,
Тобі посилаю від сина привіт.
Тебе, найріднішу, згадав перед боєм,
Таку найдорожчу. Пробач — йду у бій…»
Рядки ці йшли довго... Впав син у бою,
Закрилися очі-озерця.
І він вже не чув, як в хвилину оцю
Кричало поранене мамине серце.

За землю Донбасу ти впав на віки,
За копри, де шумлять осокори.
Навіть сонце сховалось сумне
Передчасно в той вечір за гори.
А мамине серце ридало здаля,
Ридали і верби старі, сивокосі.
Прийняла тебе мати-земля,
Що кров’ю солдатів полита ще й досі.
«Не плачте за мною в пекельній журбі,
Чоло у сльозах не схиляйте.
Пам’ятайте про долю живих,
їх любов і життя захищайте».

13 травня (неділя) на «Галявині казок» (сквер на вул. Шкільній, біля гімназії
«Інтелект») — «Свято Матері» — початок о 13:00.
У рамках святкування — конкурс дитячих малюнків «Мамина усмішка».
Учасником може стати кожен.

аФішка

У Першій Президентській бригаді –
чергове звільнення військовослужбовців у запас
Група інформації та комунікації в/ч 3027
Деякі військовослужбовці Першої Президентської бригади оперативного призначення
імені гетьмана Петра Дорошенка Північного ОТО
Національної гвардії України з честю виконали
свій громадський обов’язок і тепер звільняються у запас, повертаючись до цивільного життя.
Служба у бригаді буквально за короткий проміжок часу перетворила юних хлопців на мужніх
чоловіків.
Гвардійці говорять, що спочатку було складно
звикнути до розпорядку і дисципліни, проте досить
швидко вони навчилися жити за правилами статуту. Тепер замислюються, як будуть входити в ритм
цивільного життя.
«Служба промайнула як один день. Навіть не
віриться. Коли йшов до військкомату, думав, що
строкова служба – лише марнування мого часу,
адже я вже працював кореспондентом в одному з
друкованих видань Луганської області. Але я також
розумів, що не можу стояти осторонь подій, що відбуваються в Україні. Коли прийшла повістка, особливо не вагався і прибув до частини», — розповів
Володимир Заруба. Володимир родом із Луганської
області, за освітою журналіст. Рідні та близькі підтримали хлопця у його виборі та дуже зраділи, коли
він потрапив на службу до Першої Президентської
бригади. Адже військовослужбовці з’єднання нео-

дноразово професійно проявляли себе під час боїв
на Сході країни.
«Я не шкодую, що потрапив до цієї військової
частини. Тут всі допомагають одне одному. Я отримав нові знання, навички та зміг з користю реалізувати свій потенціал. Звісно, сподіваюся, не доведеться брати до рук зброї. Але, якщо країна буде
у небезпеці, зможу стати на її захист», — сказав
Володимир.
Керівництво військової частини подякувало
гвардійцям за хорошу службу та побажало успіхів у
подальшому житті.
Ті, хто захоче пов’язати своє життя з військовою
справою, можуть завжди повернутися до з’єднання
на службу за контрактом.

У нову службу таксі м. Вишгорода «Вишгород Люкс» на роботу потрібні ВОДІЇ ЗІ СВОЇМ АВТО.
Довідки за телефонами: (04596) 33-6-33, (097) 336-00-00, (073) 336-00-00, (099) 233-60-00

Шашлики з собою. Дуже смачні!
вул. Шолуденка, 17
тел: (063) 876-75-11 (доставка)

ПОСТЕЛЬКА
Чистка подушок
Виготовлення
пухо-перових
ковдр.
Постільна білизна.
Продаж наволочок.
Тел: 050 823 34 58, 097 614 56 47.
Пр. Квітковий, 1 (р-н ринку);
вул. Б. Хмельницького, 2

Запрошуємо на постійну роботу в м. Вишгороді РОЗКЛЕЙНИКА ОГОЛОШЕНЬ.
Бажано — жінка. З\П — договірна. Тел: (073) 505-80-80

Âèøãîðîä
Тел. (04596) 5-27-25
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net
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