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Дорогі вишгородці!
У ці дні широкий загал вишгородців відзначатиме дві знаменні події. Передусім це національне свято — День Конституції України.
Наш Основний Закон — один із найдемократичніших серед європейської спільноти, у якому чітко виписано верховенство права, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність. А це фундаментальні засади, на яких має вибудовуватися
майбутнє українського народу. Але будемо відвертими — у повсякденному житті
Конституція не завжди є тією основою, яка б мала забезпечувати розвиток незалежної демократичної держави. І причина цьому — спротив частини політичної
еліти, олігархічних кіл, правовий нігілізм частки електорального загалу.
Я щиро хочу, щоб наша Конституція дійсно стала оберегом державності та демократії, реальним гарантом незалежності та соборності України. Лише ми разом
із вами можемо забезпечити Основний Закон життєдайною силою.
Бажаю вам успіхів і плідної праці на благо нашого міста та України в цілому.
У неділю своє свято відзначатимуть ті, хто відчуває себе молодими за віком і душею, — День молоді.
Молодість — це неповторна пора для реалізації творчої енергії, незалежних
думок і сил. Від душі зичу молодим втілення усіх задумів у бізнесі, політиці, у науці
та на виробництві, у спорті та мистецтві. Добра вам, щастя і віри у власні сили!
Олексій МОМОТ

30 червня — відкриття відреконструйованого стадіону «Енергетик»
11:30 — офіційне відкриття
12:00 — товариський футбольний матч
між командами Національної збірної України серед ветеранів та ветеранів футболу
Вишгородщини
ВИДОВИЩНИЙ СПОРТ
22 червня у Вишгороді відбувся Чемпіонат України
з триатлону на олімпійській дистанції.
Участь у змаганнях взяли 40 професійних спортсменів, 125 аматорів та 11 команд різних вікових категорій з
усієї України. Незважаючи на спеку, всі учасники та команди подолали дистанції: плавання — 1,5 км, велоетап
— 40 км та біг — 10 км.
Серед чоловіків-професіоналів перемогу здобув Сергій Курочкін, який подолав дистанцію за 02:01:12. Серед
жінок перемогла Маргарита Крилова.
Грошову премію «Рекорд Велесгарда», засновану
депутатом Вишгородської міської ради Сергієм Пінчуком

Мікс із плавання, бігу і велогонки
(а це 10 тисяч гривень), серед професіоналів цього року
вже втретє отримав Дмитро Маляр — його результат
01:56:25 залишився найкращим.
Незмінні спонсори в організації спортивного свята —
ТОВ «Перший столичний хлібозавод», представництво
компанії Tissot в Україні, ВГО «Молода Країна».
Спортсмени запевняють, що триатлон цікавий перш
за все тим, що це три абсолютно різних види спорту. Сьогодні ти плаваєш, завтра йдеш на велотренування, а ввечері — бігаєш. Він добре збалансований, працюють різні
групи м’язів, в тому числі і м’язи серця.
Аматорський триатлон дуже популярний: у світі про-

водяться тисячі локальних і глобальних змагань.
Вишгородський міський голова Олексій Момот:
— Для нас велика честь приймати такі змагання. Це
престижна спортивна подія для нашого міста. Окрім того
— це неймовірна атмосфера, драйв, емоції, які просто
зашкалюють від дійства.
Чемпіонат із триатлону ми приймаємо не вперше, і
вдвічі приємніше, що організатори вкотре відзначають
нашу підготовку до прийому цих змагань. Дякую мешканцям міста за розуміння, адже чотири години було перекрито деякі відрізки дороги. Вишгородці — ви найкращі!
Влас. інф.
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АКТУАЛЬНО

Дорогі друзі!
Щиро вітаю вас із державним святом
– Днем Конституції України!
У світі не існує ефективнішої угоди між владою і суспільством, ніж
Конституція. Вона є своєрідним обручем, який скріплює всі державні
інститути і всю націю в єдине ціле.
Але роки показали – сама по собі Конституція, якою б передовою і
демократичною вона не була, не змінить життя на краще. Потрібна наша
з вами напружена праця, щоб конституційні норми увійшли в наше життя конкретними і зримими змінами. Щоб люди почували себе захищеними і впевнено дивилися у майбутнє. Щоб кожен громадянин відчув, що
його життя, здоров’я, честь і гідність дійсно визнані найвищою цінністю.
Україна починається з кожного з нас, і нам з вами разом будувати
на своїй землі вільне та справедливе суспільство. Це – наша мета. І
шлях до неї ми пройдемо гідно.
Вітаю вас із Днем Конституції!
Народний депутат України, голова МДО «Київщина»
Ярослав МОСКАЛЕНКО

Пошта у селі – це своєрідний
острівок зв’язку із зовнішнім світом людей, часто відрізаних від
цивілізації відсутністю доріг та
транспорту. Коли «Укрпошта» заявила, що проводитиме реформу,
дирекція підприємства запевняла: поліпшиться якість та доступність поштових послуг, замість
листонош на велосипедах селами
роз’їжджатимуть сучасні автівки з
навченими фахівцями – і все буде
добре.
На сьогодні, до прикладу, у Поліському районі знову скоротили
робочий час поштових відділень у
селах. Раніше поштарі працювали два дні на тиждень, зараз лише
один – у вівторок. Обов’язків додалося, адже окрім розноски газет та
пенсій працівники приймають комунальні платежі, а ще повинні «роздати» адресну субсидію. Нерідко у
відділенні працює одна людина, яка
виконує обов’язки і керівника, і листоноші. Працівники скаржаться – як
встигнути все зробити? Ще й неабияк побоюються за свою безпеку, бо
виплати доводиться нести до людей
без супроводу та елементарних засобів захисту.
При всьому навантаженні заробітна плата поліської листоноші складає 700-800 грн за місяць. Не краща
ситуація і в районному поштовому
відділенні в смт Красятичі. Там навпаки додали робочого часу і тепер
відділення працюватиме не три дні
на тиждень, а чотири. Навантаження
вже відчула на собі завідуюча відділенням. При цьому зарплата за посаду керівника та функції оператора
поки залишилась на тому ж рівні –
0,5 ставки, тобто 1500 грн.
З 1 травня вступила в дію норма
закону «Про житлово-комунальні послуги» щодо нарахування пені за заборгованість. Найбільше турбуються
жителі віддалених сіл. Для прикладу, щоб доїхати до поштового відділення райцентру і розрахуватися за
спожиті послуги, мешканцям Воропаївки, Блідчі, Шпилів та Леонівки
Іванківського району доводиться підлаштовуватися під рейс маршрутного автобуса, який курсує цими селами раз на тиждень. За таких умов
вчасно розрахуватися за комуналку
нереально, враховуючи той факт, що
платіжки іноді також потрапляють
до споживачів із затримкою в кілька
днів. А енергетики, як говорять люди,
«не панькаються» із сільським насе-

Вишгород
Середа, 26 червня 2019 року
Цей день об’єднує всіх, хто, незважаючи на роки, відчуває себе
молодим, і всіх, хто розуміє, що
тільки за молоддю – наше майбутнє.
Але передусім він стосується
самих молодих людей. Хоча ця пора і вважається найкращою у житті, вона теж не позбавлена
турбот. Державі належить ще багато працювати над забезпеченням молоді достойними робочими місцями, умовами для отримання освіти, заняттям спортом, якісним дозвіллям, поширенням здорового способу життя.
Так склалося, що всі найбільші громадські проекти, які мені вдалося реалізувати, пов’язані з
дітьми та молоддю. Це і вокальний конкурс «Яскраві діти України», і футбольна та тенісна школи. А в липні стартує новий проект – Школа молодіжного лідерства, який надаватиме молоді
політичну освіту, вводитиме в курс справ у сфері державотворення, виховуватиме освічених та
відповідальних лідерів, майбутнє України.
Усі мої проекти в підтримку молоді – не випадковість. Я добре розумію, що саме сьогоднішній молоді належить вести вперед країну, формувати політику у всіх сферах суспільного життя.
Тож бажаю усім молодим людям щастя та високих досягнень. Нехай віра та любов стануть
вашими помічниками у добрих справах в ім’я України!
Народний депутат України, голова МДО «Київщина»
Ярослав МОСКАЛЕНКО

Дорогі друзі!
Щиро вітаю вас із прекрасним святом
– Днем молоді!

Відстояти пошту на селі
ленням. Якщо міські мешканці місяцями накопичують борги, скажімо, за
світло, то сільській бабці його враз
«відріжуть» за якісь 10 несплачених
кіловат.
Знову б’ють на сполох газетярі.
Редакції місцевих ЗМІ вже роздер-

населених пунктах в межах пілотного
регіону так звана «пересувна пошта»
з’являється тільки один раз на тиждень на 1-2 години, та й ці графіки
порушуються, зокрема, через стан
доріг. Листоноші, які в селах отримують 0,5 чи 0,25 мінімальної зарплати,

Коментар народного депутата України Ярослава Москаленка:
«Завдяки нашій непорушній позиції,
владі довелося зайнятися проблемою закриття поштових відділень «Укрпошти» на
селі. За результатами нарад на рівні Президента, на цей рік було виділено 500 млн
грн для того, аби зберегти сільську мережу «Укрпошти» від закриття. Але цього
недостатньо для вирішення проблеми.
Нова Верховна Рада має запрацювати не
пізніше 31 серпня і одразу включиться у
бюджетний процес. Я вимагатиму передбачити в проекті державного бюджету на
наступний рік достатніх коштів, аби люди
у сільській місцевості не хвилювались,
пошта працювала, а її працівники були
упевнені у завтрашньому дні».
жавилися, відтак обмежено фінансуються з місцевих бюджетів. Тому
медійники особливо зацікавлені у
тому, щоб на їхні газети підписувались мешканці районів. Втім, через
складнощі із доставкою друкованих
видань люди просто не передплачують газет. За результатами підписної
кампанії на перше півріччя 2019 року
майже всі редакції Київщини відчутно втратили у своїх тиражах. Є випадки, коли районна газета виходить
у п’ятницю, а читачі в окремих селах
отримують її наступного четверга –
тобто за тиждень. Люди не хочуть
читати газету із таким запізненням.
Останнім часом проблемами пошти на селі займався народний депутат України Ярослав Москаленко.
Все почалося зі звернення до нардепа від Асоціації регіональних ЗМІ
щодо ситуації з реформою «Укрпошти», яка впроваджувала пілотний
проект із закриття відділень поштового зв’язку в населених пунктах з
населенням менше 2000 осіб. Мало
того, що видання змушені сплачувати непомірні тарифи на доставку (які
протягом останніх десяти років зросли в 9 разів), то завдяки «новаторському підходу» поштовиків люди в
селах взагалі відмовляються від підписки, адже газети їм практично не
доставляються. У віддалених і малих

теж відверто не зацікавлені проводити передплату і часто просто відмовляють у цій послузі. А в деяких
селах листоноші взагалі відсутні –
йдуть скорочення. Це при тому, що
середньорічний темп зростання чистого доходу «Укрпошти» протягом
2016-2018 рр. склав 20,8 %. Лише у І
кварталі 2019 року він становив майже 1,9 млрд грн. Заробітні плати керівництва підприємства теж постійно
збільшуються.
Через проблеми неякісної роботи
«Укрпошти» до Ярослава Москаленка звертався голова Ради редакторів друкованих ЗМІ Київської області Павло Смовж. У відповідь на
це звернення народним депутатом
було ініційовано нараду в Київській
обласній державній адміністрації за
участі редакторів ЗМІ та представників Київської дирекції «Укрпошти».
За її результатами, народний депутат терміново підготував та направив листи-звернення до Президента
та Прем’єр-міністра України. Завдяки цьому вдалося привернути увагу
керівництва держави до загрозливої
ситуації, і вже за кілька днів Президент закликав припинити звільнення
листонош та зберегти відділення у
сільській місцевості.
Але є й інша біда, про яку неодноразово заявляв парламентар Моска-

ленко,— починаючи із грудня 2017
року, з різних причин у країні почав
безпрецедентно стрімко дорожчати
газетний папір. Із початку 2018 року
ріст ціни на нього вже становив до
45 %. Ситуація ускладнена й тим, що
альтернативи немає – майже весь газетний папір в Україні – російський,
ринок монополізовано. Ще є трохи
білоруського, польського… Але жодного кілограма українського! У нас
цей стратегічний товар взагалі не виробляється.
«За всі роки незалежності, особливо за 5 років війни в країні, не
зроблено жодного кроку, щоб хоча
б трохи зменшити «паперову» залежність від країни-агресора. Вдумайтеся: якщо Росія заборонить продаж газетного паперу в Україну, всі
наші газети припинять існування! Без
жодного перебільшення, це – питання державної ваги й інформаційної
безпеки. Я не згоден з нинішньою
державною політикою щодо друкованих засобів масової інформації,
яка призвела до дефіциту газетного
паперу, безпрецедентного росту ціни
на нього та майже повної залежності
від монопольного становища російських виробників паперу в Україні,
руйнування системи доставки газет, відсутності адресної фінансової
державної підтримки реформованих
друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження,
а в підсумку – до невиконання найвищими державними органами влади
законів України про пресу та постійного значного здорожчання місцевих
газет для читачів»,— висловлював
свою позицію народний депутат.
З ініціативи Ярослава Москаленка у 2018 році було винесено на порядок денний сесії Верховної Ради
та підтримано парламентарями законопроект № 7291 «Про мораторій на підняття тарифів на доставку
україномовних друкованих видань на
території України та періодичних регіональних і місцевих видань на підконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей», а також
скасовано рішення Мінінфраструктури про підвищення тарифів на доставку газет.
Сьогодні Ярослав Москаленко
продовжує працювати над проблемою. Тож є сподівання, що зможемо
не допустити подальшого скорочення сільських поштових відділень і надати підтримку цій занедбаній галузі.
Лілія ЯНЧУК

Вишгород
Середа, 26 червня 2019 року
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LIII СЕСІЯ ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ

Встановлено ставки податків та збори на 2020 рік
У п'ятницю, 21 червня відбулося засідання чергової LIII сесії Вишгородської міської ради VII скликання. Депутати розглянули 60 питань.
Серед головних — встановлення ставок податків та
зборів на 2020 рік. Зокрема, земельного, на нерухоме
майно, транспортного, єдиного податку, туристичного
збору та на місця для паркування транспортних засобів.
Також збільшено фінансування на компенсацію виплат

на пільговий проїзд КП «Вишгородпастранс», на програму
соціального захисту малозабезпечених верств населення.
Приємна новина й для любителів екстриму. У бюджеті передбачено видатки для проведення поточного
ремонту скейт-парку на набережній Київського моря і
закупівлі нового обладнання для нього. Також виділено кошти на реконструкцію спортивного майданчика зі
штучним покриттям та реконструкцію зони відпочинку

з розміщенням майданчика для пляжного волейболу.
Внесено і змiни, шляхом збільшення фінансування,
до Програми пiдтримки талановитих та обдарованих
дітей м. Вишгорода на 2019 рік.
У черговий раз депутати розглянули питання надання земельної ділянки для будівництва храму на набережній. Але його знову не підтримали.
Влас. інф.

НIЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС

Молодь — наше майбутнє, i вона
творить його вже сьогоднi!
Завдання дорослих — допомогти!
Дякую
колегам-депутатам
за пiдтримку на
черговій
53-й
сесiї
Вишгородської міської ради
змiн до Програми
пiдтримки талановитої та обдарованої молодi. Вiдтепер усi заходи Програми можуть фiнансуватися з бюджету.
Наразi працюємо над Положенням про
виплату стипендій у рiзних сферах, та,
дiючи за принципом «нiчого для нас без
нас», запрошуємо молодь до обговорення. Як на мене, гiдним заохоченням
поряд iз стипендiями було б включення
представникiв учнiвського самоврядування до складу делегацiй пiд час вiзитiв
до мiст-побратимiв! Сподiваюсь, що колеги пiдтримають мене i в цiй iнiцiативi.
Також є гарна післясесійна новина
для любителів активного відпочинку
на набержній Київського водосховища.
Внесено зміни до бюджету, зокрема,
передбачено видатки для проведення
поточного ремонту скейтпарку та закупівлі нового обладнання для нього, а
також спрямовано кошти на реконструкцію спортивного майданчика із штучним
покриттям та реконструкцію зони відпочинку з розміщенням майданчика для
пляжного волейболу.
Депутати також знизили вік авторів

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ

проекту в рамках Громадського бюджету. Відтепер самостійно проекти можна
подавати по досягненню 14 років. Якщо
ж гарна ідея з’явилась у зовсім маленького вишгородця, проект можуть подати
батьки. Принагідно нагадуємо, що пропозиції в рамках Громадського бюджету (ГБ) м. Вишгорода приймаються до
01.08.2019 року. Загальний розмір ГБ
становить 1 млн гривень. Вартість проектів обмежена для поточних витрат
сумою у 150 тис. гривень, а для капітальних — 300 тис. гривень. Проекти
повинні реалізовуватись у межах міста
та на комунальній землі або на території
комунальних закладів за погодженням
із їх керівниками. Результат проекту
повинен бути загальнодоступним. Долучайтесь! Зробимо разом наше місто
комфортнішим!
Подати
пропозиції
можна
до
01.08.2019 р. у паперовому вигляді за
адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1,
поверх 1 (канцелярія міської ради) або
в електронному вигляді: на інтернет-сторінці https://rozumnemisto.org платформи
«Розумне місто — Вишгород», розділ
«Громадський бюджет».
Отримати консультацію щодо подання
пропозицій, оформлення проектів та зразки документів можна за адресою: м. Вишгород, площа Шевченка, 1, каб. 2. Тел:
(04596) 26-263) або в каб. 92 (тел: (04596)
22-037) та в каб. 66 (тел. (04596) 26-566).
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар ради

Перевірте, чи є Ви у списках

21 липня 2019 року відбудуться позачергові вибори народних депутатів України, які пройдуть відповідно до Закону України «Про вибори народних
депутатів України».
Кожен виборець може особисто перевірити інформацію про своє включення (невключення) до Державного
реєстру виборців, звернувшись до програмного ресурсу
«Особистий кабінет виборця» на сайті drv.gov.ua.
Якщо у зв’язку з навчанням, виїздом за кордон чи
іншими подіями виборець не може проголосувати на виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року за
зареєстрованим місцем проживання, він може тимчасово (на період їх проведення) змінити місце голосування.
До органу ведення Державного реєстру виборців
виборцю необхідно подати заяву про тимчасову зміну

місця голосування із зазначенням дільниці чи адреси, за
якою він бажає проголосувати. Перелік виборчих дільниць можна переглянути на сайті drv.gov.ua. При поданні заяви громадянин пред’являє паспорт або тимчасове
посвідчення громадянина України (військовослужбовці
можуть пред’являти посвідчення військовослужбовця
або військовий квиток). Заява подається особисто!
Заява виборця, виборча
адреса якого знаходиться за
межами України, та який перебуватиме в день виборів
на території України, приймається органом ведення
Реєстру за вказаним у за-

яві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої
дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування, або органом ведення
Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
Заяву про тимчасову зміну місця голосування необхідно подати не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, тобто до 15 липня 2019 року включно.
Шановні виборці, відділ ведення Державного реєстру
виборців апарату Вишгородської РДА запрошує вас перевірити інформацію про персональні дані, внесені до Реєстру, для того, щоб ви беззаперечно
потрапили до списків виборців та змогли реалізувати своє конституційне право – право вибору.
Наша адреса: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1,
каб. 84.
Тел: (04596) 22-696, (04596) 22-665.
Відділ ведення Державного реєстру виборців
апарату Вишгородської РДА

4

У ФОКУСІ

КУРС НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ
Забезпечити добробут і безпеку
для кожного українця та захистити
той фундамент державності, який
був закладений протягом попередніх
п’яти років, — з такими завданнями
йде у Верховну Раду партія «Європейська Солідарність» на чолі з Петром Порошенком.
Команда «ЄС» переконана: майбутнє України — лише з Європою, її
високими соціальними стандартами й
заможним життям. «Ми нікому не дозволимо звернути Україну з європейського
шляху, повернути назад у російські кайдани», — наголошує Порошенко.

Вишгород
Середа, 26 червня 2019 року

П’ять пріоритетів «ЄС»
Мир, євроінтеграція, добробут: партія Порошенка
назвала основні напрями, які відстоюватиме в парламенті
«Ми маємо абсолютно чітку стратегію, яка базується на міжнародному
праві і національних інтересах України.
Цей план був напрацьований протягом
п’яти попередніх років, і ми твердо переконані, що сьогодні такі можливості
перед Україною відкриваються», — наголошує Петро Порошенко.
Другий пріоритет — вступ до

їні.
«Багато хто говорить, що нам насамперед потрібні соціальні закони, бо
НАТО, ЄС, томос, армію на хліб не намажеш. А я скажу важливіше: коли у
нас буде безпечна, сильна, економічно
розвинута країна, в якій діятимуть стандарти НАТО і ЄС, — це означає, що у
кожного з нас буде достойна пенсія, до-

«Ми нікому не дозволимо звернути Україну з європейського шляху,
повернути назад у російські кайдани», — Петро Порошенко
Для досягнення цієї мети «Європейська Солідарність» визначила п’ять
принципових пріоритетів, які відстоюватиме в парламенті.
Перший пріоритет — припинення
війни. У «ЄС» наголошують: мир можливий лише після повного виведення
російських військ. Далі — введення миротворців ООН на всю непідконтрольну
територію Донбасу.

НАТО, який гарантує безпеку Україні та
її громадянам. За 70 років жоден агресор не напав на жодну з держав-членів
Північноатлантичного Альянсу, адже всі
інші одразу б стали на її захист.
Третій
пріоритет,
нерозривно
пов’язаний з другим, — приєднання до
Євросоюзу: не як самоціль, а як гарантія впровадження європейських економічних та соціальних стандартів в Укра-

стойна зарплата і ми будемо жити як повноцінні європейці», — наголошує відома волонтерка, фахівець з міжнародних
питань Софія Федина — п’ятий номер
списку «Європейської Солідарності».
Саме добробут кожного українця —
четвертий пріоритет, до якого ведуть
три попередні. Адже заможне і спокійне
життя неможливе без міцної системи
безпеки та високих соціальних стандар-

тів. «Ми побудували нову армію, забезпечили світову коаліцію солідарності з
Україною. Зараз ми твердо переконані,
що здатні забезпечити рішучі зміни в
економіці», — підкреслює Петро Порошенко.
За п’ять років свого президентства
він довів, що неможливе — можливо:
була відновлена й розбудована потужна армія, українці отримали безвізовий
режим з державами ЄС, незалежну
канонічну Церкву. Але зміцнення України аж ніяк не задовольняло Росію та її
сателітів у нашому політикумі, які знову
рвуться до влади. Тому своїм п’ятим
пріоритетом «ЄС» оголосила опір
будь-яким спробам збити країну з курсу
на Євросоюз та НАТО і повернути назад
«під Росію».
«За вихід з-під впливу РФ Україна
заплатила надто дорогою ціною: життями і здоров’ям тисяч людей, що постраждали від російської агресії на сході», — підкреслює командир медичного
батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич, яка йде до парламенту в першій
десятці «ЄС».
«І не допустити реваншу проросійських сил — наш перед ними святий
обов’язок», — переконана Яна Зінкевич.

ВІДЗНАКИ

Герої не вмирають!
22 червня, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової
війни в Україні, на території Національного парку «Межигір’я», що у Нових
Петрівцях, відбулося нагородження
ветеранів бойових дій Вишгородщини
та сімей загиблих захисників.
Розпочався захід із молебню за полеглими бійцями. Після поминальної
служби настоятель Межигірського Спасо-Преображенського монастиря отець
Спиридон провів невеликий історичний
екскурс для присутніх. Він зазначив, що
церемонія нагородження воїнів на цій
території є символічною, адже ще у ХVII
столітті Межигірська обитель була військовим монастирем усієї Запорізької
Січі. Тобто, сучасні бійці мають духовний
зв’язок зі своїми пращурами – козаками.
Голова громадської спілки «Всеукраїнське об’єднання – Ми українці» Іван Татауров вручив золоту відзнаку «Червона
Калина» І ступеня членам сімей нагороджених посмертно героїв – лейтенанта
Олександра Устименка, молодшого лейтенанта Святослава Горбенка, старших
сержантів Олександра Костюченка, Миколи Чердловського, Віталія Благовісно-

го, Руслана Арсієнка, сержанта Костянтина Непопа, старших солдатів Дениса
Ханчича, Павла Білоуса, солдатів Анатолія Савченка, Євгенія Єрмакова та Олега Орлова.
За словами Івана Татаурова, відзнаку «Червона Калина» було розроблено
зусиллями членів ветеранської спілки.
Вона має три ступені: І – золота, ІІ – срібна, ІІІ – бронзова. Її прототипом стала
нагорода столітньої давнини, якою відзначали січових стрільців.
Також медалями Української православної церкви «За жертовність і любов
до України» було нагороджено присутніх
ветеранів бойових дій Миколу Кузнецова, Олександра Наконечного, Олександра Лушпея, Владислава Дробишева,
Олександра Ступка, Олександра Щербину, Олега Войтюка, Олександра Вертеля, Максима Волинка.
Усі наші герої захищали рідну державу і прагнули миру на своїй землі, смерть
жодного із них не була даремною. І допоки ми вшановуємо їх пам'ять, вони залишаються з нами, у наших серцях, адже
герої не вмирають!
Олена ОНИЩЕНКО

Вибори до Верховної Ради України 2019
На 12:10 25 червня 2019 року по 96-му виборчому округу (міста Буча,
Славутич, Бородянський, Вишгородський, Іванківський, Поліський райони)
зареєстровані наступні кандидати в депутати до Верховної Ради України:
Віталій Анатолійович БАРАНОВ — самовисування.
Тетяна Олексіївна БРАЖНІКОВА — політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ».
Андрій Володимирович ГОРЕЛЬЦЕВ — самовисування.
Сергій Володимирович ЗАМІДРА — політична партія «ГОЛОС».
Рамаза Валерійович МАНІЯ — політична партія «Громадянська позиція».
Ярослав Миколайович МОСКАЛЕНКО — самовисування.
Іван Миколайович ОКОЄВ — політична партія Всеукраїнське об’єднання
«Свобода».
Василь Павлович ОЛЕКСЮК — самовисування.
Олександр Васильович ТАМОЖНІЙ — самовисування.
Сергій Миколайович ФЕДОРЧЕНКО — політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».
Оксана Вікторівна ЧЕПІЖКО — самовисування.
Тетяна Михайлівна ШАЛЬМАН — самовисування.

Вишгород
Середа, 26 червня 2019 року

МОЛОДВИЖ
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ІНІЦІАТИВА

День молоді для молоді
Боротьба креативу із «совком», або відзначення
Дня молоді так, як хочуть, власне, молоді люди, —
цьогорічне свято відбудеться саме в такому форматі.
Активна молодь Вишгородщини виступила з ініціативою створення програми святкування, а міська влада та партнери взяли на себе відповідальність за її реалізацію. Обговорювали концепцію масштабної події за
круглим столом у Вишгороді. На запрошення молодіж-

них організацій до робочої групи долучилися народний
депутат Ярослав Москаленко, міський голова Олексій
Момот та перший заступник Вишгородського міського
голови Марина Мельник. Сподіваємося, що цьогорічне
святкування зможе показати якісну активність молоді,
тому що фінансування — це одна справа, а бути спроможним реалізувати ідеї та проекти — це вже зовсім
інше. Ярослав Миколайович загорівся ідеями молоді та

пообіцяв підтримку.
На словах справа не закінчилась, і ось 29 червня на
нас очікує надзвичайне свято. Розваги знайдуться для
кожного! Також до свята будуть долучені фантастичні
виступи та активності як від місцевої молоді, так і від
залучених друзів із Києва.
Буде яскраво і драйвово!
Влас. Інф.

«Perfeco in Kilaba» оживить дракона

Поспішаємо поділитись гарною новиною! Український культурний фонд
надав гранд відділу культури, національностей та релігії Вишгородської
районної державної адміністрації на
виконання культурного проекту — вистави «Колискова для дракона» на
базі дитячого інклюзивного театру
«Perfeco in Kilaba»! Дякуємо за довіру.
Тепер у нас є неймовірна нагода реалізувати творчі задуми та «оживити
дракона»! Слідкуйте за оновленням інформації на нашій сторінці у Фейсбук,
адже будемо долучати творчих та щирих
людей — всіх, хто хоче змінити світ на
краще!
Інклюзію багато хто розуміє просто
як дозвіл дітям з інвалідністю навчатися,
гратися, рости разом зі здоровими одно-

МРІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ

літками, щоб «підтягуватися» до загального рівня. Утім, суть інклюзії в тому,
що кожна дитина може збагатити життя суспільства. Як-от – зробити вклад у
культурні проекти і творчість, дати щось
неповторне решті.
Одним із найдієвіших форм комунікації дітей з інвалідністю із суспільством
є театр. Він посів вагоме місце у культурній традиції кожного народу незалежно
від расової, релігійної, етнічної приналежності чи стану душі та тіла. Саме театр важливо використовувати як інструмент для впровадження інклюзії дітей із
інвалідністю в мистецьку та суспільну
діяльність.
Що гра в театрі дає дітям з інвалідністю? Самовираження, підвищення
самооцінки, оволодіння корисною справою, гнучкість та адаптивність, вміння
подивитися на себе збоку, вигідно подати свої особливості та не боятися бути
смішним (а це профілактика від позиції
жертви, саможаління).
Що театр дає глядачу: «камертон»
щирості на сцені та у просторі — сидячи поруч з дитиною на інвалідному візку,
змінюється ієрархія життєвих цінностей.
Важливо зазначити, що інклюзивні
театральні постановки здебільшого зорієнтовані у столиці. Натомість районні,

сільські громади не мали прецендентів
створення інклюзивних театральних студій. Включення інклюзивної вистави «Колискова для дракона» у репертуар Вишгородського РБК «Енергетик» матиме
хороший приклад для наслідування культурними установами нашої держави.
Прагнення до доступності та рівності,
в тому числі, в мистецтві, – є основою
демократичного суспільства, тож рух до
цієї мети є важливим у європейському
контексті розвитку держави.
Хоча рух театральної інклюзії не є
унікальним у світовому контексті, він є
унікальним в українському суспільстві,
а в малих містечках та селах – і поготів.
Також унікальність проекту «Колискова для дракона» складається з двох
об’єднуючих факторів інклюзії: проект
створить інклюзію на сцені (трупа складатиметься з дітей з інвалідністю та без)
та у глядацькій залі — враховуючи, що
особисте враження від вистави у глядача на 50%
формується та залежить
від глядацької зали. Перебуваючи поряд із дітьми
з інвалідністю, вистава
руйнуватиме стереотипи
«інакшості» у суспільства.
Проект
передбачає
також застосування авторського методу — театральної проінклюзії, що є
універсальним для формування творчого театрального колективу з числа
акторів з інвалідністю за
всіма нозологіями. Даний
метод дозволяє створювати якісний театральний
продукт на високому професійному рівні за допомогою сценічних наставників
– менторів, які є фахівцями
у суміжних сферах діяльності: хореографії, вокалі
тощо і виступають разом з
дітьми на сцені в якості акторів. Колоборація менторів з психологом дозволяє
розробити індивідуальну
карту творчого руху ди-

тини, враховуючи її можливості, індивідуальний творчий потенціал. Важливо,
що діагноз дитини має значення лише
на початку, коли формується карта міждисциплінарною командою фахівців:
педагогом-психологом, перкусіоністом,
фахівецем із театральної релаксопедії,
ерготерапевтом (фізичним реабілітологом). У ході репетицій ментори в ігровій
формі будують взаємодію з дітьми, що
надає виставі життя, уникаючи стресових ситуацій із заученням текстів. Здійснюючи акторський супровід дитини,
ментори формують психологічний простір безпеки, що в декілька разів підвищує та розкриває акторський потенціал
дитини з інвалідністю з одного боку та
забезпечує професійний рівень вистави
як продукту з іншого.
Уляна ШТУРБА,
засновниця інклюзивного театру
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ОФІЦІЙНО

Вишгород
Середа, 26 червня 2019 року
Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 21.06.2019р. №53/10

Про надання пільг зі сплати земельного податку у 2020 році
Рішення п’ятдесят третьої сесії
VІІ скликання № 53/9
від 21 червня 2019 р.
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:
1. Встановити в 2020 році пільги зі
сплати земельного податку юридичним
особам згідно з Додатком № 1.
2.
Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити
направлення копії цього рішення Вишгородському управлінню ГУ ДФС у Київській області та забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової
інформації та на сайті міської ради.
3. Рішення набирає чинності з
01.01.2020 р.
Міський голова О. МОМОТ
Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 21.06.2019р. № 53/9

ПЕРЕЛІК
Пільг для юридичних осіб, наданих відповідно до пункту
284.1 статті 284 Податкового кодексу України, із сплати
земельного податку
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території
об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

3200000000

3221800000

3221810100

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного
пункту, або території об’єднананої територіальної громади
Вишгородська міська рада

Розмір пільги (відсоГрупа платників, категорія/цільове призначення земельтків суми податкового
них ділянок
зобов’язання за рік)
Комунальні підприємства, установи, організації на
100
території Вишгородської міської ради.
Державні підприємства, установи, організації на
території Вишгородської міської ради, які повністю утри- 100
муються за рахунок коштів державного бюджету.
Державні підприємства, установи, організації на території Вишгородської міської ради, які частково утримуються за рахунок коштів державного бюджету та здійснюють 100
основний вид господарської діяльності з допоміжного
обслуговування водного транспорту (КВЕД 52.22).
Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків,
житлово-будівельні кооперативи, обслуговуючі коопера100
тиви, приватні житлово-експлуатаційні організації - пропорційно належній частці використання під житло.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, в м. Вишгороді на 2020 рік
Рішення п’ятдесят третьої сесії
VІІ скликання № 53/10
від 21 червня 2019 р.
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 ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Вишгорода податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
2. Визначити об’єкт оподаткування,
платників податку, податковий період
та інші обов’язкові елементи податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу України.
3. Встановити на території м. Вишгорода пільги із сплати податку за
переліком згідно з додатком 1.
4. Установити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
згідно з додатком 2 до цього Рішення.
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 Податково-

го 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 Вишгородському управлінню ГУ ДФС у Київській
області та його оприлюднення в засобах
масової інформації та на сайті міської
ради.
12. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на постійну комісію з
питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.
13. Рішення набирає чинності з
01.01.2020 р.
Міський голова О. МОМОТ

ПЕРЕЛІК
Пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно
до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України,
із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території
об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

3200000000

3221800000

3221810100

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднананої
територіальної громади
Вишгородська міська рада

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок Розмір пільги (відсотків
суми
податкового
зобов’язання
за рік)
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 100
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.
Звільняються від оподаткування:
а) об’єкти нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю
утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у комунальній
власності територіальної громади м. Вишгорода та закріплені за
комунальними підприємствами, створеними Вишгородською міською радою на праві господарського відання або на праві оперативного управління;
в) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють
діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні
заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
г) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у
власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
ґ) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
д) гуртожитки;
е) житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі
у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням 100
міської ради;
є) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать:
— дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та
особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітямінвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але
не більше одного такого об’єкта на дитину;
— учасникам бойових дій, ветеранам війни, учасникам
антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ліквідаторам аварії на ЧАЕС І та
ІІ категорії, інвалідам І групи, багатодітним сім’ям, але не більше
одного такого об’єкта на учасника (сім’ю);
ж) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються
суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що
провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на
ринках;
з) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи,
складські приміщення промислових підприємств;
и) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників,
призначені
для
використання
безпосередньо
у
сільськогосподарській діяльності;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

ОФІЦІЙНО

Вишгород
Середа, 26 червня 2019 року

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території
об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області

Код району

К
о
згідно
КОАТУУ

3200000000

3221800000

3221810100

д Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
з населеного пункту, або території об’єднаної територіальної
громади
Вишгородська міська рада

Класифікація будівель та споруд
код

найменування

11
111
1110
1110.1
1110.2

1130.5
1130.6

Будівлі житлові
Будинки одноквартирні
Будинки одноквартирні
Будинки одноквартирні масової забудови
Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної
комфортності
Будинки садибного типу
Будинки дачні та садові
Будинки з двома та більше квартирами
Будинки з двома квартирами
Будинки двоквартирні масової забудови
Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної
комфортності
Будинки з трьома та більше квартирами
Будинки багатоквартирні масової забудови
Будинки
багатоквартирні
підвищеної
комфортності, індивідуальні
Будинки житлові готельного типу
Гуртожитки
Гуртожитки для робітників та службовців
Гуртожитки для студентів вищих навчальних
закладів
Гуртожитки для учнів навчальних закладів
Будинки-інтернати для людей похилого віку та
інвалідів
Будинки дитини та сирітські будинки
Будинки для біженців, притулки для бездомних

1130.9

Будинки для колективного проживання, інші

12
121
1211
1211.1
1211.2
1211.3
1211.4
1211.5
1212
1212.1
1212.2
1212.3
1212.9

Будівлі нежитлові
Готелі, ресторани та подібні будівлі
Будівлі готельні
Готелі
0.200
0.200
Мотелі
0.200
0.200
Кемпінги
0.200
0.200
Пансіонати
0.200
0.200
Ресторани та бари
0.200
0.200
Інші будівлі для тимчасового проживання
Туристичні бази та гірські притулки
0.200
0.200
Дитячі та сімейні табори відпочинку
0
0
Центри та будинки відпочинку
0.200
0.200
Інші будівлі для тимчасового проживання, не
класифіковані раніше
0.200
0.200
Будівлі офісні
Будівлі офісні
Будівлі органів державного та місцевого
управління
0
0
Будівлі фінансового обслуговування
0.200
0.200
Будівлі органів правосуддя
0
0
Будівлі закордонних представництв
0
0
Адміністративно-побутові будівлі промислових
підприємств
0.200
0.200
Будівлі для конторських та адміністративних
цілей, інші
0.200
0.200
Будівлі торговельні
Будівлі торговельні
Торгові центри, універмаги, магазини
0.200
0.200
Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків
0.200
0.200
Станції технічного обслуговування автомобілів 0.200
0.200
Їдальні, кафе, закусочні тощо
0.200
0.200
Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування
0.200
0.200
Будівлі підприємств побутового обслуговування 0.200
0.200
Будівлі торговельні, інші
0.200
0.200
Будівлі транспорту та засобів зв’язку
Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
Автовокзали та інші будівлі автомобільного
транспорту
0.100
0.200
Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0.100
0.200
Будівлі міського електротранспорту
0.100
0.200
Аеровокзали та інші будівлі повітряного транс- 0.100
порту
0.200
Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з 0.100
ними будівлі
0.200
Будівлі станцій підвісних та канатних доріг
0.100
0.200
Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, 0.100
телефонних станцій, телекомунікаційних центрів
тощо
0.200
Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, 0.100
0.200
трамвайні та тролейбусні депо
Будівлі транспорту та засобів зв’язку, інші
0.100
0.200
Гаражі
Гаражі наземні
0.100
0.100
Гаражі підземні
0.100
0.100
Стоянки автомобільні криті
0.100
0.100
Навіси для велосипедів
0.100
0.100
Будівлі промислові та склади
Будівлі промислові
Будівлі підприємств машинобудування та 0.100
0.100
металообробної промисловості
Будівлі підприємств чорної металургії
0.100
0.100
Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної 0.100
0.100
промисловості
Будівлі підприємств легкої промисловості
0.100
0.100
Будівлі підприємств харчової промисловості
0.100
0.100
Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної 0.100
0.100
промисловості
Будівлі підприємств лісової, деревообробної та 0.100
0.100
целюлозно-паперової промисловості

1110.3
1110.4
112
1121
1121.1
1121.2
1122
1122.1
1122.2
1122.3
113
1130.1
1130.2
1130.3
1130.4

122
1220
1220.1
1220.2
1220.3
1220.4
1220.5
1220.9
123
1230
1230.1
1230.2
1230.3
1230.4
1230.5
1230.6
1230.9
124
1241
1241.1
1241.2
1241.3
1241.4
1241.5
1241.6
1241.7

1241.8
1241.9
1242
1242.1
1242.2
1242.3
1242.4
125
1251
1251.1
1251.2
1251.3
1251.4
1251.5
1251.6
1251.7

0.100

0.100

0.100
0.100
0.100

0.100
0.100
0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100
0.100

0.100
0.100

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
№53/10 від 21.06.2019 р.

Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
для юридичних осіб для фізичних осіб
2
найменування
1 зона
3 зона 1 зона 2 зона 3 зона
зона
Будівлі
підприємств
будівельної
індустрії, 0.100
0.100
будівельних матеріалів та виробів, скляної та
фарфоро-фаянсової промисловості
0.100
Будівлі інших промислових виробництв, включа- 0.100
ючи поліграфічне5

Класифікація будівель та споруд
код
1251.8

1251.9

Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
для юридичних осіб для фізичних осіб
2
1 зона
3 зона 1 зона 2 зона 3 зона
зона

7

1252
1252.1
1252.2
1252.3
1252.4
1252.5
1252.6
1252.7
1252.8
1252.9
126
1261
1261.1
1261.2
1261.3
1261.4
1261.5
1261.9
1262
1262.1
1262.2
1262.3
1262.4
1262.5
1262.6
1263
1263.1
1263.2
1263.3
1263.4
1263.5
1263.6
1263.7
1263.8
1263.9
1264
1264.1
1264.2
1264.3
1264.4
1264.5
1264.6
1264.9
1265
1265.1
1265.2
1265.3
1265.4
1265.5
1265.9
127
1271
1271.1
1271.2
1271.3
1271.4
1271.5
1271.6
1271.7
1271.8
1271.9
1272
1272.1
1272.2
1272.3
1273
1273.1
1273.2
1273.3
1274
1274.1
1274.2
1274.3
1274.4
1274.5

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0.100
0.100
Резервуари та ємності інші
0.100
0.100
Силоси для зерна
0.100
0.100
Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0.100
0.100
Склади спеціальні товарні
0.100
0.100
Холодильники
0.100
0.100
Складські майданчики
0.100
0.100
Склади універсальні
0.100
0.100
Склади та сховища інші
0.100
0.100
Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
Будівлі для публічних виступів
Театри, кінотеатри та концертні зали
0.200
0.200
Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів
0.200
0.200
Цирки
0.200
0.200
Казино, ігорні будинки
0.200
0.200
Музичні та танцювальні зали, дискотеки
0.200
0.200
Будівлі для публічних виступів інші
0.200
0.200
Музеї та бібліотеки
Музеї та художні галереї
0.100
0.100
Бібліотеки, книгосховища
0.100
0.100
Технічні центри
0.200
0.200
Планетарії
0.100
0.100
Будівлі архівів
0.100
0.100
Будівлі зоологічних та ботанічних садів
0.100
0.100
Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ
Будівлі вищих навчальних закладів
Будівлі шкіл та інших середніх навчальних
закладів
Будівлі
професійно-технічних
навчальних
закладів
Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних
закладів
Будівлі спеціальних навчальних закладів для
дітей з особливими потребами
Будівлі закладів з фахової перепідготовки
Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій
Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів,
інші

0.200
0

0.200
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0.100

0
0
0.100

0

0

0
0.200

0
0.200

0

0

0

0

0

0

0.200

0.200

0.200

0.200

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, 0.100
тенісні тощо
Басейни криті для плавання
0.100
Хокейні та льодові стадіони криті
0.100
Манежі легкоатлетичні
0.100
Тири
0.200
Зали спортивні інші
0.200

0.100

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів
Лікарні профільні, диспансери
Материнські та дитячі реабілітаційні центри,
пологові будинки
Поліклініки, пункти медичного обслуговування та
консультації5
Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил
Санаторії,
профілакторії
та
центри
функціональної реабілітації
Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі,
інші

Будівлі для тваринництва
Будівлі для птахівництва
Будівлі для зберігання зерна
Будівлі силосні та сінажні
Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства
Будівлі тепличного господарства
Будівлі рибного господарства
Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва
Будівлі сільськогосподарського призначення,
інші

0.100
0.100
0.100
0.200
0.200

0.100
0.100
0.100
0.100
0.100

0.100
0.100
0.100
0.100
0.100

0.100
0.100
0.100
0.100

0.100
0.100
0.100
0.100

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо 0,200
Похоронні бюро та ритуальні зали
0.200
Цвинтарі та крематорії
0

0,200
0.200
0

Пам’ятки історії та архітектури
0
Археологічні розкопки, руїни та історичні місця,
що охороняються державою
0
Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 0

0

Казарми Збройних Сил
Будівлі поліцейських та пожежних служб
Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих
ізоляторів
Будівлі лазень та пралень
Будівлі з облаштування населених пунктів

0
0

0
0

0
0,200
0

0
0,200
0

0
0

Ставка податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб та не класифіковані відповідно до
Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. №507, становить 1,500 відсотка розміру
мінімальної заробітної плати.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
Рішення опубліковано на офіційному сайті Вишгородської міської ради

ПАНОРАМА

8

Зі святом вас,
дорогі друзі!
З Днем Конституції
України!
Дотримуватись конституційних норм
та бути гідними громадянами своєї країни — патріотичний обов’язок кожного з нас.
28 червня 1996 року назавжди залишиться видатною подією у сучасній історії нашого народу. Україна обрала шлях
незалежного розвитку та закріпила це в Конституції.
Але не слід забувати, що конституційні норми, якими б
вони передовими і демократичними не були, самі по собі не
змінять життя на краще. Сьогодні, аби перетворити зміст на
результат, усім нам потрібні підвищена відповідальність, самовіддана праця заради однієї мети — процвітання України як
цивілізованої європейської держави.
Нехай це свято додасть наснаги і творчих здобутків в ім’я
процвітання рідного краю. Від усієї душі зичу всім міцного
здоров’я, довгих років життя, миру та благополуччя, звершення усіх планів заради світлого майбуття рідної України!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

Вишгород
Середа, 26 червня 2019 року

Вітаю з Днем
Конституції
та Днем молоді!
Цього тижня країна відзначає
одразу два важливих свята —
День Конституції України та День
молоді.
Конституція — не лише головний документ держави,
це основа демократії, державності та соборності України. Хочеться сподіватися, що демократичні засади, закріплені у Конституції, стануть реаліями нашого сьогодення.
День молоді, який щороку відзначають в останню неділю червня, — це свято всіх, хто молодий не лише за віком, а й душею. Адже немає кращої пори, ніж молодість.
Це час, коли перед людиною відкриті всі шляхи, і світ як
на долоні. Пора звершень, надій, сподівань, досягнень.
Бажаю кожному знайти своє призначення, насолоджуватися цією порою та бути завзятим, виконуючи обрану справу. Нехай вистачає наснаги для добрих звершень!
Залишайтеся завжди молодими душею!
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови

ПІДПАЛ

Щиро вітаю
з державним
святом
України
— Днем
Конституції!
Основний Закон нашої держави, гарантуючи громадянам загальновизнані
права та свободи, закріпив ідеали справедливості та рівності, які діють у всіх цивілізованих країнах світу.
Миру, злагоди, процвітання — кожній
українській родині. Будьмо разом у процесі побудови демократичного громадянського суспільства!
Зі святом усіх нас!
З повагою,
Роман БУКОВСЬКИЙ

ШАНОВНА ГРОМАДО!
6 липня 2019 року (субота)
з 09:00-13:00
у приміщенні Будинку культури
м. Вишгорода

відбудеться БЕЗКОШТОВНА
МЕДИЧНА АКЦІЯ для дорослих.
Консультації надаватимуть лікарі:

Лихі 90-ті
повертаються?..
До Оболонського управління поліції
надійшло повідомлення, що на вулиці Героїв Дніпра група невідомих під'їхала до
автобусів, які здійснюють пасажирські
перевезення до міста Вишгорода, та кинула туди пляшки із саморобною запальною сумішшю. На вказану адресу виїхала
слідчо-оперативна група територіального
управління поліції.
Зловмисники зникли з місця події у невідомому напрямку, а водії транспортних
засобів відразу почали гасити полум’я. У результаті вогнем пошкоджено покриття маршруток та легковий автомобіль «Ауді», який
знаходився поряд із ними. Постраждалих
внаслідок інциденту немає.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або
пошкодження майна) Кримінального кодексу
України. Санкція статті передбачає до десяти
років позбавлення волі.
Наразі правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів з метою встановлення та затримання осіб, які
вчинили правопорушення.
Нагадаємо, що кілька тижнів тому невідомі підпалили автопарк ТОВ «Димерське
АТП». Внаслідок займання згоріло 10 автобусів.
У соціальних мережах по-різному ставляться до того, що сталося: одні називають
це розбірками в дусі 90-х, інші вважають, що
таким чином перевізник (неякісний, як стверджують люди) піде з ринку і поступиться кращому. Дехто припускає, що таким конкурентом може виступати ПП «А.Т.Н.».
За інф. Інтернет-ЗМІ

РОБОТА У ВИШГОРОДІ.
На неповний робочий день
потрібні розклеювальники
оголошень!
Заробітна плата договірна.

Тел: (063) 744-84-70
Зніму/куплю житло у господаря.
Тел: (073) 505-80-80

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

- терапевт

- офтальмолог

- невролог

- отоларинголог

Додаткові безкоштовні послуги:
• миттєвий аналіз рівня цукру в крові
• вимірювання артеріального тиску
• видача безкоштовних окулярів згідно з рекомендацією лікаря.
Для жителів сусідніх сіл курсуватиме безкоштовний автобус
до місця проведення акції та в зворотному напрямку.

Акція відбудеться з ініціативи та за підтримки
Благодійного Фонду Романа Буковського.
Додаткова інформація
за тел:(093) 589-74-43, (097) 934-97-64

Продам гараж. Вишгород.
Тел: (067) 990-70-28
Вишгородське районне комунальне підприємство «Комунальник» запрошує на
постійну роботу вантажників сміттєвозів,
бульдозериста. Довідки за тел: (04596) 22003, (067) 128-04-26
ПОСТЕЛЬКА
Реставрація подушок, ковдр.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47. Ринок «Набережний».

Експертна оцінка нерухомості.
Приватизація землі.
Присвоєння кадастрового номера.
Розподіл / об'єднання
земельних ділянок.
Введення в експлуатацію.

+38 (097) 770-84-90

Директор, відповідальний за друк Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
Не всі думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. Листування з читачами лише на стоТОВ «Газета «Вишгород»
рінках газети. Матеріали без зазначення автора, адреси і контактних даних не розглядаються. За
— Вікторія Шмигора
точність та правдивість фактів відповідальність несе автор.

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 04073,
м. Київ, вул. Сирецька, буд. 38.
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
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