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Ярослав МОСКАЛЕНКО:
«Я відповідальний перед людьми»
Кандидат та діючий народний депутат 96 округу розповів про передвиборчу
агітацію, чим планує займатися після виборів, як жителі округу можуть впливати на владу, і чи буде співпрацювати з Президентом Володимиром Зеленським.
— Скажіть, чим будете завойовувати серця
виборців, окрім передвиборної програми? Що
вирізняє Вас серед інших 20 кандидатів? Адже
зараз просувається ідея нових облич на всіх
рівнях влади, а Ви, пробачте, в районі людина
не нова.
— Мене вирізняє те, що на зустрічах я звітуюся
людям про зроблену роботу. Виборці мене делегували, і я робив все залежне, аби виправдати їхню
довіру. Отже, людям і приймати рішення — вибирати мене далі чи ні. До речі, моє рішення балотуватися було зваженим, з усвідомленням ризиків.
Якщо мене оберуть, я максимально відповідально
буду ставитись до своїх обов’язків, як робив це раніше, і намагатимусь досягти кращого результату.
До речі, на відміну від інших кандидатів, я нікого
не критикую, говорю лише за себе, веду відкриту
кампанію. Досвід дає мені розуміння, що після 21
липня життя продовжиться далі.
— Тобто у Вас є якісь плани?
— Думаю про загальнодержавні проблеми.
Приміром, закриття відділень «Укрпошти» у селах. Так, мені потрібен рупор і майданчик, де я
буду домагатися вирішення нагальних питань.
Пайовий внесок від будівництва ЦСВЯП треба до-

вести до кінця — зробити так, щоб гроші попали
на місця — до Славутича, Іванківщини та Полісся.
Хочу запровадити автоматичний розподіл обласного бюджету для забезпечення рівних можливостей всіх громад. Також я вважаю, що державні
субвенції мають іти автоматично, без прив’язки до
депутата, щоб усі регіони були рівні. Бо завдання
держави — не наділяти преференціями, а надати
рівні можливості. До цього варто прагнути.
І, нарешті, тарифи на ЖКГ та їхня якість. Шанси змінити ситуацію однозначно є — відміна пені
за борги, автоматичні субсидії домогосподарствам, які не можуть оплачувати рахунки, право
громадян самим обирати постачальника послуг.
— Чи підтримуєте Ви діючу владу, зокрема,
Президента?
— Депутат-мажоритарник не може бути в
опозиції до влади чи до Президента. Адже йому
потрібно вирішувати питання, важливі для його
округу та його виборців. Я буду працювати з тим
Президентом, якого обрав український народ і мої
виборці в тому числі. Громади, місцеві жителі формують для мене завдання, а я маю працювати з
владою на їхнє виконання.
Далі — на стор. 3

150 маскувальних сіток для наших дорогих захисників — результат
трирічної роботи групи СІТКА-БЕРЕГИНЯ! Майже щотижня — сітка!
Ми щиросердно дякуємо кожному благодійнику за довіру та підтримку! Сподіваємось, що і надалі нас не залишать небайдужі вишгородці,
адже війна триває.
Ми робимо свою справу заради допомоги українському війську, тому
що не хочемо годувати вороже. Будемо вдячні за будь-яку допомогу!
З повагою, Олександр ПИШНИЙ, Марія КРАВЧЕНКО,
Віра ГОНЧАРЕНКО, #ГРУПАСІТКА_БЕРЕГИНЯ
P.S. Нагадаємо для охочих допомогти тканиною, коштами, роботою:
група Сітка-Берегиня знаходиться у дворі адмінбудинку (пл. Шевченка,
1), у гаражному приміщенні №3.

Соціологія: Ярослав Москаленко лідирує серед кандидатів на 96 окрузі
81,1 % жителів 96 мажоритарного округу
планують піти голосувати на парламентські
вибори 21 липня 2019 року. Серед них 49,7 %
тих, хто «точно впевнені, що підуть голосувати», і 31,4 %, що «скоріше підуть голосувати».
Такі результати дослідження були представлені в рамках прес-конференції «Електоральна
ситуація в Київській області на прикладі виборчого округу № 96», що відбулася в інформаційному агентстві «Інтерфакс-Україна». Експертами
та гостями заходу стали керівник ТОВ «Інмарк»
— Інформація та маркетинг», соціолог Костянтин
Корж, директор Інституту глобальних стратегій
Вадим Карасьов, політичний діяч та аналітик
Володимир Цибулько, політтехнолог, політичний
консультант Петро Охотін.
Згідно з дослідженням, серед мажоритарних
кандидатів лідером (серед тих, хто голосуватиме та визначилися з вибором) є самовисуванець

Ярослав Москаленко (29 %).
Основними причинами вибору кандидатамажоритарника мешканці округу № 96 зазначили
реальні дії кандидата по благоустрою їхнього населеного пункту (46,2 %) і підтримку поглядів та
ідей певного кандидата (44,0 %).
Згідно з даними дослідження, 42,1 % респондентів вважають, що стан справ у місці їх проживання покращився, 6,9 % — погіршився, 27,8 %
— що у деяких сферах покращився, а у певних
— погіршився, а 21,7 % — що стан справ не змінився.
Дослідження було проведене з 1 по 7 липня
соціологічною компанією «Інмарк» методом персоналізованих інтерв’ю (face-to-face) на території
виборчого округу № 96 (Київська область): вибірка склала 1202 особи, похибка вимірювання +/2,9 %. Опитування є репрезентативним за віком
та статтю.

Москаленко Ярослав (самовисування)
Василевська-Смаглюк Ольга (Партія «Слуга Народу»)
Войналович Людмила (Партія «Європейська Солідарність»)
Буковський Роман (ВО «Батьківщина»)
Замідра Сергій (Партія «Голос»)
Пірський Руслан (Партія «Опозиційна платформа
— За життя»)
Бовсуновський Олександр (Радикальна партія Олега Ляшка)
Манія Рамаза (Партія «Громадянська позиція»)
Окоєв Іван (ВО «Свобода»)
Науменко Сергій (Партія «Опозиційний блок»)
Інший кандидат (менше 1,5 %)
Важко відповісти
Не голосуватимуть
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Вишгород
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Про орендну плату за землю у м. Вишгороді
Рішення п’ятдесят третьої сесії VІІ скликання
від 21 червня 2019 р. № 53/7
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету щодо створення
умов для ефективної реалізації повноважень місцевого самоврядування територіальної громади міста в галузі земельних відносин, керуючись ст.ст. 26, 28, 33, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, Податковим кодексом
України, Законом України «Про оренду землі», Вишгородська міська

рада вирішила:
1. Затвердити Положення про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки (додаток 1) із додатками.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Вишгородської
міської ради від 14 липня 2013 року №12/64 «Про орендну плату за
землю в м. Вишгороді».
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюд-

нення.
4. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради направити
копію цього рішення Вишгородському управлінню ГУ ДФС у Київській
області.
5. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в
засобах масової інформації та на офіційному сайті Вишгородської
міської ради http://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова О. МОМОТ
Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 21.06.2019 року № 53/7

ПОЛОЖЕННЯ про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді
та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки
1.Загальні положення.
1.1. Положення про оренду земельних ділянок та порядок розрахунку орендної плати за
земельні ділянки на територій Вишгородської
міської ради (далі — Положення) визначає єдині умови оформлення договорів оренди (суборенди) та суперфіцію земельних ділянок комунальної власності, орендодавцем яких виступає
Вишгородська міська рада.
1.2. Положення розроблено з метою визначення порядку оформлення договорів оренди
(суборенди) землі, справляння орендної плати
за земельні ділянки у м. Вишгороді.
1.3. Положення регламентує організаційні
відносини, пов’язані з оформленням оренди земельних ділянок у м. Вишгороді, порядок розрахунку орендної плати, укладання, реєстрації,
внесення змін, припинення дії, розірвання, поновлення договорів оренди землі та суборенди
земельних ділянок комунальної власності.
2. Законодавчо-нормативна база.
2.1. Конституція України.
2.2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2.3. Цивільний кодекс України.
2.4. Земельний кодекс України.
2.5. Податковий кодекс України.
2.6. Закон України «Про оренду землі».
2.7. Закон України «Про землеустрій».
2.8. Закон України «Про Державний земельний кадастр».
2.9. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
2.10. Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Типового договору оренди
землі» від 3 березня 2004 р. № 220.
3. Терміни та визначення.
3.1. У цьому Положенні наведені терміни застосовуються у такому значенні:
Право оренди земельної ділянки (Оренда землі) — це засноване на договорі строкове
платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення
підприємницької та інших видів діяльності.
Об’єкт оренди — земельна ділянка, що знаходиться у комунальній власності.
Орендодавець – Вишгородська міська
рада.
Орендар — Орендарями земельних ділянок
є юридичні або фізичні особи, яким на підставі
договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.
Земельна ділянка — це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем
розташування, з визначеними щодо неї правами.
Договір оренди землі — це договір, за
яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар
зобов’язаний використовувати земельну ділянку
відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.
Суборенда – передача орендованої земельної ділянки або її частини, за згодою орендодавця, орендарем у володіння та користування іншій
особі.
Договір суборенди – договір, за яким орендар передає орендовану земельну ділянку в
оренду третій особі.
Суперфіцій – право користування чужою
земельною ділянкою для забудови.
Договір суперфіцію – це договір, за яким
власник зобов’язаний за плату передати користувачу земельну ділянку у користування на певний строк для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших
споруд і будівель, а користувач зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до
умов договору та вимог законодавства.
Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки —капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими
і затвердженими нормативами.
Податок – обов’язковий платіж, що справляється з юридичних та фізичних осіб за користування земельними ділянками.
Ставка податку — законодавчо визначений
річний розмір плати за одиницю площі оподаткованої земельної ділянки.
Орендна плата — платіж, який орендар
вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Ставка орендної плати – прийнятий для
розрахунку розміру річної орендної плати відсоток нормативної грошової оцінки земельної
ділянки відповідно до цього Положення.
4. Право оренди земельної ділянки.
4.1. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам
України, іноземним громадянам і особам без
громадянства, іноземним юридичним особам,
міжнародним об’єднанням і організаціям, а також іноземним державам.
4.2. Оренда земельної ділянки може бути не
більше 50 років. Строк дії оренди земельної ділянки визначається відповідним рішенням Вишгородської міської ради.
4.3. Орендована земельна ділянка або її
частина може за згодою орендодавця передаватись орендарем у володіння та користування
іншій особі (суборенда), якщо інше не визначено
договором оренди.
4.4. Використання земельної ділянки (в т.ч.
ведення на її території будь-якої господарської,
адміністративної, виробничої та іншої діяльності), право на використання якої не посвідчено
належним чином укладеним та зареєстрованим
договором оренди, заборонено.
4.5. В разі ухилення землекористувача від
укладення договору оренди або своєчасного поновлення терміну його дії протягом 2-х місяців
з моменту прийняття Вишгородською міською
радою рішення про передачу земельної ділянки
в оренду та укладення договору оренди або поновлення терміну дії договору оренди, Вишгородська міська рада приймає відповідне рішення
про заборону використання земельної ділянки з
одночасним зверненням до землекористувача,
органів Держгеокадастру, правоохоронних органів, контролюючих органів, а в окремих випадках – до суду.
4.6. В разі ухилення землекористувача від
укладення договору оренди або своєчасного поновлення терміну його дії протягом 6-ти місяців
з моменту прийняття Вишгородською міською
радою рішення про передачу земельної ділянки в оренду та укладення договору оренди
або поновлення терміну дії договору оренди,
Вишгородська міська рада приймає відповідне
рішення про визнання рішення про передачу земельної ділянки в оренду та укладення договору оренди або поновлення терміну дії договору
оренди таким, що нереалізоване, та скасовує
його.
5. Передача земельних ділянок в оренду.
5.1. Передача в оренду земельних ділянок,
що перебувають в комунальній власності, здійснюється на підставі рішення Вишгородської
міської ради чи договору купівлі-продажу права
оренди земельної ділянки (у разі продажу права
оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.
5.2. Передача в оренду земельних ділянок
здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, передбачених
нормами Земельного кодексу України та іншими
нормативно-правовими актами.
Земельні торги не проводяться при наданні
земельних ділянок громадянам для сінокосіння і
випасання худоби, городництва та в межах норми безоплатної передачі громадянам у власність
земельних ділянок, а також передачі земель
загального користування садівницькому товариству та дачному кооперативу. Земельні торги не
проводяться при безоплатній передачі земельних ділянок особам, статус учасника бойових дій
яким надано відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
5.3. Передача в оренду земельних ділянок,
що перебувають у комунальній власності і не
підлягають продажу на конкурентних засадах
(земельних торгах), громадянам та юридичним
особам здійснюється на підставі рішень Вишгородської міської ради.
5.4. Рішення Вишгородської міської ради
приймається на підставі проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок або іншої
землевпорядної документації.
Надання у користування земельної ділянки,
межі якої встановлені в натурі (на місцевості),
без зміни її цільового призначення, здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості). Надання у користування земельної ділянки, речове право на

яку зареєстроване без зміни меж та цільового
призначення, здійснюється без розроблення документації із землеустрою.
6. Укладання договору оренди землі та
його реєстрація.
6.1. 3абезпечення оформлення договорів оренди землі покладається на виконавчий
комітет Вишгородської міської ради, згідно з
типовою формою договору оренди земельної
ділянки, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Типового
договору оренди землі» від 3 березня 2004 р. №
220.
6.2. Договір оренди вважається укладеним
з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору. Для досягнення згоди щодо суттєвих умов
договору оренди землі складається його проект,
який попередньо погоджується орендарем.
6.3. Підготовка проекту договору оренди
землі фізичним та юридичним особам проводиться юридичним відділом виконавчого комітету.
6.4. Обчислення розміру орендної плати
проводиться на підставі нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, виходячи із розміру
земельної ділянки, що є об’єктом оренди, та
ставки орендної плати, вказаної у відповідному
рішенні міської ради.
6.5. Укладення договору оренди здійснюється при наявності оформленого проекту договору
оренди землі та наявності усіх необхідних документів для його виготовлення (додаток 1 до Положення).
6.6. Після прийняття рішення Вишгородської
міської ради про надання в оренду, у разі позитивного результату конкурсу чи аукціону, договір
оренди землі в трьох примірниках подається на
підпис Вишгородському міському голові.
6.7. Підставою для укладення договору
оренди землі є рішення Вишгородської міської
ради про надання в оренду земельної ділянки,
або витяг з рішення Вишгородської міської ради,
виготовлений та завірений печаткою міської
ради. У разі набуття права оренди землі на конкурентних засадах, підставою для оформлення
договору оренди землі є протокол результатів
конкурсу чи аукціону.
6.8. Договір оренди землі укладається у
письмовій формі, відповідно до технічної документації, проекту землеустрою або іншої землевпорядної документації. За бажанням однієї із
сторін договір оренди землі може бути посвідчений нотаріально.
6.9. Договір оренди землі набирає чинності
після досягнення домовленості з усіх умов, укладення та підписання його сторонами. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення
договору, такий договір є укладеним з моменту
його нотаріального посвідчення.
6.10. Об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві
Код КВЦПЗ
Розділ

з моменту державної реєстрації права оренди,
якщо інше не встановлено законом.
6.11. Один примірник договору оренди землі
видається орендарю, другий — у Вишгородську
міську раду, третій — залишається в органі, який
провів державну реєстрацію права оренди.
6.12. Орендар зобов’язаний у п’ятиденний
строк після державної реєстрації договору оренди землі надати копію договору відповідному органу державної податкової служби.
6.13. Право користування земельною ділянкою виникає з моменту державної реєстрації цих
прав.
7. Порядок розрахунку орендної плати за
земельну ділянку.
7.1. Розмір, форма, строки внесення та зміна орендної плати, відповідальність за її несплату встановлюються у договорі оренди землі між
орендодавцем і орендарем.
7.2. Розмір орендної плати за земельну ділянку встановлюється відповідно до її цільового
призначення (функціонального використання) у
розрізі економіко-планувальних зон м. Вишгорода, згідно з нормативною грошовою оцінкою
землі та не залежить від наслідків господарської
діяльності орендаря.
7.3. Підставою для визначення розміру
орендної плати є це Положення та витяг про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виданий відділом у Вишгородському районі
Головного управління Держгеокадастру у Київській області.
7.4. Річна орендна плата:
- не може бути меншою за розмір земельного податку для земельних ділянок, нормативну
грошову оцінку яких проведено, — у розмірі не
більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування — не
більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь — не менше
0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;
- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.
Розмір річної орендної плати визначається
та змінюється відповідно до чинного законодавства.
7.5. У разі набуття права оренди земельної
ділянки на аукціоні розмір орендної плати може
бути встановлений більше 12 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки та змінюватися відповідно до чинного законодавства.
7.6. Якщо орендована земельна ділянка знаходиться в межах історико-культурної заповідної
території у м. Вишгороді, то при визначенні розміру орендної плати застосовується коефіцієнт
1,5 та обов’язково зазначається у рішенні Вишгородської міської ради.
7.7. Плата за суборенду земельних ділянок
не може перевищувати орендної плати.
7.8. Основні ставки орендної плати за земельні ділянки, наведені нижче, є річними:

Класифікація видів цільового призначення земель відповідно до Наказу Код розділу
Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 КВЕД
Підрозроку № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового признаділ
чення земель»

Секція A

Землі сільськогосподарського призначення
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Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових 01
ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей;
землі, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше)

Секція B

Відсоток
від грошової оцінки
землі

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

01.02

Для ведення фермерського господарства

3%
3%

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

3%

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

3%

01.05

Для індивідуального садівництва

3%

01.06

Для колективного садівництва

3%

01.07

Для городництва

3%

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

12%

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

3%

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

3%

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

5%

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської
продукції

6%

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

4%

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання
земель природно-заповідного фонду

3%

Землі житлової та громадської забудови

Далі — на стор. 8

Вишгород
Субота, 13 липня 2019 року

ВІДВЕРТА РОЗМОВА

Ярослав Москаленко з донькою і мамою

(Початок на стор. 1)
— До речі, як Ви поясните нерівномірний розвиток округу: є багаті села,
є бідні? Один округ, а яка різниця!
Чому не можете зробити так, щоб усі
громади більш-менш були рівні?
— Ще за радянських часів повелося,
що вся державна система озиралася «наверх», чекаючи команди і грошей. І ми
досі продовжуємо так роботи. А треба самому чиновнику генерувати ідеї, займатися пошуком коштів, знаходити можливості. А деякі сільські голови чи очільники
рад про це не думають: нема команди бу-

дувати — не будують, нема команди шукати інвестора — не шукають. Приміром,
моя робота як народного депутата не полягає в тому, щоб їздити в села, де люди
«сплять». Їду туди, звідки мене кличуть.
От, приміром, Іванків взяв мене буквально за вухо: у них дві проблеми — очисні споруди і немає, де дітям займатися
спортом. У результаті по очисних перший
транш фінансування вже буде цього року
— це кошти, які я виходив у Міністерстві
екології, а стадіон відкриємо 21 вересня
до Дня району.
І якщо ми не будемо трусити міністрів,

АКТУАЛЬНО

то вони віддаватимуть фінансування тим,
хто їх трусить. Там, де сільський голова
працює, то він і Москаленка знайде, і в
Кабмін піде. Є голови адміністрацій, які
нікуди не ходять, сидять на зарплаті. Або
є Демидів на Вишгородщині, де мною
кілька років тому побудовано стадіон. Але
сільській раді байдуже до всього, навіть
стадіон досі не на балансі. Село не розвивається, а поряд у сусідів усе вирує.
А, між тим, у нас же люди роботящі!
Подивіться, кожен навесні саджає картоплю, хоча вже всі порахували, що поки ти
виореш, посадиш, пополеш, покропиш
і потім збереш урожай, — то дешевше
її буде купити. Моя мати також садить.
Кожного року з нею сварюся, що не потрібна тобі та картопля. А вона мені каже:
«Так що ж я город запущу, а що люди
скажуть?». Доводиться їй допомагати на
городі.
— А що треба зробити, щоб місцева
влада запрацювала?
— Потрібен батіг, бо пряник є. Зараз
децентралізація покаже, хто є хто. Коли
людина, звичайний мешканець, захоче
отримати в селі якісні послуги, то вже
голова не відкрутиться, мовляв, це не я,
а там, «нагорі». Буде конкуренція. Буде
батіг від народу, а не «зверху». Треба навчитися рахувати і мислити. Спілкування
зі своїм виборцем і буде мотиватором, а
фактично всі козирі, можливості у місцевих рад є.
— Ви сказали: навчитися рахувати.
Що саме?
— Я завжди розглядаю кожну можливість як глобальний проект з максимальною вигодою як для держави, так і для
населення. Ну, наприклад, пам’ятаєте у
Вишгороді проводили чемпіонат світу з
«Формули-1» на воді? Держава готувалася до чемпіонату, а в результаті виграв
Вишгород — з’явилися набережна, дороги та інша інфраструктура. Або дорога
міжнародного значення Р-02, що йде через весь 96-й округ.
Кажуть, Москаленко хитрий, собі на
округ таке задумав, а держава фінансує.
Так, може й хитрий, бо дійсно округ матиме багато плюсів — це і кільцева навколо
Димера, і розширення проїжджої частини
у потрібних місцях, і поява АЗС та іншої
інфраструктури, де її зараз нема (на Поліссі), і придорожний сервіс, і робочі місця. Але держава й область виграють ще
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більше. Це називається синергія.
— Здається, що без депутатського
мандату проекти не реалізувалися б?
— Мені сьогодні за сім років депутатства не соромно. Більш того, чую подяки.
Часто люди вимагають все і зараз. А так
не буває. Наприклад, є дорога, точніше
мостовий перехід Київської ГЕС, яку я будував, коли керував Вишгородським районом. У 2007 році працював над проектною документацією, а в 2011 році довели
справу до кінця. Можете проїхатися по
округу і побачити реальні об’єкти, які так
само з’являлися. Повинен погодитися,
що використовую депутатський мандат,
аби відкривати потрібні двері і казати:
дивіться, класна ідея. Де я ефективний як
народний депутат, люди відчувають, що
держава про них дбає.
— Чи може народний депутат без
зв’язків та грошей працювати чесно
для своїх виборців?
— Може. Але повинен бути фах. І все
рівно потрібні юристи. Бо написання закону забирає багато часу. А цю ідею ще
потрібно донести до колег, просунути її і
заручитися підтримкою. Справа в тому,
що самі люди звикли: те, що за парканом,
— не моє. І судять по собі. Тому не вірять,
що хтось інший може робити не для себе.
Будучи ще бізнесменом, я почав розподіляти соціальну відповідальність з
державою, роблячи абсолютно різні проекти для людей. Я вмію заробляти в бізнесі і вмію допомагати. Я прийшов до
Верховної Ради, бо хотів і вірив, що можу
щось змінити. Намагаюся бути проактивним депутатом і, зізнаюся, це скоротило
статки моєї родини. Жодного разу не скористався «відпускними», які видаються
під час міжнародних поїздок. Зарплата
йде на допомогу людям. Не користуюся службовим авто. Політика забрала у
мене частину комфортного життя. Але це
компенсується результатами роботи для
людей, для громади.
Зараз багато говорять про те, що
суспільство потребує нових облич у парламенті. Я себе саме таким і відчуваю. У
мене немає відчуття втоми. Я як метал,
який тільки обкатку пройшов і буде ще
довго служити людям.
Суспільство потребує нових облич у
парламенті, а я такий і є. У мене немає
втоми, я готовий до бою.
Ольга АВРАМЕНКО

Пріоритети — велопарковки, тротуари і дитячі майданчики
За кілька останніх тижнів комунальники виконали низку робіт по
благоустрою саме дитячих ігрових об’єктів.
Так, було відремонтовано дитячий майданчик по вул. Грушевського,
10. Цей куточок розваг доповнено новими сучасними ігровими елементами. Подібним чином оновлені дитячі майданчики й по вул. Набережній,
4, 6. Реконструкція торкнулася й спортивних та ігрових майданчиків по
вул. Кургузова, 3-а, 3-б. Змінився звичайний вигляд на модерновий майданчик і по вул. Кургузова, 4. Подібні роботи будуть продовжуватися й
протягом наступних місяців.
За цей період у місті з’явилося п’ять нових велосипедних парковок.
Як і в попередній період, продовжувалися роботи по облаштуванню зони
відпочинку по набережній Київського водосховища. Це побудова доріжок,
установка елементів декору тощо.
Не припинялися й роботи на прибудинкових територіях міста. Зокрема, по вул. Дніпровській, 1 було відремонтовано два тротуари, а по вул.
Шолуденка біля будинків № 6-г, 6-в з’явилися додаткові паркувальні автомайданчики. Шляховики уклали два нові тротуари по вул. Київській у
межах будинків № 2, 4. Сьогодні ремонтники працюють на реконструкції
прибудинкових територій за адресою: Симоненка, 7, 8.
До дощового циклону завершено ремонт покрівлі на будинку № 12
по вул. Київській. Найближчим часом будівельники з’являться на покрівлі
будинку № 8 теж по вул. Київській. Тут заплановано замінити старий шифер на сучасний металопрофіль. Також заплановано незабаром замінити
зношені водостічні системи на будинках № 2, 4 по вул. Дніпровській.
Було виконано чималий фронт робіт по косовиці бур’янів та газонної
трави. Рясні дощі сприяли росту нової зелені, тому розслаблятися комунальники вже не зможуть.
— Дощовий тиждень ще раз вказав на вузькі місця ливневої каналізації, — розповів заступник міського голови Ігор Свистун, — тому ця тема
залишається актуальною для комунальників, хоча в цілому система водовідведення справляється з навантаженнями.
Влас. інф.
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«Стоп реванш»: наступ колишніх набуває загрозливих обертів
Партія «Європейська Солідарність» стає на заваді відкату України в темряву 2013 року
Протягом останнього місяця
стрічки інформаційних агентств стали страшним сном для українських
патріотів. День у день виринають повідомлення про скандальні рішення
судів, які перекреслюють здобутки
декомунізації й дерусифікації.
Одним з останніх таких інформприводів стало рішення Окружного адміністративного суду Києва про
скасування штрафу, накладеного
на телеканал «Інтер» за трансляцію
концерту 9 травня минулого року, під
час якого ведучий заявив: «Ми не дозволимо називати вулиці іменами фашистських злочинців». Тоді Нацрада
оштрафувала телеканал ЛьовочкінаФірташа на 4 млн гривень за розпалювання ворожнечі. Тепер суд вирішив,
що ведучі цілком мають право на таке
«оціночне судження», а припинення
російської пропаганди є «цензурою».
Цілком у дусі нових віянь.
Це вже друге обурливе рішення
Окружного адмінсуду за останні кілька днів. Перед тим суддя Чудак скасувала перейменування проспектів
Московського і Ватутіна в Києві на
честь героїв визвольних змагань Степана Бандери і Романа Шухевича. А
в Харкові міськрада повернула про-

спекту Григоренка ім’я радянського
маршала Жукова.
Днями в інтерв’ю агентству «РБКУкраїна» керівник офісу президента
Зеленського Андрій Богдан заявив,
що одним із партнерів партії Зеленського в новій Раді буде «Опозиційна платформа – За життя» Віктора
Медведчука. І запропонував «заради
миру в Україні» поновити дію норм закону Колесніченка-Ківалова щодо запровадження регіональних мов.
Про те, що «реванш» стрімко набирає обертів, свідчить уже чимало
проявів на різних рівнях. Закон про
очищення влади ще діє (хоча готуються скасувати і його), а той самий
Богдан протизаконно очолив адміністрацію президента — хоча мав бути
люстрований з огляду на роботу в
Кабміні Азарова. Затверджений кадровиками ОПУ на посаду голови Луганської ОДА Віталій Комарницький
у 2014 році як депутат облради від
Партії регіонів підтримував сепаратистів «ЛНР». Один за одним в Україну повертаються прибічники Януковича, починаючи з його юриста Андрія
Портнова, який відкрито заявляє про
помсту Порошенкові й задіює свій
вплив на суди задля ухвалення ними

реваншистських рішень.
«Події, що відбуваються після
інавгурації, – особливо в гуманітарній політиці – не залишають сумнівів
у тому, що проросійські сили в Україні націлені на реванш. На цьому напрямку нова владна команда або не
має чіткої позиції і не захищає українські інтереси, або діє разом з «Опозиційним блоком» та Медведчуком»,
— наголошує «батько декомунізації»,
голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.
Тепер він іде в парламент із партією
Петра Порошенка «Європейська Солідарність», щоб захистити здобутки
попередніх п’яти років.
Потребують такого захисту і досягнення Порошенка та його команди на
зовнішньополітичній арені. Вперше
за п’ять років був порушений принцип «нічого про Україну без України»:
провідні держави ЄС за спиною Києва домовилися з Кремлем, і делегація
РФ повернулася в ПАРЄ без виконання будь-яких вимог. При цьому Росія
так і не повернула ні наших моряків,
ні інших полонених. Путін відверто
кепкує над «зеленим» президентом і
диктує свої вимоги на міжнародному
полі.

Усе це сприяє наростанню народного невдоволення, що загрожує як
політичною, так і економічною дестабілізацією. Ще одного Майдану виснажена війною держава може й не
пережити. Єдиний вихід — обрати у
Верховну Раду тих політиків, які спроможні протистояти реваншу й зупинити «відкат» до 2013 року. Політологи
відзначають: серед партій, які згідно
з рейтингами проходять у парламент,
на це спроможна лише «Європейська
Солідарність». «Голос» Вакарчука недосвідчений і строкатий, популістська
«Батьківщина» Тимошенко йде у ВР
лише зі «старими» політиками і взагалі сподівається на коаліцію зі «Слугою
народу». Партії Смешка та Гриценка
не долають виборчий бар’єр.
Натомість в оновленій команді
«ЄС» об’єдналися досвідчені державники й дипломати та новачки в політиці, але відомі конкретними справами волонтери, громадські діячі,
ветерани АТО: героїчний командувач
Десантно-штурмових військ Михайло
Забродський, засновник батальйону
«Госпітальєри» Яна Зінкевич, експолітв’язень Кремля Ахтем Чийгоз,
«голос» львівського Євромайдану
Софія Федина та багато інших.

З Днем родини!
ВІТАННЯ
Скільки б не було у світі
цікавого та захоплюючого,
але людина завжди прагне
повернутися додому, до своєї родини, де люблять і завжди чекають. Родина — це
те, що дорожче за всі скарби
світу.
Хочу привітати з Українським Днем родини! Бажаю
миру, достатку та благополуччя всім родинам. Кохайте,
підтримуйте один одного та
будьте щасливі!
Трохим ІВАНОВ,
заступник
міського голови

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА

Щиро вдячний
добрим людям
Я, Василь Трохимович Опанасенко, 1929 року народження, інвалід 2-ї групи, маю 30 років військового стажу
та 40 років трудового. Так сталося, що на схилі років ми
залишилися з дружиною одні. Наша єдина донька померла...
Моя дружина, 1931 року народження, вже два з половиною роки самотужки не може пересуватися. Їй потрібен інвалідний візок. З цього приводу звертався у різні організації за
допомогою, але, на жаль, ніхто не зреагував.
І тут доля звела мене з чуйною людиною, депутатом нашої
міської ради Віктором Шубкою. Він звернувся до президента
благодійного фонду Романа Буковського, який вирішив це
питання менш ніж за добу. Наступного дня візочок привезли
до нашої квартири.
Пане Р. Буковський, пане В. Шубка, дякую за Вашу сердечність і небайдужість. Дай Боже Вам міцного здоров’я і натхнення для добрих справ.
З повагою
Василь ОПАНАСЕНКО

Вишгород
Субота, 13 липня 2019 року
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Чому я голосуватиму
за Романа Буковського
Вже найближчим часом відбудуться
вибори до Верховної Ради України. Вчергове за короткий час українцям потрібно
зробити важливий вибір для нас усіх. І це
чи не більш відповідальна задача, ніж обрати Президента України. Список кандидатів великий, а шанс обрати достойного
— лише один. Особисто я вже визначився та обрав людину, за яку віддам свій
голос під час цих виборів. І це — Буковський Роман Володимирович.
Романа Володимировича я знаю не один
рік. Можу з впевненістю сказати, що він —
людина дії. Я можу з впевненістю назвати
його другом дитячого будинку «Любисток»,
директором якого я є багато років. Як засновник та президент благодійної організації
«Благодійний фонд Романа Буковського»
протягом кількох років він надавав різноманітну допомогу дитячому будинку. Закупив
для вихованців «Любистку» холодильник,
електричну плиту, праски, електрочайни-

ки. Коли б я не звернувся до нього, одразу
отримував позитивну відповідь. При цьому,
він людина скромна, не любить афіш. Допомагав багато років, допомагає зараз, отже,
можу з впевненістю сказати, що буде продовжувати це робити і надалі, тільки на найвищому державному рівні. Його багаторічні
справи, які він робить не «під вибори», а дійсно за покликом свого серця, — найкраще
тому свідчення.
Коли приходить до дитячого будинку,
завжди легко знаходить спільну мову з дітьми, адже і сам є чудовим батьком двох синів. До того ж, усіляко підтримує талановиту молодь, опікуючись футбольним клубом
«Межигір’я», якому він віддає свій час, сили,
енергію та любов.
Роман — простий та приємний у спілкуванні. Водночас — людина глибоко ерудована, має дві вищі освіти — економічну та юридичну. Саме такі спеціалісти повинні бути у
Верховній Раді.

«Слуга Народу» та «Батьківщина» —
найперспективніша коаліція,
аби люди відчули зміни
Партія Володимира Зеленського
через місяць президентства починає
втрачати підтримку, та поки втримує
лідерство. Експерти наголошують, що
єдиний шанс Володимира Зеленського не розчарувати людей — створити
союз новизни і досвіду.
Для того, щоб люди відчули зміни,
мало обрати президента. Тут має спрацювати злагоджена команда однодумців
у парламенті, Уряді та офісі президента,
вважає політичний експерт Сергій Биков.

«Президент — це першочергово політична воля. Українці продемонстрували волю до змін, обравши Володимира
Зеленського. Та не президент формує і
призначає Уряд. Конституція дає людям
можливість обирати шлях змін, тому парламентські вибори по суті є виборами
прем’єр-міністра. Це боротьба програм, а
не гасел. Люди наїлись слоганів і хочуть
бачити, як знижувати тарифи, зупиняти
війну та збільшувати доходи людей. Досі
мало хто пропонує справжню дорожню

Важливу роль для мене відіграє й те,
Роман Володимирович іде кандидатом від
сильної та досвідченої команди Юлії Тимошенко «Батьківщина», для якої пріоритетними питаннями є підняття соціальних стандартів.

Голосуючи за Романа Буковського, я голосую за успішного професіонала, порядного, системного, здатного втілити в життя реальні зміни, яких потребує наше суспільство!
Микола ЖАДАН,
директор дитячого будинку «Любисток»

карту. Точніше, фахову інструкцію до виконання пропонує тільки «Батьківщина»
Юлії Тимошенко. У інших скоріше нариси
чи збірки гасел», — зазначає експерт.
«Сьогодні Батьківщина є найперспективнішим партнером Володимира Зеленського. У Юлії Тимошенко є і стратегія, і
покроковий план дій. А найголовніше, у
неї є бачення, що має робити новий уряд,
щоб люди відчули зміни — як запустити
економіку, як знизити тарифи, як підняти
зарплати і пенсії. Тому, ми вже вибрали
нового президента — тепер маємо обрати йому надійного поплічника, а точніше,
поплічницю, щоб можна було ці зміни втілювати в життя», — додає Сергій Биков.
В команді Зеленського сьогодні немає
людини, яка б мала відповідний досвід,
щоб взяти на себе управління Кабінетом
Міністрів. Тому на сьогоднішній день найвірогіднішим кандидатом на пост прем’єр-

міністра є Юлія Тимошенко, зазначає політичний експерт Денис Гороховський:
«Враховуючи складну економічну ситуацію в країні, прем’єру буде необхідно приймати ряд складних рішень. У Тимошенко
є й такий досвід, вона вже виводила країну з кризи і має план, як зробити це ще
раз».
Гороховський додає, що союз Зеленського і Тимошенко дозволить уникнути
кулуарних війн: «Курс партії Тимошенко
співпадає з курсом президента у ключових питаннях, що не дозволить перетворити Кабмін на орган для політичних маніпуляцій та кулуарних війн».
За обставин, що склались у державі,
експерти вважають Юлію Тимошенко найвірогіднішим Прем’єром, яка вміє керувати Урядом.
Віктор КРИЩИН,
політичний оглядач

Журналіст Тетяна Шальман:
«Парашутист» про громаду не дбатиме
Всі мої журналістські матеріали про
людей і для людей. Я у журналістиці вже
28 років. Так, моя журналістська діяльність
– ровесниця незалежності нашої держави.
У далеких 90-х я працювала у Брусилівській редакції радіомовлення Житомирського
держтелерадіооб’єднання. А з квітня 2000
року стала автором та ведучою програми
«Споживач» на телекомпанії «Київ». Програма «Споживач» була не просто телевізійним
проектом, це була можливість для всіх споживачів України поділитися своєю споживчою проблемою та шансом вирішити її. Сотні
захищених прав споживачів лежали в основі
сюжетів нашої програми. Я вже тоді вела активну громадську діяльність, маючи членство
у ВГО «Союз споживачів України», Міжнародній академії стандартизації. Згодом була
створена Всеукраїнська газета «Споживач.
інфо», яка користувалася популярністю серед усього населення країни.
А з 2005 року, особисто втрапивши в проблему з довгобудом, я почала активно відстоювати права приватних інвесторів — людей, які не очікували від держави вирішення
житлових проблем. Ми створили «Асоціацію
приватних інвесторів та власників», разом
із юристами розробляли механізми юридичного захисту прав цих людей. За нашим
прикладом почали відстоювати інтереси приватні інвестори інших недобудованих об’єктів
— у Харкові, Тернополі, Одесі та й у Києві.
За довгі роки було вивчено досвід багатьох
країн світу, розроблено низку законопроектів, впровадження яких унеможливлювало б
створення у нашій країні таких «недобудованих афер».
Тому, маючи великий досвід громадської
та журналістської діяльності, знання норм
законодавства європейських країн у сфері

споживчого ринку, маючи підтримку багатьох колег, друзів, споживачів, я вирішила
балотуватися у народні депутати. Це рішення виважене та свідоме. Я маю, як для мене,
«золоте» правило життя: «Хочеш щоб стало
краще, зроби сама!». Саме таким правилом і
керувалася у своєму рішенні. Я, маючи здатність до високої працездатності, готова працювати особисто, а не сподіватися на роботу помічників; я готова вивчати законодавчі
акти, розробляти зміни, переконувати у їх
дієвості. Україна може стати сильною державою у світі, але для цього законодавчий орган
— Верховна Рада України — повинна запрацювати по- іншому.
У мене незаплямована репутація, я ніколи
не була при владі, навпаки — як ошукана людина, завжди боролася за справедливість, за
права людини, зокрема, за дотримання її споживчих прав — споживати якісні та безпечні
харчі, отримувати якісні послуги.
Якщо оцінювати ситуацію на окрузі, то
можу сказати: деякі мої конкуренти спущені нам згори, як парашутисти, які не знають
ні проблем округу, ні як їх вирішувати. Вони
розподілені за округами, щоб створити потім
у Верховній Раді своє лобі для впливу та збагачення тих, хто ними маніпулює. При цьому
використовується модний тренд, мовляв, ми
нові, ми молоді, ми чесні, ми все поламаємо
і змінимо.
Я також за знищення старої, корумпованої системи влади на всіх рівнях, підтримую
реформи, що збирається впроваджувати новий Президент. Водночас вважаю, що народний депутат має добре розбиратися в проблемах округу, знати людей, їхні найгостріші
потреби. І основне — окрім свого патріотизму
та добропорядності, він повинен мати план
дій, бути професіоналом у своїй галузі. Вва-

жаю завданням депутата-мажоритарника
писати й удосконалювати законодавчу базу

й бути ніби оголеним нервом свого округу —
реагувати на несправедливість та кривду, захищати й допомагати людям.
Людям можна задурити голови класними
роликами й красивими обіцянками, але що
далі? Сидіти у Верховній Раді й служити не
громаді, а олігарху, який тебе «ощасливив».
Вірю, ми зможемо побудувати нову Україну для достойного життя в ній кожного з нас.
Щиро ваша Тетяна ШАЛЬМАН
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Вишгород
Субота, 13 липня 2019 року

Прагну реальних змін

Шановна громадо!
Я прийняла відповідальне рішення — балотуватися до парламенту по одномандатному виборчому округу № 96, до якого
входить і Вишгород! Дякую всій
команді САМОПОМІЧ за довіру та
висування мене по мажоритарці!
Прошу підтримати нас!
Іду до Верховної Ради України не

по парламентське крісло, а тому що
всім серцем прагну реальних змін у
країні! Іду заради майбутнього наших дітей!
Щоби мати більше можливостей
відстоювати інтереси громади та виборців! Щоб люди мали альтернативу при виборі кандидата!
Живу звичайним життям, тут, серед вас, і про проблеми простих лю-

дей не тільки знаю, а й відчуваю
їх щодня. Саме тому в парламенті
перш за все буду опікуватись соціальними питаннями, доступною та
якісною медициною, освітою, розвитком спорту та фізичного виховання дітей і молоді, гідними зарплатами, справедливими пенсіями
та належним соціальним захистом
держави усіх, хто його потребує.
Важко спостерігати, як моє рідне місто потерпає від хаотичної
забудови. Тому питання змін містобудівного законодавства також
буде пріоритетним. Досвід роботи
в міській раді зобов’язує займатись питаннями розвитку місцевого самоврядування та фінансової
незалежності громад. Своєю місією також бачу розвиток прямого народовладдя, законодавчого
врегулювання проведення референдумів та громадських слухань,
щоб влада діяла за принципом
«спитай людей — потім зроби!».
Я проти бізнесу на політиці!
Корупцію вважаю найбільшим
внутрішнім ворогом країни! Тому
в парламенті стану антикорупційним «штиком» в армії борців із
корупцією.
Обіцяю і надалі працювати з
відкритою душею та щирим серцем, з турботою про людей! Всіх,
хто вірить мені, прошу про підтримку! Шукайте моє прізвище у
жовтому бюлетені мажоритарників на виборах 21 липня 2019 року!
Знаю, що не сама! Дякую всім і
кожному за довіру!
Щиро Ваша
Тетяна БРАЖНІКОВА

СПРАВИ ВЕТЕРАНСЬКІ

Намітили
план дій
Нещодавно відбулася звітно-виборча конференція міської організації ветеранів війни, праці і Збройних сил, на
якій переобрано голову ветеранської
організації. Нині її очолює Віктор Миколайович Бабич.
Нещодавно відбулося перше засідання
новообраної ради ветеранів під головуванням Віктора Бабича, де затвердили комітети ветеранської організації, їх керівників
та напрямки їхньої роботи. У дванадцяти
комітетах передбачено соціальний захист
ветеранів, роботу волонтерів, культурномасову, юридичну, спортивну роботу, а
також зв’язок із ветеранами Другої світової війни, роботу із місцевими ЗМІ та ін.
Працюватиме й комітет із транспортного
обслуговування ветеранів. Заступником
голови ветеранської організації по роботі
з кадрами одноголосно обрано Людмилу
Болдиреву.
На засіданні ради ветеранів був присутній радник міського голови, президент
Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимир Малишев. Він наголосив на важливості роботи із соціально незахищеними
верствами населення, зокрема з людьми
із обмеженими фізичними можливостями,
хворими, самотніми ветеранами.
Нині у ветеранській організації проводиться перереєстрація людей поважного
віку. Тож запрошуємо ветеранів відвідати
організацію і стати на облік, щоб спілкуватися з однодумцями і бути в курсі роботи
ветеранської організації.
Ольга ДЯЧЕНКО,
голова комітету роботи із ЗМІ

Вишгород
Субота, 13 липня 2019 року

ЯСКРАВІ ЕМОЦІЇ
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«Моя нова поліція»
З 15 квітня до 1 липня 2019 р. Вишгородський відділ поліції за підтримки
відділу освіти, служби у справах дітей
та сім’ї Вишгородської РДА, медіапартнера ТОВ «Газета «Вишгород»
проводив конкурс творчого малюнку
серед дітей на тему: «Моя нова полі-

ція».
Участь у ньому взяли 125 дітей із дитячих закладів м. Вишгорода та Вишгородського району.
Переможців серед конкурсантів і робіт визначала служба у справах дітей та
сім’ї. Роботи оцінювались за такими кри-

теріями: відповідність тематиці конкурсу;
актуальність теми; практичне значення;
втілення творчої ідеї та задуму автора;
оригінальність та оформлення.
Перше місце посіла Поліна Гриненко,
2014 р. н., ВМКДНЗ «Ластівка», друге –
Микита Петренко, 2014 р. н., ДНЗ «Сонечко», третє — Дмитро Борщ, 2013 р. н.,
ДНЗ «Золотий ключик».
Комісія конкурсу відзначила роботу

Тараса Колодія, 2015 р. н., вихованця
ВМКДНЗ «Ластівка», який показав неймовірно глибокий зміст і по-справжньому
дорослий погляд на нову поліцію.
4 липня представники Вишгородського відділу поліції з начальником відділу
Романом Бежуком привітали переможців
теплими словами і подарунками.
Служба у справах дітей
та сім’ї Вишгородської РДА

ФОТОФАКТ
У Вишгороді яскраво та весело
відзначили свято Івана Купала. Воно
перетворилося у справжні гуляння зі
стрибками через вогнище, пусканням
вінків на воду, хороводами. Кожен мав

змогу взяти участь у різних майстеркласах, придбати вироби хенд-мейд
вишгородських майстринь та зробити
фото на пам`ять у облаштованій фотозоні.

Містян та гостей міста розважав
піснями, танцями та театралізованими
виступами Український академічний
фольклорно-етнографічний ансамбль
«Калина» та вихованці міського центру

художньо-естетичної творчості учнівської молоді «Джерело». Діти брали
участь у різноманітних конкурсах з подарунками, зокрема, шукали квітку папороті та водили хороводи.

ОФІЦІЙНО
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Вишгород
Субота, 13 липня 2019 року

ПОЛОЖЕННЯ про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді
та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки
02

11

Землі житлової забудови (землі, які використовуються для розміщення
житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі
95, 96, 97
та інше); землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)
02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)

3%

02.02

Для колективного житлового будівництва

3%

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

12%

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

4%

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

3%

02.06

Для колективного гаражного будівництва

3%

02.07

Для іншої житлової забудови

4%

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання
земель природно-заповідного фонду

3%

03

Землі громадської забудови (землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для
навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів),
інших об’єктів загального користування)
03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та
75
місцевого самоврядування

-

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

80

3%

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я
85
та соціальної допомоги

3%

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних
91
організацій

4%

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-про- 92
(крім
3%
світницького обслуговування
92.6)

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних органі99
зацій та органів

3%

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

6%

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури
55
та закладів громадського харчування

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових уста- 65, 66, 67,
12%
нов
70

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

71, 72, 74

8%

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

73

3%

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального об90
слуговування

3%

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового об93
слуговування

6%

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

-

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудо45
ви

4%

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання
земель природно-заповідного фонду

3%

50, 51, 52

75

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних буді- 10
14
вель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (крім 14.1, 8%
14.2)

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої про- 15-37
мисловості

4%

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних буді45
вель та споруд будівельних організацій та підприємств

4%

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення
40,41
газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

4%

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання
земель природно-заповідного фонду

4%

12.01
12.02
12.03
12.05
12.06
12.07
12.07
12.09
12.10

Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та
міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань
щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту)

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

6%

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

6%

13.01
13.02
13.03
13.04

Землі зв’язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв’язку)

11.04

13

14

6%

14.01

Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного
призначення

04

05

Секція D 06

Секція E 07

Секція G 08

Секція H 09

Секція I
10

Секція J

04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10
04.11

Землі природно-заповідного фонду (природні території та об’єкти
(природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи,
заповідні урочища), а також штучно створені об’єкти (ботанічні сади,
дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва), що надаються в постійне користування спеціальним 92
адміністраціям територій та об’єктів природно-заповідного фонду (крім
земельних ділянок під об’єктами природно-заповідного фонду, що включені до їх складу без вилучення))

05.00

Землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в
межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та
які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення
наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)

3%

3%

06.01
06.02
06.03
06.04

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні
властивості, які використовуються або можуть використовуватися для
85
профілактики захворювань і лікування людей)

07.01
07.02
07.03
07.04
07.05

Землі рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і
зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті
територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об’єктів фізичної культури
і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і намето- 92
вих туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і
спорудження інших об’єктів стаціонарної рекреації)

4%

08.01
08.02
08.03
08.04

Землі історико-культурного призначення (землі, на яких розташовані:
пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-куль92
турні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані
археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)

3%

09.01
09.02
09.03

Землі лісогосподарського призначення (землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані
та використовуються для потреб лісового господарства, крім земель,
зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не 02
віднесені до категорії лісів, а також земель, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях,
присадибних, дачних і садових ділянках)

3%

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

Землі водного фонду (землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами,
не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів,
річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними,
іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення

41

3%

64

6%

Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та
гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні),
об’єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням
енергії вітру, сонця та інших джерел), об’єктів передачі електричної та
теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів, необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в
тому числі баз та пунктів)

6%

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель
40 (40.11)
і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

6%

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 40 (40.12,
6%
споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії
40.13)

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання
земель природно-заповідного фонду

6%

Землі оборони (землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та
організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утво- 75
рених відповідно до законодавства України)
15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України

15.02

Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби
України

15.04

Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби
транспорту

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки
України

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до
законів України, військових формувань

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання
земель природно-заповідного фонду

Секція K

-

Землі запасу, резервного фонду та загального користування

16

16.00

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у
власність або користування громадянам чи юридичним особам)

17

17.00

Землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади
або органами місцевого самоврядування у процесі приватизації сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних
підприємств, установ та організацій)

-

Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища,
сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні
об’єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням
відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх
віднесено до земель загального користування)

за
рішенням
сесії

Для цілей підрозділів 16.00 - 18.00 та для збереження та використання
земель природно-заповідного фонду

-

18

19

3%

3%

14.02

15

Секція C

(Початок на стор. 2)

Землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів,
інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)

11.03

12

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 21.06.2019 року № 53/7

18.00

19.00

7.9. На період будівництва об’єктів соціально-культурного та промислового призначення
за рішенням Вишгородської міської ради може
встановлюватись пільгова ставка орендної плати
в розмірі 3 %. Термін та умови застосування пільгової ставки орендної плати визначається рішенням Вишгородської міської ради, зазначається в
договорі оренди та не повинен перевищувати 3
роки від дати прийняття відповідного рішення.
7.10. Якщо земельна ділянка передається в
оренду для обслуговування існуючого нерухомого майна, пільгова ставка не застосовується. За
рішенням Вишгородської міської ради може бути
встановлена заборона на будівництво нових
об’єктів нерухомого майна на орендованій земельній ділянці, не передбачених затвердженою
містобудівною документацією. В такому випадку
Вишгородська міська рада приймає окреме рішення щодо розробки детального плану території або іншої містобудівної документації.
8. Порядок справляння орендної плати за
землю.

за
рішенням
сесії

8.1. Орендна плата за земельні ділянки
справляється виключно у грошовій формі.
8.2. Орендна плата за перший місяць нараховується залежно від кількості календарних
днів місяця з дати укладання договору.
8.3. Внесення орендної плати на майбутній
період оренди допускається на термін не більше
одного року.
8.4. Річна орендна плата вноситься у терміни
та у розмірах, які визначені договором оренди
землі, до відповідного бюджету, розподіляється та
використовується згідно з чинним законодавством.
8.5. Обов’язковою умовою рішення Вишгородської міської ради щодо передачі в оренду
земельної ділянки або поновлення (продовження) терміну дії договору є обов’язок орендаря
сплатити в 30-дений термін після державної
реєстрації договору оренди (додаткової угоди)
орендної плати за період з дати прийняття рішення до дати державної реєстрації договору оренди
(додаткової угоди).
Далі — на стор. 9

ОФІЦІЙНО

Вишгород
Субота, 13 липня 2019 року

Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 21.06.2019 року № 53/7

ПОЛОЖЕННЯ про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді
та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки
(Початок на стор. 2, 8)
8.6. Надлишкова сплачена сума орендної
плати підлягає поверненню у встановленому
порядку орендарю або зараховується в рахунок
наступних платежів.
8.7. Несплата орендарями орендної плати
протягом двох місяців вважається систематичною і є підставою для припинення права користування земельною ділянкою.
8.8. Контроль за правильністю обчислення і
справляння орендної плати за земельні ділянки
здійснюється сектором контролю надходжень до
міського бюджету Вишгородської міської ради
та/або ГУ ДФС у Київській області.
9. Зміна розміру орендної плати за земельні ділянки.
9.1. Розмір орендної плати переглядається
щороку у разі:
- зміни умов господарювання, передбачених
договором;
- зміни нормативно-грошової оцінки землі, розмірів земельного податку, зміни ставок
орендної плати, підвищення цін і тарифів, зміни
коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
- погіршення стану орендованої земельної
ділянки не з вини орендаря, що підтверджено
документами;
- прийняття Вишгородською міською радою
Київської області рішення про зміну розмірів
орендної плати;
- в інших випадках, передбачених законом.
9.2. Розмір річної орендної плати щороку за
станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації, відповідно до чинного законодавства.
9.3. Обов’язковою умовою договору оренди
земельної ділянки, який укладається з орендарем, є зміна орендної плати в разі зміни нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Така
зміна розміру орендної плати здійснюється без
укладання додаткових угод або прийняття рішень Вишгородської міської ради на підставі
розрахунку та витягу з нормативно-грошової
оцінки земельної ділянки.
10. Поновлення договору оренди землі.
10.1. Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на
новий строк. У цьому разі орендар повинен не
пізніше ніж за 1 місяць до закінчення строку дії
договору повідомити письмово орендодавця про
намір продовжити його дію (якщо інший строк не
зазначений у договорі оренди). До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі
орендар додає проект додаткової угоди.
10.2. Поновлення договірних відносин стосовно оренди земельної ділянки комунальної
власності можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення Вишгородської міської ради
(або за умов, передбачених законодавством).
Поновлення договорів оренди здійснюється
шляхом укладання додаткової угоди або викладення договору у новій редакції.
10.3. Підготовка проектів рішень Вишгородської міської ради здійснюється відповідно до

вимог закону.
10.4. Прийняття рішення міською радою
щодо поновлення договору здійснюється при
наявності усіх необхідних документів, передбачених чинним законодавством України.
11. Внесення змін до договору оренди
землі, його розірвання та припинення дії.
11.1. Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, який змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом.
11.2. Зміна або розірвання договору оренди
землі здійснюється в письмовій формі у вигляді
угоди та підлягає державній реєстрації.
11.3. Зміни до договору оренди землі здійснюються шляхом укладання додаткових угод,
які підписуються уповноваженими представниками орендодавця та орендаря відповідно до
вимог закону та рішення Вишгородської міської ради. У разі недосягнення згоди щодо зміни
умов договору оренди землі спір розв’язується у
судовому порядку.
11.4. Додаткові угоди не укладаються у випадку перерахунку орендної плати при проведенні нормативно-грошової оцінки земель, зміні
ставок земельного податку відповідно до змін
чинного законодавства та відповідних рішень
Вишгородської міської ради. Розрахунки здійснюються орендодавцем самостійно та надсилаються орендарю та органу державної податкової
служби рекомендованим листом з повідомленням протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня
проведення таких розрахунків.
11.5. Дія договору припиняється у разі: закінчення строку, на який його було укладено; придбання орендарем земельної ділянки
у власність; викупу земельної
ділянки
для
суспільних потреб
або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної
необхідності в порядку, встановленому законом;
ліквідації юридичної особи-орендаря, з інших
підстав, визначених законодавством. У таких
випадках Вишгородська міська рада приймає
відповідне рішення, яке надсилається до органу податкової служби, землекористувачу, територіальному органу виконавчої влади в галузі
земельних відносин, реєстраційну службу, та є
обов’язковим до виконання.
Дострокове розірвання договору оренди
землі також можливе за взаємною згодою сторін.
11.6. Договір оренди землі може бути припинений орендодавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених у договорі оренди
землі. Такі випадки можуть бути окремо зазначені в рішенні Вишгородської міської ради про
передачу в оренду або поновлення (продовження) оренди земельної ділянки.
11.7. На вимогу орендодавця або орендаря договір оренди землі може бути достроково
розірваний за рішенням суду у разі невиконання та/або неналежного виконання сторонами
їх обов’язків, передбачених договором оренди
землі та в інших випадках, передбачених зако-

нодавством. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
11.8. У разі розірвання договору оренди
землі з ініціативи орендаря, орендодавець має
право на отримання орендної плати на землях
сільськогосподарського призначення за шість
місяців, а на землях несільськогосподарського
призначення – за рік, що має бути зазначено
у відповідному рішенні Вишгородської міської
ради. Дія вказаної норми не застосовується у
випадку припинення дії договору оренди за обставин, передбачених ст. 120 Земельного кодексу України та при умові одночасної передачі
земельної ділянки новому орендарю.
11.9. Дострокове розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря оформлюється
додатковою угодою.
11.10. Прийняття рішення міською радою
щодо розірвання договору здійснюється при наявності усіх необхідних документів.
11.11. Після прийняття рішення Вишгородської міської ради, угода про розірвання договору оренди землі в трьох примірниках готується юридичним відділом та подається на підпис
Вишгородському міському голові.
11.12. У разі несвоєчасного поновлення договору, на період по закінченню дії договору
оренди землі та державної реєстрації поновленого договору землекористувач здійснює відшкодування втрат від недоотримання Вишгородською міською радою коштів за використання
земельної ділянки. Підготовка та проведення
розрахунку (додаток 2) покладається на виконавчий комітет.
11.13. Відсутність поданої належним чином
до Вишгородської міської ради заяви від землекористувача про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки або укладення
нового договору оренди в термін, встановлений
договором оренди, але не пізніш як за місяць
до закінчення терміну дії договору оренди, має
наслідком прийняття Вишгородською міською
радою відповідного рішення про заперечення
у поновленні договору оренди землі з одночасним зверненням до землекористувача, органів
Держгеокадастру, правоохоронних органів, а в
окремих випадках – до суду, щодо звільнення
земельної ділянки. До остаточного звільнення
землекористувачем земельної ділянки (що посвідчується належним чином оформленим актом прийому-передачі земельної ділянки) землекористувач здійснює відшкодування втрат від
недоотримання Вишгородською міською радою
коштів за використання земельної ділянки із
розрахунку річної ставки орендної плати 12 %
від нормативно-грошової оцінки. Підготовка та
проведення розрахунку (додаток 2) покладається на виконавчий комітет.
12. Перехід права власності на земельну
ділянку.
12.1. Орендар, який відповідно до чинного
законодавства може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на
придбання її у власність у разі продажу цієї зе-

мельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну,
за якою вона продається, а в разі продажу її на
аукціоні – якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих
учасниками аукціону.
12.2. Перехід права власності на земельну
ділянку визначається відповідно до чинного законодавства.
13. Суборенда земельних ділянок.
13.1. Передача земельних ділянок або їх
частин у суборенду здійснюється за письмовою
згодою орендодавця у вигляді рішення, прийнятого в установленому порядку (якщо інше не передбачено договором оренди), та за умов:
• цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки не змінюється;
• умови договору суборенди є такими ж і не
суперечать договору оренди землі;
• строк суборенди не може перевищувати
строк, визначений договором оренди землі та
у разі його припинення чинність договору суборенди припиняється.
13.2. За згодою сторін договір суборенди
земельної ділянки посвідчується нотаріально та
підлягає державній реєстрації.
13.3. Комунальні підприємства Вишгородської міської ради можуть передавати в суборенду земельну ділянку (або її частину) комунальної
власності за умови прийняття Вишгородською
міською радою відповідного рішення або без такого, якщо таке право прямо передбачено у договорі оренди земельної ділянки.
14. Набуття права користування земельною ділянкою на умовах договору суперфіцію.
14.1. У випадку наявності наміру орендаря
оформити право користування земельною ділянкою комунальної власності із подальшим
будівництвом, Вишгородська міська рада може
прийняти рішення щодо передачі у користування
земельної ділянки на умовах договору суперфіцію. В такому разі процедура прийняття рішення
щодо передачі у користування земельної ділянки на умовах договору суперфіцію аналогічна
процедурі передачі у користування земельної
ділянки на умовах договору оренди.
У разі прийняття рішення щодо передачі у
користування земельної ділянки на умовах договору суперфіцію, Вишгородська міська рада
встановлює додаткові умови використання земельної ділянки:
• право територіальної громади на одержання частки доходу землекористувача;
• право територіальної громади користуватися часткою земельної ділянки;
• право територіальної громади на отримання частки від побудованих об’єктів нерухомого
майна;
• інші права, що не суперечать вимогам діючого законодавства.
14.2. Договір користування земельною ділянкою на умовах суперфіцію посвідчується нотаріально та підлягає державній реєстрації.
Міський голова О. МОМОТ

Додаток 1
до Положення

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

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

ною організацією.
6. Три екземпляри акта визначення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу на зберігання межових
знаків земельної ділянки, завірені землевпорядною організацією.
7. Копія проекту відведення земельної
ділянки у разі його розроблення згідно із
законом (технічна документація із землеу-
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строю), завірені землевпорядною організацією.
8. Три екземпляри витягу з технічної
документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки, завірені землевпорядною організацією.
9. Копія витягу з державного земельного кадастру.
Міський голова О. МОМОТ

РОЗРАХУНОК № ________ від _______________ р.
розміру орендної плати за земельну ділянку на ________ рік

Додаток 2
до Положення

Договір оренди земельної ділянки № _______ від _________________ року
Місце розташування ділянки: _________________________________________________
Виданий: ____________________________________________________________________
Категорія земель

Площа земельної
(кв. метрів)

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

Ставка земельного податку,
встановлена
Податковим кодексом
України, відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки

Добуток
коефіцієнтів індексації
грошової оцінки
земельної ділянки за попередні
роки

Ставка орендної плати для розрахунку розмі- Розмір
орендру орендної плати, відсотків нормативної гро- ної плати, (гришової оцінки земельної ділянки, встановлена вень на рік)
рішенням Вишгородської міської ради № ____
від ________ р. «Про орендну плату за землю
в м. Вишгороді»

У межах ____ м. Вишгорода_________ Разом: _____________________________________________________________.
(назва населеного пункту)
Орендодавець
Вишгородський міський голова

М. П.

Орендар
__________________________________

М. П.

__________
(підпис)

______________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

___________________
(ініціали та прізвище)
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Програма ТБ

Вишгород
Субота, 13 липня 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 15 ЛИПНЯ 2019 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 «Одруження
наослiп»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:10 «Сiмейнi
мелодрами»
14:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Свати
- 6»
22:45 «Грошi 2019»
00:00 Х/ф «Блондинка
в ефiрi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:50 «ДжеДАI»
10:35 Т/с «Опер за
викликом-2»
14:35 Х/ф «Гра смертi»
16:20 Х/ф «Поза законом»

19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:35 Т/с «Касл-3»
23:10 Х/ф «Кiборг X»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:35, 21:30 «Зворотний
вiдлiк»
11:45, 14:15 Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
13:10 Бюджетники
13:45 #ВУКРАЇНI
14:30 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
15:20 Х/ф «Поруч
з Iсусом: Йосип з
Назарета»
17:30 Перша шпальта
18:25 Тема дня
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
за кошти Державного
бюджету
00:00 Телепродаж Тюсо
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
11:20 Реальна мiстика
12:30, 00:00 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «У минулого в
боргу»
23:20 Слiдами партiйних
спискiв
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:10 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий

ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Пташиний
ульот»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00, 14:00, 15:00,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30 Танька i
Володька
16:00 4 весiлля
18:00, 00:30 Панянкаселянка
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
22:00 Одного разу в Одесi
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
7:00 Т/с «Коли ми вдома»
10:15 МайстерШеф
13:45 Ультиматум
15:45, 18:00 Х/ф «З 9
до 5»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:45 Х/ф «Дiлова жiнка»
21:00 Т/с «Пограбування

по-жiночому»
22:45 Т/с «Щасливий
квиток»
00:45 Детектор брехнi
НТН
6:25 Х/ф «Кiн-дза-дза!»
09:00 Х/ф «Папуга, що
говорить на iдиш»
10:45, 19:30 Т/с «Той, що
читає думки»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Таємницi свiту»
13:30 «Речовий доказ»
14:45, 21:20 Т/с «Хейвен»
16:50 «Легенди
бандитської Одеси»
17:25 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Свiдок. Агенти»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50 М/с «Пригоди кота в
чоботях»
07:20 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:10 Х/ф «Син дракона»
11:50 Х/ф «Дивергент»
14:50 Х/ф «Iнсургент»

17:00 Аферисти
21:00 Х/ф «Останнi
лицарi»
23:20 Х/ф «Мисливцi за
розумом»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:05, 13:55 Правда
життя
09:15, 17:00 Шалена
подорож
10:55 Мiсця сили
11:45 Cкептик
12:45 Речовий доказ
15:05, 23:40 За
лаштунками
16:00 Мегамисливцi
17:55 Дика природа
Африки
18:50, 20:45 Їжа богiв
19:50 Мiстична Україна
21:45 Дикi i озброєнi
22:45 Невiдома Австралiя
ТРК «КИїВ»
8:00 СТН-Тижневик
08:30 Х/ф «Маргарита».
10:45 Х/ф «Стежки».
12:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,

21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 23:50 «Поради
лiкаря»
14:00 «Київ-Live-День»
15:15 «День у мегаполiсi»
17:10 Т/с «Мiс Марпл»,
11 с.
19:20 «Ситуацiя»
19:30, 21:25 «Київ-Live»
20:30, 23:20 «Служба
порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:30 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
12:25 Х/ф «Остiн Пауерс:
Мiжнародна людиназагадка»
14:00 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
17:10 Т/с «Доктор Хто»
20:00 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка.
Морський сезон»
23:00 Х/ф «Супер Майк»

ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:20, 12:25 Х/ф
«Фантастичне кохання i
де його знайти»
12:00 «Новини»
14:00 Х/ф «Розлучення
по-французьки»
15:40 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
22:10 «Слов’янський
базар у Вiтебську 2019»
ICTV
6:20 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10, 13:25 Т/с «Пес»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:30 Х/ф «Штурм

Бiлого дому»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:25 Бiльше нiж правда
21:30 Свобода слова
23:55 Х/ф «Нiчна
бригада»
5 КАНАЛ
06:20 Невигаданi iсторiї
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00 Час
новин
07:15, 08:10, 21:25, 00:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Кордон держави
08:25 Про вiйсько
09:25, 17:40 Час громади
10:10, 11:10, 13:10, 16:10,
17:10 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
12:45 Будемо жити
14:10 Медекспертиза.
Поради
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 #ГРУПА
ПРОДОВЖЕНОГО ДНА

ВIВТОРОК, 16 ЛИПНЯ 2019 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 «Одруження
наослiп»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:10 «Сiмейнi
мелодрами»
14:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Свати
- 6»
22:50, 23:45 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний
коп-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:05 Х/ф «Солдат

Джейн»
15:25 Х/ф «Вцiлiла»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-3»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:40, 23:05 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:35 «Зворотний вiдлiк»
11:45, 14:15 Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
13:10 Країна на смак
14:30 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
15:15 Бюджетники
15:45 #ВУКРАЇНI
16:15 Д/ц «Морська
кухня»
17:30 Разом
18:25 Тема дня
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
за кошти Державного
бюджету
22:20 Нашi грошi
00:00 Телепродаж Тюсо

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
11:20 Реальна мiстика
12:30, 23:30 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «У минулого в
боргу»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:10 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»

22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:10 Х/ф «Дiвчинка з
сiрниками»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 22:00
Одного разу в Одесi
15:00, 21:00 Т/с
«Останнiй москаль»
16:00 4 весiлля
18:00 Панянка-селянка
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
6:55 Т/с «Коли ми вдома»
10:15 МайстерШеф
14:10 Ультиматум
16:20, 18:00 Х/ф «Дiлова
жiнка»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
19:10 Х/ф «Палкi втiкачки»
21:00 Т/с «Пограбування
по-жiночому»
22:45 Т/с «Щасливий
квиток»

НТН
6:55 Х/ф «Iз житiя Остапа
Вишнi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Без строку
давнини»
10:50, 19:30 Т/с «Той, що
читає думки»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Свiдок. Агенти»
13:30 «Речовий доказ»
14:45, 21:20 Т/с «Хейвен»
16:50 «Легенди
бандитської Одеси»
17:25 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Будьте здоровi»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»
НОВИЙ КАНАЛ
6:15, 07:45 Kids Time
06:20 М/с «Пригоди кота
в чоботях»
07:50 Шоу Оля
08:50 Хто зверху?
10:40 Дешево та сердито
12:20 Заробiтчани
17:10 Кохання на
виживання

19:00 Варьяти
21:00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест»
23:10 Х/ф «Мiстер Магу»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:55, 14:00 Правда
життя
09:05, 18:00 Дика
природа Африки
10:05, 17:05 Шалена
подорож
11:00 Україна: забута
iсторiя
11:50 Cкептик
12:50 Речовий доказ
15:10, 23:40 За
лаштунками
16:05 Дикi i озброєнi
19:00, 20:45 Їжа богiв
19:50 Мiстична Україна
21:45 Мегамисливцi
22:45 Невiдома Австралiя
ТРК «КИїВ»
8:00, 13:10 «Поради
лiкаря»
08:50, 19:20 «Ситуацiя»
09:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00 «СТН»
09:30 Т/с «Мiс Марпл»,

11 с.
11:10 «Служба порятунку»
11:40, 23:20 Д/с «Iмперiя»
12:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00 «Київ-Live-День»
15:15 «День у мегаполiсi»
17:10 Т/с «Мiс Марпл»,
12 с.
19:30, 21:25 «Київ-Live»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
08:50 «Орел i Решка.
Шопiнг»
09:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
11:40, 16:40 Т/с «Доктор
Хто»
13:40 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка.
Морський сезон»
23:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»

ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:50 Т/с «Там, де твiй
дiм»
11:00 Т/с «Голос янгола»
12:00 «Новини»
12:25 Х/ф «Скарлетт»
14:35 «Правила
виживання»
15:45, 16:40 «Речдок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
22:10 «Слов’янський
базар у Вiтебську 2019»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Бiльше нiж правда
11:00 Т/с «Майор i магiя»
12:00, 13:25 Х/ф

«Секретнi агенти»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:25 Х/ф «Спадок
Борна»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:30 Свобода слова
00:00 Т/с «Невиправнi»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00 Час
новин
07:15, 08:10, 21:25, 00:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Код успiху
08:20 Про вiйсько
09:20, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 13:10, 16:10,
17:10 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 Машина часу

СЕРЕДА, 17 ЛИПНЯ 2019 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 «Одруження
наослiп»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:10 «Сiмейнi
мелодрами»
14:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:50 Т/с «Свати
- 6»
22:45, 23:40 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний
коп-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:45 Х/ф «Горець-2»

15:20 Х/ф «Горець-3»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-3»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:40, 23:25 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Аромати
Мексики»
13:10 Енеїда
14:30 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
15:15 Країна на смак
16:15 Д/ц «Морська
кухня»
17:30 Нашi грошi
18:25 Тема дня
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
за кошти Державного
бюджету
22:50 Д/ц «Боротьба за
виживання»
00:00 Телепродаж Тюсо
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
11:20 Реальна мiстика
12:30, 00:00 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «У минулого в
боргу»
23:20 Контролер
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:10 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий

ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «МаркоМакако»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 22:00
Одного разу в Одесi
15:00, 21:00 Т/с
«Останнiй москаль»
16:00 4 весiлля
18:00 Панянка-селянка
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
7:00 Т/с «Коли ми вдома»
10:20 МайстерШеф
14:10 Ультиматум
16:25, 18:00 Х/ф «Палкi
втiкачки»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:35 Х/ф «27 весiль»
21:00 Т/с «Пограбування
по-жiночому»

22:45 Т/с «Щасливий
квиток»
НТН
6:35 Х/ф «Загадка
Ендхауза»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Iподром»
10:50 Т/с «Той, що читає
думки»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Будьте здоровi»
13:30 «Речовий доказ»
14:45, 21:30 Т/с «Хейвен»
16:50 «Легенди
бандитської Одеси»
17:25 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Вартiсть життя»
19:30 Т/с «Смерть у раю»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Пригоди кота
в чоботях»
07:20 Шоу Оля
08:10 Хто зверху?
10:10 Дешево та сердито

12:10 Заробiтчани
17:00 Кохання на
виживання
19:00 Варьяти
21:00 Х/ф «Конанварвар»
23:10 Х/ф «Запит у друзi»
МЕГА
08:05, 14:05 Правда
життя
09:15, 17:55 Дика
природа Африки
10:15, 17:05 Шалена
подорож
11:05 Україна: забута
iсторiя
11:55 Cкептик
12:55 Речовий доказ
15:05, 23:40 Як працюють
мiста
16:05, 21:45
Мегамисливцi
18:55, 20:45 Їжа богiв
19:50 Мiстична Україна
22:45 Невiдома Австралiя
ТРК «КИїВ»
8:00 «Поради лiкаря»
09:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00 «СТН»

09:30, 19:20 «Ситуацiя»
09:40 Т/с «Мiс Марпл»,
12 с.
11:10 «Київськi iсторiї»
11:40, 23:20 Д/с «Iмперiя»
12:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
13:10 «Школа права»
14:00 «Київ-Live-День»
15:15 «День у мегаполiсi»
17:10 Т/с «Мiсс Марпл»,
13 с.
19:30, 21:25 «Київ-Live»
20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
11:50, 16:40 Т/с «Доктор
Хто»
13:40 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка.
Морський сезон»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:50 Т/с «Там, де твiй
дiм»
11:00 Т/с «Голос янгола»
12:00 «Новини»
12:25 Х/ф «Скарлетт»
14:40 «Правила
виживання»
15:45, 16:40 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
22:10 «Слов’янський
базар у Вiтебську 2019»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:35, 22:55 Т/с «Майор
i магiя»

12:45, 15:45 Факти. День
13:25, 16:20 Х/ф
«Прем’єр-мiнiстр»
16:30 Х/ф «Секретнi
матерiали: Хочу вiрити»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:25 Секретний фронт
21:30 Т/с «Пес»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 13:10, 16:10,
17:10 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:25 Енергобезпека
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 #ГРУПА
ПРОДОВЖЕНОГО ДНА

ЧЕТВЕР, 18 ЛИПНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:10 «Сiмейнi
мелодрами»
14:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:30 «Чистоnews 2019»
20:40, 21:35 Т/с «Свати
- 6»
22:30 «Право на владу
2019»
00:55 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний
коп-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений

свiт»
13:50 Х/ф «Вцiлiлий»
15:40 Х/ф «Вхiдний»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-3»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
12:00 Д/ц «Аромати
Мексики»
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:30 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
15:15 Енеїда
16:15 Д/ц «Морська
кухня»
17:30 Перший на селi
18:25 Тема дня
19:00 Передвиборнi
агiтацiйнi програми
за кошти Державного
бюджету
22:20 Схеми. Корупцiя в
деталях
00:00 Телепродаж Тюсо
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
11:20 Реальна мiстика
12:30, 00:00 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «У минулого в
боргу»
23:20 Слiдами партiйних
спискiв
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 18:00, 19:45
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:10 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»

18:10 «Ехо України»
20:00 Ток-шоу «Прямий
ефiр»
22:00 «Пiдсумки»
23:30 «МЕМ»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:10 Х/ф «Стоптанi
туфельки»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 22:00
Одного разу в Одесi
15:00, 21:00 Т/с
«Останнiй москаль»
16:00 4 весiлля
18:00 Панянка-селянка
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
7:00 Т/с «Коли ми вдома»
11:00 МайстерШеф
14:05 Ультиматум
16:20, 18:00 Х/ф «27
весiль»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини

19:05 Х/ф «Одружуся з
першою лiпшою»
21:00 Т/с «Пограбування
по-жiночому»
22:45 Т/с «Щасливий
квиток»

виживання
19:00 Варьяти
21:00 Х/ф «Король Артур»
23:50 Х/ф «Останнi
лицарi»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «У квадратi 45»
10:30, 19:30 Т/с «Смерть
у раю»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Вартiсть життя»
13:25 «Речовий доказ»
14:45, 21:30 Т/с «Хейвен»
16:50 «Легенди
бандитської Одеси»
17:25 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Правда життя»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»

МЕГА
08:15, 14:10 Правда
життя
09:20, 18:05 Дика
природа Африки
10:20, 17:15 Шалена
подорож
11:10 Україна: забута
iсторiя
12:00 Cкептик
13:00 Речовий доказ
15:15, 23:40 Як працюють
мiста
16:15, 21:45
Мегамисливцi
19:05, 20:50 Їжа богiв
20:00 Мiстична Україна
22:45 Невiдома Австралiя

НОВИЙ КАНАЛ
08:50 Хто зверху?
10:40 Дешево та сердито
14:00 Заробiтчани
17:00 Кохання на

ТРК «КИїВ»
8:00 «Школа права»
09:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00 «СТН»
09:30, 19:20 «Ситуацiя»

09:40 Т/с «Мiс Марпл»,
13 с.
11:10 «Якiсне життя»
11:40, 23:20 Д/с «Iмперiя»
12:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
13:10 «Поради лiкаря»
14:00 «Київ-Live-День»
15:15 «День у мегаполiсi»
17:10 Т/с «Мiсс Марпл»,
14 с.
19:30, 21:25 «Київ-Live»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
11:50, 16:40 Т/с «Доктор
Хто»
13:40 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
18:30 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел i Решка.

Морський сезон»
23:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження.
Америка»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:50 Т/с «Там, де твiй
дiм»
11:00 Т/с «Голос янгола»
12:00 «Новини»
12:25 Х/ф «Скарлетт»
14:40 «Правила
виживання»
15:45, 16:40 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
22:10 «Слов’янський
базар у Вiтебську 2019»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:15 Секретний фронт

11:50 Т/с «Майор i магiя»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25 Х/ф «Секретнi
матерiали: Хочу вiрити»
16:20 Х/ф «Секретнi
агенти»
18:45, 20:50 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi
21:10 Т/с «Пес»
22:30 Новi лiдери 2
00:15 Т/с «Невиправнi»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25, 00:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 MEDекспертиза
08:20 Невигаданi iсторiї
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 13:10, 16:10,
17:10 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг
речника Мiнiстерства
оборони
12:40 Будемо жити
14:10 Медекспертиза.
Поради
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр

Вишгород
Субота, 13 липня 2019 року
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П ’ Я ТН ИЦ Я, 19 ЛИПНЯ 2 019 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 «Одруження
наослiп»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:10 «Сiмейнi
мелодрами»
14:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
18:30 «Українськi сенсацiї
2019»
20:20 «Де-мократiя?»
20:30, 23:15 «Лiга смiху»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний
коп-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:10 «Загублений
свiт»
13:55 Х/ф «Вуличний
гонщик»
15:25 Х/ф «Швидкий i

жорстокий»
19:25 Х/ф «Кiкбоксер»
21:20 Х/ф «Кiкбоксер-2»
23:10 Х/ф «Кiкбоксер-3»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
11:35, 14:15 Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Мексики»
13:10 Сильна доля
14:30 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
15:15 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/ц «Кухня По»
16:55 Схеми. Корупцiя в
деталях
17:30 Перша шпальта
18:25 Спецефiр. Вибори
19:55 Бюджетники
21:30 «Зворотний вiдлiк»
22:55 «Зворотний вiдлiк.
Пiдсумки»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»

6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30, 05:00 Зiрковий
шлях
10:30 Т/с «Рiк собаки»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
19:50 Головна тема.
Вибiр
22:00 Опозицiя
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 «Новий
день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00 «Репортер».
Новини
09:15, 10:15, 11:15 «Ми
всi...»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:10 «Кримiнал»
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя»
19:00 Ток-шоу «Ехо
України»
22:30 «Поярков. NEWS»
ТЕТ

6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Дивак»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30 Одного разу
в Одесi
15:00 Т/с «Останнiй
москаль»
16:30 М/ф «Леонардо:
Мiсiя Мона Лiза»
18:00 Панянка-селянка
21:00 М/ф «Рiо»
23:00 Х/ф «Марлi та я»
СТБ
6:45 Т/с «Коли ми вдома»
07:45 Х/ф «Осiннiй
марафон»
09:40 Т/с «Щасливий
квиток»
18:00 Х/ф «Одружуся з
першою лiпшою»
19:50 Х/ф «Друзi по
сексу»
22:00 Вiкна-Новини
22:45 Х/ф «Столик №19»
НТН
6:50 Х/ф «Вклонись до

землi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Мiсто
прийняло»
10:35, 19:30 Т/с «Смерть
у раю»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50 «Правда життя»
13:25 «Речовий доказ»
14:45, 21:30 Т/с «Хейвен»
16:50 «Легенди
бандитської Одеси»
17:25 «Легенди карного
розшуку»
18:20 «Таємницi свiту»
23:45 Х/ф «Сiм днiв до
весiлля»
НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 07:00 Kids Time
06:10 М/с «Пригоди кота
в чоботях»
07:05 Шоу Оля
08:00 Хто зверху?
09:50 Кохання на
виживання
15:30 Х/ф «Острiв надiї»
19:00 Х/ф «Мандри
Гуллiвера»
20:50 Х/ф «Бандитки»

22:40 Х/ф «Вiдьми з
Сугаррамурдi»
МЕГА
08:10, 14:05 Правда
життя
09:15 Дика природа
Африки
10:15, 17:10 Шалена
подорож
11:05 Україна: забута
iсторiя
11:55 Cкептик
12:55 Речовий доказ
15:15, 23:40 Як працюють
мiста
16:15, 21:45
Мегамисливцi
18:00, 22:40 Невiдома
Австралiя
19:00, 20:45 Їжа богiв
20:00 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
8:00 «Поради лiкаря»
09:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00 «СТН»
09:30, 19:20 «Ситуацiя»
09:40 Т/с «Мiс Марпл»,
14 с.
11:10 «Прогулянки

мiстом»
11:40, 23:20 Д/с «Iмперiя»
12:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
13:10 «Школа права»
14:00 «Київ-Live-День»
15:15 «День у мегаполiсi»
17:10 Т/с «Мiс Марпл»,
15 с.
19:30, 21:25 «Київ-Live»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:15 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
12:00, 17:00 Т/с «Доктор
Хто»
14:00 «Орел i Решка.
Навколо свiту»
18:00 Х/ф «Мисливцi»
19:50 Х/ф «Гордiсть i
упередження та зомбi»
22:00 «Орел i Решка.
Морський сезон»
23:00 «Орел i Решка.

Перезавантаження.
Америка»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
09:50 Т/с «Там, де твiй
дiм»
11:00 Т/с «Голос янгола»
12:00 «Новини»
12:25 Х/ф «Скарлетт»
14:35 «Правила
виживання»
15:40, 16:40, 00:10
«Речдок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
21:00 «Подробицi
вибору»
22:15 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини

10:05 Антизомбi
11:00, 13:20, 16:50, 23:55
Скетч-шоу «На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 23:30 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45 Факти. Вечiр
20:10, 21:50 Дизель шоу
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
22:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:15, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Драйв
08:30 Машина часу
09:25, 16:45 Час громади
10:10, 11:10, 13:10, 16:10
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
17:10 Кендзьор
18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:45 #ГРУПА
ПРОДОВЖЕНОГО ДНА

С У Б ОТ А , 20 ЛИПНЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
7:00, 23:35 «Свiтське
життя. 2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 11:05, 12:25, 13:50,
15:05 «Свiт навиворiт - 6»
16:30, 21:40 «Жiночий
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка.
Дiти»
19:30 ТСН
20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 «Українськi сенсацiї
2019»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Загублений свiт»
14:00 Х/ф «Герой у
розшуку»
15:50 Х/ф «Обман»
17:40 Х/ф «Ворог мiй»
19:45 Х/ф «Командир
ескадрильї»
21:40 Х/ф «Андроїдполiцейський»
23:10 Х/ф «Суддя Дредд
3D»

UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Країна на смак
10:40 Енеїда
11:55 М/с «Дуда i Дада»
13:00 Х/ф «Поруч
з Iсусом: Марiя
Магдалина»
15:10 Д/ц «Мальовничi
села»
15:45 Д/ц «Фестивалi
планети»
16:15 Д/ц «Браво, шеф!»
18:20 Д/ф «Острови.
Мальдiвськi острови:
дивовижнi пiдводнi свiти»
19:20 Д/ц «Мегаполiси»
19:55 Розсекречена
iсторiя
21:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
22:30 Як дивитися кiно
23:00 Х/ф «Гарнi часи»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi

07:30 Зiрковий шлях
09:20, 15:20 Т/с «У
минулого в боргу»
17:10, 20:00 Т/с
«Принцеса-жаба»
22:00 Шоу Братiв
Шумахерiв
00:00 Х/ф «Два квитки до
Венецiї»
ПРЯМИЙ
0:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00
«Репортер». Новини
10:15 Ток-шоу «18 мiнус»
11:15 Ток-шоу
«Споживач»
12:15, 13:15, 14:15, 15:15,
16:15 «Вибори - 2019.
Парламент»
17:00 «Кисельов.
Авторське»
18:00, 19:00, 20:00
Ток-шоу «Вибори - 2019.
Парламент»
21:00 «Закрита
зона» (Журналiстськi
розслiдування)
22:00 Ток-шоу «THE
WEEK»

23:00 «ВАТА-шоу»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:15 М/ф «Леонардо:
Мiсiя Мона Лiза»
12:50 Х/ф «Стоптанi
туфельки»
14:00 Панянка-селянка
17:00 Х/ф «Марлi та я»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30
Одного разу в Одесi
22:00 Сiмейка У
00:00 Країна У

НТН
5:15 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
11:20 Х/ф «За два кроки
вiд «Раю»
13:00 Т/с «Спецзагiн
«Кобра 11»
16:00 «Україна вражає»
17:00 «Таємницi свiту»
18:05 «Крутi 90-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
21:15 Х/ф «Пiсля
прочитання спалити»
23:00 Х/ф «Чорне море»

СТБ
5:50 Т/с «Коли ми вдома»
09:00 Т/с «Пограбування
по-жiночому»
12:55 Т/с «Любити й
вiрити»
17:00 Х/ф «Дiвчата
19:00 Т/с «Щастя за
договором»
22:55 Х/ф «Друзi по
сексу»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Лунтик»
07:00, 08:05 Kids Time
07:05 М/с «Пригоди кота
в чоботях»
07:50 М/с «Том i Джеррi»
08:10 Варьяти
14:10 М/ф «Монстри на
канiкулах»
16:00 Х/ф «Конанварвар»
18:10 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Лев, Чаклунка та

селянка
17:15 М/ф «Рiо»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30
Одного разу в Одесi
22:00 Сiмейка У
00:00 Країна У

14:30 Х/ф «Крик
пораненого»
17:15 Х/ф «Пiсля
прочитання спалити»
19:00 Х/ф «Вони воювали
за Батькiвщину»
22:05 Х/ф «Днiпровський
рубiж»
00:55 Х/ф «Чорне море»

СТБ
6:00, 09:50 Хата на тата
07:50 Страва честi
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
20:00 Один за всiх
21:15 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
23:10 Я соромлюсь свого
тiла

НОВИЙ КАНАЛ
7:10 М/ф «Монстри на
канiкулах»
09:00 Х/ф «Бандитки»
10:50 Х/ф «Дикий, дикий
Вест»
13:00 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Лев, Чаклунка та
Чарiвна шафа»
15:50 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Принц Каспiан»
18:50 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Пiдкорювач
свiтанку»
21:00 Х/ф «Дiм дивних
дiтей мiс Сапсан»
23:40 Х/ф «Вiнчестер:
будинок, збудований
привидами»

Чарiвна шафа»
21:00 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Принц Каспiан»
00:00 Х/ф «Король Артур»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:25 Мiстична Україна
08:15, 18:30 Брама часу
09:15 Речовий доказ
10:25 Як працюють мiста
11:25 Народження
Європи
14:00 Шалена подорож
15:45 Дика природа
Африки
17:35 Невiдома Австралiя
21:15 Як спокусити нацiю
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Якiсне життя»
09:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00 «СТН»
09:30 «Зiрковий смак»
10:00 Т/с «Мiс Марпл»,
15 с.
11:45 Д/с «Iмперiя»
12:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»

13:10, 23:45 «Gorod «S»
15:15 «День у мегаполiсi»
17:15 Вадим Крищенко.
«Спаси мене, пiсне», ч. 1
19:20 Вадим Крищенко.
«Спаси мене, пiсне», ч. 2
21:25 Х/ф «Дев’ять».
23:40 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:10 М/ф «Мiй
маленький понi у кiно»
11:10 М/ф «Земля до
початку часiв 3: час
великих дарiв»
12:25 Х/ф «Мисливцi»
14:15 «Орел i Решка.
Перезавантаження 3»
00:10 Х/ф «Кохання з
першого погляду»
ІНТЕР
7:10 «Слово
Предстоятеля»
07:20 Х/ф «Людина
нiзвiдки»
09:00 «Шiсть соток»

10:00 «Готуємо разом.
Випiчка»
11:00 Х/ф «Бережись
автомобiля»
13:00 Х/ф «Ти - менi,
я - тобi»
14:40 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком»
16:30 Х/ф «Суєта суєт»
18:10 Х/ф «Джентльмени
удачi»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Голос з
минулого»
00:10 Х/ф «Це я»
ICTV
7:35 Я зняв!
09:30 Дизель шоу
10:50 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На
трьох»
15:35 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Всесвiтня
вiйна Z»
21:30 Х/ф «Книга Iлая»
23:40 Х/ф «Iнший свiт»

5 КАНАЛ
6:20 Кендзьор
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 00:00 Час
новин
07:20, 11:30 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:10 Iсторiя успiху
10:25 5 поверх
11:10 Майстри ремонту
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:30, 16:10, 23:30
Машина часу
14:15 Сiмейнi зустрiчi
15:20 Акцент
17:15 Стоп корупцiї!
18:15 Про вiйсько
18:25 Полiгон
19:25 Особливий погляд
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Док. проект
«Окупацiя»

Н ЕД IЛЯ, 21 ЛИПНЯ 2019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:45 «Українськi сенсацiї
2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Свiт навиворiт - 9»
10:50, 12:15 Х/ф
«Двадцять сiм весiль»
12:00, 15:00, 18:00, 00:00
«ТСН спецвипуск»
13:15, 15:15 Х/ф «Отже,
вiйна»
15:40 Х/ф «Шпигунка»
19:30 «ТСН Вибiр країни
2019»
00:30 «Лiга смiху»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона i
телевiзор»
11:45 Х/ф «Вуличний
гонщик»
13:15 Х/ф «Швидкий i
жорстокий»
15:00 Х/ф «Кiкбоксер»
16:55 Х/ф «Кiкбоксер-2»
18:30 Х/ф «Кiкбоксер-3»

20:20 Х/ф «Коммандо»
22:10 Х/ф «Королi
вулиць-2»
00:00 «Облом.UA.»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 00:00 Новини
09:30 Енеїда
10:35 Країна на смак
11:40, 13:40 Телепродаж
11:55 М/с «Дуда i Дада»
12:20, 13:10 Д/ц «Браво,
шеф!»
14:00 Д/ц «Тайська кухня»
15:10 Бюджетники
15:55 UA:Фольк. Спогади
17:10 Перший на селi
17:55 Д/ф «Дика Африка.
Африка»
19:30, 21:30 «Зворотний
вiдлiк»
23:30 Д/ц «Свiт дикої
природи»
ТРК «УКРАїНА»

6:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:00, 09:15, 11:15, 13:15,
15:15 Т/с «Затемнення»
09:00, 11:00, 13:00,
15:00, 17:00, 19:00, 23:00
Сьогоднi. Спецвипуск
17:15, 21:00, 23:15 Т/с
«Вiд любовi до ненавистi»
23:45 Т/с «Принцесажаба»
ПРЯМИЙ
8:00, 09:10, 10:10, 11:10,
12:10, 13:10, 14:10, 15:10,
16:10, 17:10, 18:10, 19:10,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Телемарафон
«Вибори - 2019»
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Репортер». Новини
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
12:00 М/ф «Рок Дог»
13:30 Х/ф «Дивак»
15:15, 01:00 Панянка-

НТН
6:00 Х/ф «Дезертир»
07:35 «Страх у твоєму
домi»
11:15 Х/ф «Людина в
зеленому кiмоно»
12:35 Х/ф «Одиночне
плавання»

Терміново потрібен охоронець
у м. Вишгород.
Детальніше за тел: +38 (050) 357-57-15

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Мiстична Україна
08:20, 18:35 Брама часу
09:10 Речовий доказ
10:20 Як працюють мiста
11:20 Як спокусити нацiю
14:10 Шалена подорож
15:50 Дика природа
Африки
16:45 Невiдома Австралiя
21:15 Народження
Європи
23:50 Їжа богiв
ТРК «КИїВ»
8:00 «Зiрковий смак»
08:30 «Шеф-кухар
країни»
09:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00 «СТН»
09:30 «Сiм’я+1»
10:00 Вадим Крищенко.
«Спаси мене, пiсне»
13:10 Х/ф «Дев’ять»
15:15 «День у мегаполiсi»
18:30, 19:20, 21:25 «КиївLive-Вибори»
22:55 «Українська

Нацiональна Лотерея»
23:20 Вадим Крищенко.
«Спаси мене, пiсне», ч. 1
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу»
08:15 «Ух ти show»
09:25 М/ф «Земля до
початку часiв 3: час
великих дарiв»
10:45 Х/ф «Дорожня
банда «4 лапи»
12:30 «Орел i Решка.
Перезавантаження 3»
02:10 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:15 Х/ф «Оскар»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 12:10, 13:30, 16:00,
18:00 Новини
10:10 «Орел i решка.
Перезавантаження. 3
сезон»
11:10 «Орел i решка.
Морський сезон 3»
12:20, 13:40 Х/ф

«Джентльмени удачi»
14:15, 16:05, 18:05 Т/с
«Доктор Фостер»
20:00 «Подробицi.
Вибори»
23:00 Х/ф «Так не буває»
ICTV
7:50, 09:00 Антизомбi.
Дайджест
08:45, 15:45, 20:00
Факти-Парламентськi
вибори-2019. Спецвипуск
10:00, 13:00 Т/с «Вiддiл
44»
12:45 Факти. День
14:00, 16:00 Х/ф «Книга
Iлая»
16:25 Х/ф «Всесвiтня
вiйна Z»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
21:10 Х/ф «Iнший свiт-5:
Кровна помста»
22:55 Х/ф «Iнший свiт-4:
Пробудження»
00:30 Х/ф «Iнший свiт»
5 КАНАЛ

6:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 13:30, 14:10, 20:00,
02:15 Машина часу
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
07:15 Феєрiя мандрiв
07:45, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:20 Клуб LIFE
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:30 Кiно з Я. Соколовою
11:15 Кордон держави
11:30 Будемо жити
11:40 Гра iнтересiв
12:10 Невигаданi iсторiї
12:30 Континент
16:10 Рандеву
17:10 Особливий погляд
18:00 Час: Пiдсумки
Тижня
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 Док. проект
«Окупацiя»

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель
Конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері
оцінки земель оголошується проведення конкурсу, що відбудеться у приміщенні Вишгородської
міської ради за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 65 о 10:00 26.07.2019 року.
Об’єкт експертної грошової оцінки: земельна ділянка несільськогосподарського призначення на
землях житлової та громадської забудови для охорони здоров’я і соціальних послуг, що підлягає
продажу (кадастровий номер – 3221810100:01:192:0503), площею 0,4412 га, знаходиться на території міста Вишгорода по вул. Шолуденка та перебуває в оренді у товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРМАСКО» (ІКЮО 32208905) на підставі договору оренди земельної ділянки від 26
лютого 2010 року.
Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають на
розгляд Комісії, на кожний об’єкт окремо, такі документи:
• заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
• копію ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної діяльності;
• конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних
із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).
Заяви з документами на участь в конкурсі подаються у строк до 10:00 15.07.2019 року (кожного
робочого дня з 08:00 до 16:00, з урахуванням обідньої перерви 13:00-14:00) та реєструються канцелярією виконавчого комітету Вишгородської міської ради в загальному порядку.
Додаткову інформацію можна отримати у виконавчому комітеті Вишгородської міської ради за
адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 25 (тел: (04596) 26-263), каб. 69 (тел: (04596) 22-957).
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ПАНОРАМА

ДОВГОЖИТЕЛІ

Вишгород
Субота, 13 липня 2019 року

УВАГА!

Роки у дарунок

Ще в Біблії середній вік
людини один із пророків
визначив у 70 років. А що
понад сімдесят – дарунок
Божий, запевняв пророк. І
ось таким дарунком винагородив Творець надзвичайно щирого, розумного,
інтелігентного
чоловіка,
колишнього голову Вишгородської районної ради ветеранів Петра Мартиновича
Головка.
Хто душу і серце віддає
людям, тому й дається. Професійний військовий, уродженець Вишгородського
району, Петро Мартинович
прожив довге й цікаве життя і жодного разу не зрадив
своїм принципам і переконанням. Виховав двох дітей, онуків, має багато друзів не тільки у
нашому районі, де його батьківщина, а й по всій країні у місцях, де
доводилося служити.
92 роки, які він відзначив у липні, — це варто нашої особливої поваги. Вітаємо його з цією датою. Бажаємо здоров’я, яке він
зараз поправляє у військовому шпиталі у Пущі-Водиці. Чекаємо
додому.
Валентина Головань, Володимир Нагорнюк

Підприємство запрошує на роботу
— ОПЕРАТОРА ВЕРСТАТІВ З ЧПУ — графік позмінний або
повний робочий день поза зміною, з/п — 12000 грн;
— МЕНЕДЖЕРА (продавець-консультант) — 5 днів на
тиждень, з/п – за результатами співбесіди;
— ВАНТАЖНИКА — 5 днів на тиждень, з/п — 7500 грн;
— ДВІРНИКА — 2 рази на тиждень, з/п — за результатами
співбесіди;
— КУХАРЯ — 5 днів на тиждень, з/п — 7000 грн;
— ПАКУВАЛЬНИКІВ — графік позмінний, з/п — 5000 грн.
Довідки за тел: (044) 496-28-88

Платний День донора
16 липня 2019 року з 09:00 до 12:00 у комунальному закладі «Вишгородська центральна районна лікарня» пройде платний День донора.
Оплата за здану кров — 123 грн.
Донорам при собі обов’язково мати паспорт та ідентифікаційний код.
Контакти за тел: (097) 392-59-32, Мирослава Володимирівна.

РЕГАТА

Козацька
чайка-2019

Нещодавно на вишгородському водоймищі традиційно відбулася 21-а вітрильницька
регата «Козацька чайка-2019».
У ній регаті взяли участь дивізіон віндсерферів (командир дивізіону Сергій Зайцев), група
крейсерських човнів із яхт-клубу «Енергетик» та
група сучасного європейського класу з юними
спортсменами КП «УФКС» Вишгородської міськради, тренер Наталія Павлусь.
У групі віндсерферів перше місце виборов
Сергій Конопльов, друге місце – Іван Колбаненко, бронзову медаль здобув Іван Бондаренко. Іго-

В Україні хочуть посилити відповідальність
за викидання сміття в неналежних місцях

Мешканці міста, району, області, м. Києва,
підприємства та організації можуть передплатити газету «Вишгород»
у будь-якому відділенні поштового зв’язку. Індекс газети ТОВ «Газета
«Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 76063.

Штраф за забруднення сільгоспземель, наприклад,
обійдеться у вісім з половиною тисяч гривень. Якщо кинути порожню пляшку з машини, автобуса чи маршрутки — доведеться заплатити від тисячі семисот до двох
тисяч п'ятсот п'ятдесяти гривень. Те ж саме стосується і
тих, хто викидатиме сміття не в бак, а, наприклад, з вікна.

У Вишгороді відділ передплати Центру
поштового зв’язку № 10 (пл. Т. Шевченка, 2)
працює: понеділок — п’ятниця, з 8:30 до 12:30
і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349

Втрачене свідоцтво про право власності № 9470866, видане Реєстраційною службою Вишгородського
районного управління юстиції Київської області 16 вересня 2013 року на ім’я Валерія Івановича ХРАМОВА,
вважати недійсним
Продам 2 га, індивід. садівництво. Десна, будинок, 1 лінія великого озера у Воропаївській с/раді.
10 сот. будівництва з документами і будівельним
паспортом у с. Ст.-Петрівці. Ціни договірні, невеликі.
Тел: (097) 656-88-97

Підприємству в м. Вишгороді потрібен
працівник для впорядкування території.
Тел: (068) 129-09-64

Паркомісця для вантажних
автомобілів у м. Вишгороді.
Тел: (068) 129-09-64

Вікна, балкони, двері вхідні,
натяжні стелі.
Якісно! Виїзд та доставка
по району — безкоштовно.
Недорого.
Тел: (067) 19-20-212,
(093) 63-00-491,
(099) 05-30-969, Сергій

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

рю Поворознюку за блискуче виконання вправи
«слалом» і високу швидкість вручена блакитна
стрічка регати.
Майстерні й мужні члени дивізіону «Віндсерфер» досягли відмінних показників при вітрогоні
6-9 балів!
У групі крейсерських яхт переміг екіпаж яхти
«Веста», капітан Лідія Мельникова.
Старти у дитячій групі сучасних європейських
човнів RS Теrа перенесені.
Спонсори регати: КП «УФКС» Вишгородської міськради, Марія Остапчук (меценат), Лідія
Мельникова (громадський діяч).
Незабаром — титульні заходи нашого міста
до дня княгині Ольги.
Анатолій МИСЬКО,
головний суддя, суддя першої категорії

Втрачене свідоцтво про право власності № 9469255,
видане Реєстраційною службою Вишгородського районного управління юстиції Київської області 16 вересня 2013 року на ім’я Валерія Івановича ХРАМОВА,
вважати недійсним

8 липня відзначив 70-літній ЮВІЛЕЙ
Олег Андрійович ОКАЄВИЧ!
Щиро вітаємо, шановний ювіляре!
Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді,
Дорослими вже стали діти,
А Ви душею молоді.
Тож, хай щастя панує
у Вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже.
Сім’я Ставертій, Добраш

ТОВ «ДЕКОРАЛ» (м. Вишгород)
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
— водія
(заробітна плата — за домовленістю).
Офіційне працевлаштування.
Соц. пакет. Дружний колектив.
Тел: (067) 659-54-57,
Віталій Миколайович Ущапівський
— директор

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.
Наклад 10 000 примірників

