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У місті запрацює ПРЯМА МОВА
транспорт і садочки
Про актуальні зміни в умовах
карантину розповідає міський голова Олексій Момот.
Днями Уряд прийняв рішення
щодо поетапного виходу з карантину.
Його прийнято з огляду на те, що
в областях епідеміологічна ситуація
різна, тож повноваження по виходу
і пом’якшенню карантинних обмежень передано на регіональні комісії
ТЕБ та НС.
Сьогодні відбулося районне засідання комісії ТЕБ та НС і штабу по
боротьбі з коронавірусом при Вишгородській райдержадміністрації. Прийнято низку важливих рішень. З 22 травня на маршрути виходять
міські автобуси — «одиничка» і «двійка». Автобус до м. «Героїв Дніпра» «Вишгородпастрансу» і приватного перевізника, який функціонує на 396-му маршруті, курсуватиме з понеділка, 25-го травня, як і
наш великий червоний автобус.
Більш складне питання — відкриття дитячих садочків. На жаль,
зарано деякі джерела видали інформацію, що вже з 22-го або з 25го відкриються всі дошкільні навчальні заклади. Це не зовсім так.
Садочки ми відкриємо з 1 червня. Поясню чому. Під час карантину
працівники садочків не мали можливості пройти медогляд. З 25-го
вони організовано групами пройдуть повний медичний огляд. Тільки
після цього ми допустимо їх до роботи.
Який буде їх режим роботи? Закуповуємо всі необхідні дезінфікуючі засоби, безконтактні термометри, бактерицидні лампи, які у
місцях загального користування дезінфікуватимуть приміщення. До
цього моменту батькам буде заборонено заходити в садочки.
Після всіх перерахованих заходів батьки зможуть приводити діток під вхід до будівлі, де їх забиратимуть вихователі або няні і відводитимуть у групи.
Але якщо є можливість залишити дитину вдома, то це варто зробити.
Карантин ще не закінчився, тому закликаю максимально дотримуватися гігієни і, якщо це можливо, самоізоляції.

#День вишиванки

2

ОФІЦІЙНО

Вишгород
Четвер, 21 травня 2020 року

Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2021 рік
Рішення № ___/__ __________ сесії
VІІ скликання від ____ червня 2020 р.
Відповідно до ст. ст. 10, 12, 268 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010
року N 2755-VI із змінами і доповненнями,
керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Встановити на території м. Вишгорода
туристичний збір.
2. Визначити базу та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові
елементи туристичного збору згідно зі ст.
268 Податкового кодексу України.
3. Платники збору.
3.1. Платниками збору є громадяни
України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію м.
Вишгорода та тимчасово розміщуються у
місцях проживання (ночівлі), визначених п.
6.1. цього рішення.
3.2. Платниками збору не можуть бути
особи, які:
а) постійно проживають, у тому числі на
умовах договорів найму, у селі, селищі або
місті, радами яких встановлено такий збір;
б) фізичні особи — резиденти, які прибули
у відрядження або тимчасово розміщуються
у місцях проживання (ночівлі) — житловий
будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний
будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі),
що належать фізичним особам на праві
власності або на праві користування за договором найму;
в) особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, що супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не
більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних,
фізкультурно-оздоровчих та санаторнокурортних закладів, що мають ліцензію на
медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері охорони здоров’я;
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні
заклади;
ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення — її
батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені, її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку
батька, онуки, які тимчасово розміщуються
такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі) — житловий будинок, прибудова до
житлового будинку, квартира, котедж, кімната,
садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші
об’єкти, що використовуються для тимчасового
проживання (ночівлі), що належать їй на праві
власності або на праві користування за договором найму.
4. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у
місцях проживання (ночівлі), визначених п.
6.1. цього рішення, у розмірі:
4.1. 0,3 відсотка від розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 1
січня звітного (податкового) року — для внутрішнього туризму для однієї особи за одну
добу тимчасового розміщення;
4.2. 0,3 відсотка від розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на
1 січня звітного (податкового) року — для
в’їзного туризму для однієї особи за одну
добу тимчасового розміщення.
5. Базою справляння збору є загальна
кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених п. 6.1.
цього рішення.
6. Податкові агенти та місця проживання
(ночівлі).
6.1. Справляння збору здійснюється з
тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):
а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки
для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори
для відпочинку, пансіонати та інші заклади
готельного типу, санаторно-курортні заклади;
б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната,

садовий будинок, дачний будинок, будь-які
інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).
6.2. Справляння збору здійснюється такими податковими агентами:
а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з п. 8.2. цього
рішення, фізичними особами-підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі),
визначених п. 6.1. цього рішення;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих
осіб з метою їх тимчасового розміщення у
місцях проживання (ночівлі), визначених
підпунктом "б" п. 6.1. цього рішення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором
найму;
в) юридичними особами, які уповноважуються міською радою справляти збір на
умовах договору, укладеного з міською радою.
Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради.
7. Особливості справляння збору.
7.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим
розміщенням у місцях проживання (ночівлі)
податковим агентам, які справляють збір за
ставками, у місцях справляння збору та з
дотриманням інших вимог, визначених цим
рішенням.
За один і той самий період перебування
платника збору на території м. Вишгорода
повторне справляння збору, вже сплаченого
таким платником збору, не допускається.
7.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання
(ночівлі), що належать такій особі на праві
власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового
кодексу та цього рішення.
7.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території м. Вишгорода, сума надмірно сплаче-

ного збору підлягає поверненню такій особі
у встановленому Податковим кодексом порядку.
8. Порядок сплати збору.
8.1. Податкові агенти сплачують збір за
своїм місцезнаходженням щоквартально, у
визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до
податкової декларації за звітний (податковий) квартал на підставі цього рішення.
8.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає
послуги з тимчасового розміщення у місцях
проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації
такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового
агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.
8.3. Базовий податковий (звітний) період
дорівнює календарному кварталу.
9. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України,
а саме: податкові декларації подаються
за базовий звітний (податковий) період,
що дорівнює календарному кварталу,
протягом 40 календарних днів, що настають
за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.
10. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється
відповідно до норм Податкового кодексу
України та інших нормативних документів.
11. Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм
Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.
12. Апарату Виконавчого комітету
Вишгородської міської ради забезпечити
направлення копії цього рішення Вишгородському управлінню ГУ ДФС у Київській
області та забезпечити оприлюднення цього рішення в друкованих засобах масової
інформації та на сайті міської ради.
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету м.
Вишгорода.
14. Рішення набирає чинності з
01.01.2021 р.
Міський голова О. МОМОТ

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Вишгородської міської ради
«Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2021 рік»
Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Вишгородської міської ради "Про встановлення туристичного збору в
м. Вишгороді на 2021 рік" підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується
розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.
Статтею 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно ст. 12 Податкового кодексу України до повноважень міської ради віднесено питання
про встановлення місцевих податків і зборів.
Одним із місцевих зборів є туристичний збір.
Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію м.
Вишгорода та тимчасово розміщуються у місцях проживання
(ночівлі):
а) готелях, кемпінгах, мотелях, гуртожитках для приїжджих, хостелах, будинках відпочинку, туристичних базах,
гірських притулках, таборах для відпочинку, пансіонатах та
інших закладах готельного типу, санаторно-курортних закладах;
б) житлових будинках, прибудовах до житлового будинку,
квартирах, котеджах, кімнатах, садових будинках, дачних будинках, будь-яких інших об’єктах, що використовуються для
тимчасового проживання (ночівлі).
Згідно ст. 268.3.1. Податкового Кодексу України ставка
збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), у розмірі 0,3 відсотка
— для внутрішнього туризму та 0,3 відсотків — для в’їзного
туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї
особи за одну добу тимчасового розміщення.
Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість
встановлення єдиного порядку здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати туристичного збору.
2. Цілі регулювання:
— забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу
України від 02.12.2010 року №2755 – VI;
— встановлення в місті ставок туристичного збору в межах, визначених Податковим кодексом України, граничних розмірів ставок;
— наповнення дохідної частини міського бюджету
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Ст.5 Прикінцевих положень Податкового кодексу України
зобов'язано органи місцевого самоврядування, у місячний
термін з дня набрання ним чинності, забезпечити прийняття
рішень щодо встановлення місцевих податків і зборів на відповідній території.
У разі неприйняття міською радою рішення про встановлення ставок туристичного збору, він справляється відповідно до п 12.3.5 ст. 12 Кодексу із застосуванням мінімальної
ставки, що в свою чергу спричинить втрати доходної частини
бюджету міста.
Проєктом рішення Вишгородської міської ради "Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2021 рік" пропонується встановити за кожну добу тимчасового розміщення
особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі:
0,3 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року
— для внутрішнього туризму для однієї особи за одну добу
тимчасового розміщення;
0,3 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року
— для в’їзного туризму для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
Справляння збору здійснюються податковими агентами
згідно ст. 268.5.2 Податкового кодексу України.
4. Механізм розв’язання проблеми
Зазначену проблему планується розв'язати шляхом прийняття міською радою рішення "Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді на 2021 рік"
Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті
Вишгородської міської ради.
Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватися за результатами аналізу розміру надходжень сум
сплати туристичного збору до бюджету.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта
Цілі досягаються усім змістом рішення, оскільки в ньому
чітко визначено платники та ставки туристичного збору, база
та особливості справляння збору, податкові агенти та порядок його сплати. Проєкт рішення встановлює чіткі вимоги
та регулює права та обов’язки суб’єктів, на які поширюється
його дія. На даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог акта фізичними і юридичними особами. Зовнішніми чинниками, які можуть
вплинути на дію регуляторного акта є зміна законодавства
щодо питань оподаткування.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого
регуляторного акта.
Позитивним наслідком прийняття проєкту рішення є надходження до міського бюджету.
Прийняття рішення дозволить досягти встановлених цілей
з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.
Сфера впли- Вигоди
ву

Витрати

Органи міс- Встановлення єдиного
цевого само- порядку
розрахунку
врядування
та сплати туристичного збору на території
міста
Додаткові надходження до бюджету

Процедура розробки регуляторного акта (витрати
робочого часу спеціалістів
пов'язані з підготуванням регуляторного акта та витрати
на оприлюднення проєкту
рішення

П о д а т к о в і Прозорий
механізм Витрати відсутні.
агенти
справляння туристич- Обов'язки щодо справляння
ного збору
туристичного збору та його
сплата до міського бюджету
Споживачі

Можливість реалізації Збільшення витрат на просоціальних заходів у живання (ночівлю) в місцях,
зв’язку з додаткови- визначених рішенням
ми надходженнями до
місцевого бюджету від
туристичної галузі

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

Вишгород
Четвер, 21 травня 2020 року

ОФІЦІЙНО
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Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від ___.06.2020 р. № __/__

ПЕРЕЛІК Пільг для юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284
Податкового кодексу України, із сплати земельного податку
Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

3200000000

3221800000

3221810100

Вишгородська міська рада

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок

Розмір пільги (відсотків суми податкового
зобов’язання за рік)

Комунальні підприємства, установи, організації на території міста Вишгорода.

100

Державні підприємства, установи, організації на території міста Вишгорода, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

100

Державні підприємства, установи, організації на території міста Вишгорода, які частково утримуються за рахунок коштів державного бюджету та здійснюють основний вид
100
господарської діяльності з допоміжного обслуговування водного транспорту (КВЕД 52.22).
Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, обслуговуючі кооперативи, приватні житлово-експлуатаційні організації – пропорцій100
но належній частці використання під житло на території міста Вишгорода.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від __06.2020р. №__/___

ПЕРЕЛІК Пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пунктів
266.2.2, 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

3200000000

3221800000

3221810100

місто Вишгород

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок

Розмір пільги (відсотків суми податкового
зобов’язання за рік)

База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
100
в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому
числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Не є об’єктом оподаткування/звільняються від оподаткування:
а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому
порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода та закріплені за комунальними підприємствами, створеними Вишгородською
міською радою на праві господарського відання або на праві оперативного управління;
в) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку та використовуються виключно для
забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім
об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
г) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;
ґ) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
д) гуртожитки;
е) житлова нерухомість, непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;
є) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать:
- дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками),
але не більше одного такого об'єкта на дитину;
-учасникам бойових дій, ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, постраждалим від аварії на ЧАЕС І та ІІ
категорії, ліквідаторам аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії, інвалідам І групи, багатодітним сім’ям, але не більше одного такого об’єкта на учасника (сім’ю).
ж) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках; 100
з) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
и) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;
ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення,
а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних
шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових
установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів
з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
к) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей;
л) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від ___06.2020 р. №__/___

СТАВКИ податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01.01.2021 року. Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія
рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту,
або території об’єднаної територіальної
громади

3200000000

3221800000

3221810100

місто Вишгород

Класифікація будівель та споруд
код

найменування

11
111
1110
1110.1
1110.2

Будівлі житлові
Будинки одноквартирні
Будинки одноквартирні
Будинки одноквартирні масової забудови
Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності
Будинки садибного типу
Будинки дачні та садові
Будинки з двома та більше квартирами
Будинки з двома квартирами
Будинки двоквартирні масової забудови
Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної
комфортності
Будинки з трьома та більше квартирами
Будинки багатоквартирні масової забудови
Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні
Будинки житлові готельного типу

1110.3
1110.4
112
1121
1121.1
1121.2
1122
1122.1
1122.2
1122.3

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

Класифікація будівель та споруд
код

найменування

113
1130.1
1130.2

Гуртожитки
Гуртожитки для робітників та службовців
Гуртожитки для студентів вищих навчальних
закладів
Гуртожитки для учнів навчальних закладів
Будинки-інтернати для людей похилого віку
та інвалідів
Будинки дитини та сирітські будинки
Будинки для біженців, притулки для бездомних
Будинки для колективного проживання інші

1130.3
1130.4
1130.5
1130.6
1130.9

0.100

0.100

0.100
0.100
0.100

0.100
0.100
0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100
0.100

0.100
0.100

12
121
1211
1211.1
1211.2
1211.3
1211.4
1211.5
1212
1212.1
1212.2
1212.3
1212.9
122

Будівлі нежитлові
Готелі, ресторани та подібні будівлі
Будівлі готельні
Готелі
Мотелі
Кемпінги
Пансіонати
Ресторани та бари
Інші будівлі для тимчасового проживання
Туристичні бази та гірські притулки
Дитячі та сімейні табори відпочинку
Центри та будинки відпочинку
Інші будівлі для тимчасового проживання, не
класифіковані раніше
Будівлі офісні

Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру
мінімальної заробітної плати)
для юридичних осіб
для фізичних осіб
1 зона 2 зона 3 зона 1 зона 2 зона 3 зона
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0.200
0.200
0.200
0.200
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Далі — на стор. 7
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КУРСОР

Вишгород
Четвер, 21 травня 2020 року

Епідемічна ситуація у Вишгороді та районі
За інформацією Вишгородського
міжрайонного відділу лабораторних
досліджень ДУ «Київський обласний
лабораторний центр МОЗ України»,
станом на 10:00 21.05.2020 року епідемічна ситуація у Вишгородському
районі та місті Вишгороді:
кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, — 49 (сорок дев’ять), госпіталізовані — 6 (шість),

зареєстровані:
м. Вишгород — 24 (двадцять чотири),
с. Старі Петрівці — 3 (три),
с. Нові Петрівці — 4 (чотири),
с. Козаровичі — 1 (один),
с. Тарасівщина — 1 (один),
с. Вища Дубечня — 1 (один),
с. Новосілки — 4 (чотири),
смт Димер — 2 (два),

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ

с. Лютіж — 2 (два),
с. Лебедівка — 2 (один),
с. Демидів — 1 (один),
с. Катюжанка — 2 (два),
с. Воропаїв — 2 (два),
с. Синяк — 1 (один);
— летальний випадок — 1 (один);
— кількість осіб, що одужали, — 18
(вісімнадцять);
— кількість осіб з підозрою на

COVID-19 — 17 (сімнадцять);
— кількість контактних осіб — 136
(сто тридцять шість);
— кількість осіб, що повинні знаходитися на самоізоляції, — 136 (сто тридцять шість);
— проведено досліджень за допомогою полімеразно-ланцюгової реакції
(ПЛР) на COVID-19 — 247 (двісті сорок
сім).

СУМУЄМО…

Строку давності — немає!

23 травня — День пам’яті національних
Героїв.
Це свято встановлено на честь українських вояків — борців за Волю України,
повстанців, українських січових стрільців,
вояків армії Української Народної Республіки та організаторів українських націоналістів.
Хочу зосередити увагу читача на пам’яті
про трьох видатних особистостей цього часу і
їхніх настановах, які за силою їх розуму, логіки мислення і передбачення актуальними залишаються і сьогодні.
Засновником школи українського націоналізму є Микола Міхновський. Помер 3
травня 1924 року.
«Нашому поколінню належить створити українську національну ідеологію для
боротьби за визволення нації і для створення своєї держави. Ми боремося за самостійну суверенну Україну, соборну, цілу
і неподільну — від Сяну по Кубань, від Карпат по Кавказ, вільну між вільними, без пана
й без хама» (писав 18-річний Микола Міхновський).
Симон Петлюра — український воєнний
і політичний діяч, Голова Директорії УНР
(1919-1920 рр.), помер 25 травня 1926 р.

«Для мене почався вже суд історії. Я його
не боюсь... Для мене вже з початку нашого
руху ясним було, що наші національні державні змагання повинні перейти довгі щодо
терміну і тяжкі своїми пробами митарства,
поки ці змагання в певні державні форми
скристалізуються.
Я бачив, що українські партії мають силу
революційну, деякі розкладову, а творчої організаційної не мають...
Вони не усвідомили головного: чи Україна, як самостійна держава, повинна в закордонній політиці спиратись на Європу, чи на
Москву — Азію?
Виявилось, що азійська спадщина в нас
– занадто ще сильна: с-р, частина с-д (Винниченко) перевагу давали Москві, а не Європі. Спиратись треба було на Європу, яка,
до речі, нас не знала і не розуміла, одночасно
треба було творити власну силу. Чим скоріше
у народу нашого скристалізується почуття
незалежности від Москви, тим скоріше ми
матимемо САМОСТІЙНУ УКРАЇНУ…» (з листа Симона Петлюри до генерал-хорунжого
Миколи Удовиченка, 1922 р.)
Євген Коновалець — полковник Армії
УНР, організатор куреня Січових стрільців,
Голова Проводу Українських Націоналістів
писав: «... для поневоленого народу найкращою є боротьба, бо у цій боротьбі він себе
зберігає від знищення…
...у вогні перетоплюється залізо у сталь, у
боротьбі перетворюється народ у Націю.
...навіть серед найбільше несприятливих
обставин нам не треба закладати рук чи то
попадати у зневіру».
Читаючи ці вічні істини життя, ми бачимо,
що і сьогодення нам пише криваву історію
пам’яті. Вже сьомий рік російський кат топить
українську землю у сльозах і крові. Несе своє
«визволення русскоязичних» на броньованих
танках і БТР-ах.
Степанія СІДЛЯР

У День пам’яті і примирення — 8
травня
завершилися
земні
дороги
Володимира Івановича ЛЕВАДНОГО — Почесного громадянина міста, ветерана-будівельника, талановитої, творчої людини.
Багато залишилося нездійснених планів,
та на 84-му році довелося залишити мрії і
сподівання.
Добра пам’ять про нашого активного,
творчого ветерана залишиться назавжди в
серцях.
Висловлюємо щире співчуття дружині,
рідним і близьким у зв’язку з втратою дорогої
людини.
***
8 травня 2020 року на 88-му році закінчився життєвий шлях ветерана праці, активного члена ветеранської організації Геннадія
Івановича КИР’ЯНОВА.
Він народився 1 травня 1933 р. в с. Косулино Білоярського району Свердловської
області. Після закінчення семирічки закінчив ремісниче училище. Працював черговим
електромонтером у машинному залі Свердловського машинобудівельного заводу.
У 1976 р. переїжджає у Ніжин Чернігівської області, де працює на заводі «Прогрес»
слюсарем із ремонту обладнання. У 1986

р. – у селище Теплодар Одеської області –
слюсарем із ремонту обладнання на атомній
електростанції.
У 2007 році оселився у Вишгороді, де на
заводі «Карат» працював слюсарем-механіком. У 2009 році пішов на заслужений відпочинок.
Має медалі «За довготривалу і добросовісну працю», «За сумлінну працю» та ін.
На заслуженому відпочинку Геннадій
Кир’янов активно брав участь у роботі ветеранської організації, у заходах із патріотичного виховання молоді, соціального захисту
людей поважного віку, багато років співав у
хорі «Ветеран».
Добросовісно виконував будь-які доручення, чим заслужив повагу всього колективу.
Прекрасний сім’янин.
Висловлюємо щире співчуття дітям покійного, онукам і правнукам, рідним і близьким у
зв’язку з тяжкою втратою.
Світла пам’ять про цю людину, надійного
друга і товариша назавжди збережеться в наших серцях.
Вишгородська міська організація
ветеранів війни, праці,
Збройних сил

МІСТО

Вишгород
Четвер, 21 травня 2020 року
25 травня 90-й день народження
відзначає Почесний громадянин Вишгорода
Семен Ізрайлевич
ПОТАШНИК!
Про іменинника без перебільшення
говорять як про патріарха української
гідроенергетики! Семен Ізрайлевич
— Герой України, Заслужений енергетик України, голова науково-технічної
ради ПрАТ «Укргідроенерго», президент Всеукраїнської громадської
організації «Асоціація «Укргідроенерго», член колегії Міністерства палива та енергетики України, голова
Громадської ради при Міністерстві
енергетики і вугільної промисловості
України.
Семен Ізрайлевич – беззаперечний
авторитет для багатьох вишгородців.
Від імені громади нашого міста та Вишгородської міської ради щиро вітаємо шановного іменинника! Нехай міцне здоров’я стане запорукою бадьорого настрою, а любов
та підтримка найближчих дарує відчуття щастя!
Олексій МОМОТ

Громадський бюджет
Вишгорода 2020
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Громадський бюджет Вишгорода
— це платформа реалізації ідей для
покращення нашого міста. В рамках
цього Проекту будь-який його житель
може подати проект, пов’язаний із покращенням життя в місті, взяти участь
у конкурсі, перемогти в голосуванні і
спостерігати за тим, як його проект реалізують у рамках бюджету на наступний рік.
Нагадаю, що реалізація Громадського
бюджету в нашому місті розпочалась у
2017 році. За цей час до міської ради надійшли численні пропозиції щодо покращення життя міста, його інфраструктури, організації
паркових зон, запровадження культурних заходів тощо. Вишгородці активно брали участь в обговоренні ідей та голосуванні.
У рамках Проекту «Громадський бюджет» збудовано інклюзивний дитячий майданчик біля школи «Надія», модернізовано Дитячий майданчик «Мрії дитинства» (м. Вишгород, пр. Шевченка, буд.
2-д).
На стадії реалізації (підготовка проектної документації, консультації з авторами проекту перед початком робіт, пошук постачальників) знаходяться проекти-переможці «Амфітеатр «Амфік»,
«Покриття Дитячий майданчик «Мрії дитинства», «Дитячий Скеледром».
Також заплановані до реалізації в рамках інших Програм деякі
пропозиції мешканців, які хоч і не стали переможцями, але мали
позитивний відгук і були підтримані депутатами до включення в
Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста.
Загальний розмір Громадського бюджету наразі становить 1
000 000 (один мільйон) гривень. Вартість проектів обмежена для
поточних витрат сумою у 150 000 гривень, а для капітальних – 300
000 гривень. Проекти повинні реалізовуватись у межах міста та на
комунальній землі або на території комунальних закладів за погодженням із керівниками цих закладів. Результат проекту повинен
бути загальнодоступним.
У 2020 році з 01 червня розпочнеться прийом нових пропозицій та проектів у рамках Громадського бюджету м. Вишгорода.
Подати пропозиції можна буде з 01.06.2020 до 01.08.2020 року в
електронному вигляді: на інтернет-сторінці www.rozumnemisto.org
платформи «Розумне місто – Вишгород», розділ «Громадський
бюджет», на офіційну пошту міської ради vyshgorod946@gmail.com
або в паперовому вигляді за адресою: м. Вишгород, площа Шевченка, 1, поверх 1 (канцелярія міської ради).
Проекти оформлюються згідно з правилами та умовами Положення «Про громадський бюджет (бюджет участі) міста Вишгорода». Отримати консультацію щодо подання пропозицій, оформлення проектів можна за тел: (04596) 26-566; 26-263.
Також на сторінках газети та на сайті протягом кампанії Громадського бюджету 2020 будуть розміщені загальні консультації і,
звісно, інформація про хід її реалізації.
Бажаємо всім натхнення, сил та нових ідей на благо громади і
міста!
Долучайтесь! Зробимо разом наше місто комфортнішим!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
координатор проекту, секретар ради
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Дякуємо лікарям!
Кожного дня протягом періоду
епідемії медики всього світу, ризикуючи власним життям, протистоять невидимій загрозі. Попри
високий ризик заразитися самим,
заразити свої родини, медичні працівники без жодних сумнівів продовжують виконувати свої професійні
обов’язки та вести напружену боротьбу з пандемією. Страшно уявити: кожен п’ятий українець, який
хворіє на коронавірус, — медик.
Це один із найвищих показників
захворюваності серед лікарів у
Європі.
І саме їхня робота має вирішальний вклад для подолання пандемії коронавірусу. Без зайвого пафосу — це
герої у білих халатах. І наша вдячність
і підтримка дуже важливі для них.
По всьому світу проходять флешмо-

би, акції на підтримку медичних працівників
з висловленням
вдячності
для
них.
Словами
вдячності лікарям засвітилися найвідоміші культурні
пам’ятки: Статуя Христа Спасителя в
Ріо-де-Жанейро, Національний собор
Вашингтона, Ейфелева вежа в Парижі.
19 травня відзначили Всесвітній
день сімейного лікаря. Вітаю всіх сімейних лікарів із цим святом, і всім
без виключення медичним працівникам висловлюю глибоку вдячність за
роботу. Бажаю вам та вашим родинам
міцного здоров’я!
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

Допомога по частковому безробіттю
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
З метою підтримки малого та
середнього бізнесу Урядом України
22 квітня 2020 року
було прийнято Постанову № 306,
якою затверджено
Порядок надання
та повернення коштів, спрямованих
на
фінансування
допомоги по частковому безробіттю на
період карантину.
Підприємство або ФОП протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності може звернутись із заявою на
отримання допомоги до центру зайнятості
або філії за місцем реєстрації як платника
єдиного внеску.
Перелік необхідних документів, які додаються до заяви:
заява на отримання допомоги у довільній
формі;
копія наказу із зазначенням дати початку
зупинення (скорочення) діяльності;
відомості про працівників, у яких виникло
право на допомогу;
довідка про сплату єдиного внеску за
останні 6 місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності, видана Державною податковою службою.
Допомога на період карантину надається
з розрахунку двох третин тарифної ставки,
встановленої працівникові, але не може перевищувати розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом.
Станом на 19 травня до Вишгородської
районної філії Київського обласного центру
зайнятості роботодавцями вже подано 5 пакетів документів, які знаходяться на узгодженні в обласному центрі.
Крім того, хочу нагадати, що відповідно
до ст. 47 Закону України «Про зайнятість населення» та Наказу Міністерства соціальної
політики від 07.03.2013 року № 103, роботодавці, незалежно від їх форми власності та
підпорядкування, діяльність яких пов’язана з
виробництвом продукції та у яких відбулось
зупинення (скорочення) виробництва продукції без припинення трудових відносин, мають
право на отримання допомоги по частковому
безробіттю.
Порядок надання та повернення коштів,
спрямованих на фінансування допомоги по
частковому безробіттю на період карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України
з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, затверджено Постановою Кабінету

Міністрів України від 22.04.2020 № 306.
Право на отримання допомоги по частковому безробіттю мають роботодавці з числа
суб’єктів малого та середнього підприємництва, які:
зупинили/скоротили діяльність через карантин;
сплачували ЄВ протягом останніх 6 місяців, що передують даті зупинення/скорочення
діяльності, за найманих працівників, з якими
не припинені трудові відносини на дату подання звернення до центру зайнятості.
Право на допомогу не мають працівники,
які отримують пенсію або працюють у роботодавця за сумісництвом.
ВАЖЛИВО
У разі, якщо суб’єкт господарювання
належить одночасно до різних категорій
суб`єктів підприємництва за різними критеріями, належність до відповідного суб’єкта
підприємництва в цілях застосування цього
Порядку визначається за річним доходом від
будь-якої діяльності за звітний рік.
Показник річного доходу суб’єкта підприємництва від будь-якої діяльності визначається на підставі офіційних звітних даних за
останні чотири квартали (для суб’єкта підприємництва, що подає квартальну звітність)
або за останній звітний рік (для суб’єкта підприємництва, що подає річну звітність).
Середня кількість працівників за звітний
період (календарний рік) визначається за даними відповідної статистичної звітності, де
зазначається цей показник.
Розмір допомоги
Допомога встановлюється за кожну годину втраченого робочого часу із розрахунку
2/3 тарифної ставки окладу та не може перевищувати мінімальну ЗП, встановлену Законом на 2020 рік (4 723 грн).
УВАГА
У разі порушення роботодавцем гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю на період
карантину (розірвання трудового договору
протягом шести місяців (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних
днів, – протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги), з дня закінчення
виплати допомоги з підстав, передбачених
пунктом 1 частини першої статті 40 (крім повної ліквідації або припинення діяльності роботодавця), пунктом 1 частини першої статті
36, частиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України, кошти, отримані роботодавцем, повертаються до Фонду в повному обсязі у розмірі виплаченої допомоги по
частковому безробіттю на період карантину
звільненій особі.
Оксана ЧУЙКО,
директор Вишгородської
районної філії Київського обласного
центру зайнятості
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ПОНЕДІЛОК, 25 ТРАВНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп 6»
15:40 «Свiт навиворiт 6»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «СидоренкиCидоренки»
22:45 «Грошi 2020»
00:00 «Дубiнiзми 2020»
2+2
07:00 Т/с «Опер за
викликом-2»

09:50 «Загублений свiт»
14:40 Х/ф «Вцiлiла»
16:15 Х/ф «Людина
листопада»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
22:05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-11»
23:50 Х/ф «Сага:
Прокляття тiнi»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини
09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Українська
мова
10:35 Всеукраїнська

школа онлайн. Алгебра
11:05, 12:15
Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Фiзика
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Iсторiя
України
12:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:20 Телепродаж
16:50 Д/ц «Супер-Чуття»
17:30 Д/ц «Дикi тварини»
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Особливий
загiн»
21:35 Суспiльно-

полiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
00:00 Бюджетники
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с «Фiлiн»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с
«Акварелi»
00:20 Т/с «День сонця»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:00,
17:00, 19:30, 20:30,

21:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
10:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Щоденник
слабака»
15:30, 23:00 Країна У
16:30, 20:00, 21:00 Танька
i Володька
22:00 Сiмейка У
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
11:55, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:35, 15:40 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00

«Вiкна-Новини»
18:15 «СуперМама»
19:10 «Один за всiх»
20:15, 22:40 Т/с «Як довго
я на тебе чекала»
22:55 Т/с «Майор i магiя»
НОВИЙ КАНАЛ
08:10 Improv Live Show
10:00 Х/ф «Хвиля»
12:00 Х/ф «Землетрус»
14:00 Х/ф «Розлам СанАндреас»
16:00 Х/ф «2012»
19:00 Вiд пацанки до
панянки
21:30 Х/ф «Як викрасти
хмарочос»
23:20 Х/ф «Сховище»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок

з Iнтером»
10:00, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:50, 12:25 Т/с «Любов
не дiлиться на два»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Головний
калiбр»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:25 Х/ф «Пегас проти

Химери»
12:00, 13:20 Х/ф
«Обдурити усiх»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 Х/ф «Зубна
фея»
16:40 Х/ф «Рятувальники
Малiбу»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:05, 21:20 Х/ф «Стирач»
22:35 Свобода слова
23:55 Х/ф «Операцiя
«Вiдплата»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 09:55,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

07:15, 08:15 Д/с «Комахи
або мiлiметровий свiт»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
12:10 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
13:15 Д/с «Терор у небi»
14:15, 16:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
15:30 Машина часу
17:10, 18:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/ф
«Таємнича свiтова вiйна»
00:30 Спостерiгач

ВIВТОРОК, 26 ТРАВНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп 6»
15:35 «Свiт навиворiт 6»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «СидоренкиCидоренки»
22:45 Х/ф «Прометей»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАI»
07:00 Х/ф «Чорний орел»

08:45 «Помста природи»
09:00, 17:20 «Загублений
свiт»
13:55 Х/ф «Унiверсальний
солдат-3: Новий початок»
15:45 Х/ф «Загнаний»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
22:15 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-11»
00:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-10»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Українська

лiтература
10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Фiзика
11:05, 12:15
Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Iсторiя
України
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Бiологiя
12:20 Всеукраїнська
школа онлайн. Географiя
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:20 Телепродаж
16:50 Схеми. Корупцiя в
деталях
17:30 Д/ц «Дикi тварини»
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»

19:55 Д/ц «Особливий
загiн»
21:45 Нашi грошi
22:15 Святi та грiшнi
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с «Фiлiн»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Акварелi»
23:20 Контролер
ТЕТ
08:00, 16:00, 17:00, 19:30,
20:30, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою

08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00, 16:30, 20:00, 21:00
Танька i Володька
10:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Щоденник
слабака 2: Правила
Родрiка»
15:35, 23:00 Країна У
22:00 Сiмейка У
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
12:00, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:35, 15:40 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»

18:15 «СуперМама»
19:10 «Один за всiх»
20:15, 22:40 Т/с «Як довго
я на тебе чекала»
22:55 Т/с «Майор i магiя»
00:45 Х/ф «Iдеальний
голос 2»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Варьяти
09:30 Т/с «Грiмм»
12:00 Х/ф «Досягни
успiху»
13:50 Х/ф «Мiсс Куля»
15:50 Хто зверху?
17:20, 19:00 Хто проти
блондинок
20:50 Х/ф «Фокус»
22:50 Х/ф «Небезпечний
бiзнес»

Леонiдом Каневським»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
добро»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:00 «Слiдство вели... з

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:20 Х/ф «Термiнова
доставка»
11:55, 13:20 Х/ф
«Виконавець»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:20 Х/ф
«Вiдчайдушний»
16:40 Х/ф «Ромео
повинен померти»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
21:20 Т/с «Контакт»
23:15 Х/ф «Щось (1982)»
5 КАНАЛ

07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Яд.
досягнення еволюцiї»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
12:30 Є сенс
13:15 Д/с «Терор у небi»
14:15, 16:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
15:30 Машина часу
17:10, 18:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/ф
«Таємнича свiтова вiйна»

СЕРЕДА, 27 ТРАВНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп 6»
15:30 «Свiт навиворiт 6»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «СидоренкиCидоренки»
22:45 Х/ф «Конго»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАI»
07:00 Х/ф «Вища сила»

08:45, 17:20 «Загублений
свiт»
13:45 Х/ф «Майор Пейн»
15:25 Х/ф «К-9»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
22:15 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-11»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Англiйська
мова
10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Геометрiя
11:05, 12:15

Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Хiмiя
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Географiя
12:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:20 Телепродаж
16:50 Нашi грошi
17:30 Д/ц «Дикi тварини»
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Особливий
загiн»
21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:15 Т/с «Епоха честi»

00:00 Спiльно
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с «Фiлiн»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Акварелi»
23:20 Зiрковий шлях.
Вечiр
ТЕТ
08:00, 16:00, 17:00, 19:30,
20:30, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi

09:00, 16:30, 20:00, 21:00
Танька i Володька
10:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Щоденник
слабака 3: Собачi днi»
15:30, 23:00 Країна У
22:00 Сiмейка У
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
11:35, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:35, 15:40 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:15 «СуперМама»
19:10 «Один за всiх»
20:15, 22:40 Т/с «Як довго

я на тебе чекала»
22:55 Т/с «Майор i магiя»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:30 Т/с «Грiмм»
11:10 Х/ф «Аквамарин»
13:10 Х/ф «Вона чоловiк»
15:00, 19:00 Хто зверху?
20:50 Х/ф «11 друзiв
Оушена»
23:00 Х/ф «Везунчик
Логан»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»

12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
добро»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

11:35, 13:20 Х/ф
«Каратель»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 Х/ф «Пегас проти
Химери»
15:15, 16:20 Х/ф «Жанна
д’Арк»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
21:20 Т/с «Контакт»
23:15 Х/ф «Щось (2011)»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 09:55,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Пiвденна
Америка: вiд Долини

20:50 Х/ф «12 друзiв
Оушена»
23:00 Х/ф «Прогулянка
висотою»

Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
добро»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:30, 13:20 Х/ф «Ромео
повинен померти»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:20 Х/ф
«Вiдшкодування збиткiв»
16:40 Х/ф «Стирач»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Анти-зомбi
21:20 Т/с «Контакт»
23:15 Х/ф «Дракула»

смертi до Великого
каньйону»
08:15 Д/с «Пiвденна
Америка: Унiкальна
Амазонка»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
12:30 Про вiйсько
13:15 Д/с «Терор у небi»
14:15, 16:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
15:30 Машина часу
17:10, 18:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/ф
«Таємнича свiтова вiйна»

ЧЕТВЕР, 28 ТРАВНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп 6»
15:25 «Свiт навиворiт 6»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «СидоренкиCидоренки»
22:30 «Право на владу
2020»
2+2

06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАI»
07:00 Х/ф «Горець-2»
08:40 «Помста природи»
08:55 «Рiшала»
10:55, 17:20 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Трiгонал:
Боротьба за
справедливiсть»
15:45 Х/ф «Атака на
королеву»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
22:10 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-11»
23:50 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-10»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05

Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:00 Божественна
лiтургiя в день свята
Вознесiння Господнього
у Свято-Михайлiвському
кафедральному соборi
Православної Церкви
України
11:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Українська
мова
11:30 Всеукраїнська
школа онлайн. Фiзика
12:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Англiйська
мова
12:30 Всеукраїнська
школа онлайн. Всесвiтня
iсторiя
13:10, 15:10 «На

Карантинi»: марафон
16:50 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
17:30 Д/ц «Дикi тварини»
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Особливий
загiн»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Т/с «Епоха честi»
00:00 #ВУКРАЇНI
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с «Фiлiн»
16:00 Iсторiя одного
злочину

20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Акварелi»
23:20 Слiдами
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 16:00, 17:00, 19:30,
20:30, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00, 16:30, 20:00, 21:00
Танька i Володька
10:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Щоденник
слабака 4: Довга дорога»
15:30, 23:00 Країна У
22:00 Сiмейка У
00:00 Казки У Кiно
СТБ

07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
11:50, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:35, 15:40 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:15 «СуперМама»
19:10 «Один за всiх»
20:15, 22:40 Т/с «Як довго
я на тебе чекала»
22:55 Т/с «Майор i магiя»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:30 Т/с «Грiмм»
12:00 Х/ф «Дiти шпигунiв»
13:40 Х/ф «Дiти шпигунiв:
Кiнець гри»
15:10 Х/ф «Фокус»
17:10, 19:00 Хто зверху?

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Пiвденна
Америка: Унiкальна
Амазонка»
08:15 Д/с «Пiвденна
Америка: Тропiчний лiс»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
13:15 Д/с «Терор у небi»
14:15, 16:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
15:30 Машина часу
17:10, 18:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/ф
«Таємнича свiтова вiйна»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 9 ТРАВНЯ 2020 Р ОК У
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп - 4»
15:25 «Свiт навиворiт 6»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Лiга смiху.
Дайджест 2020»
22:40 «Вечiрнiй квартал»

2+2
07:00 Х/ф «Горець-3»
08:50 «Помста природи»
10:25, 17:20 «Загублений
свiт»
13:20 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю-2»
15:00 Х/ф «Привид»
19:15 Х/ф «Форсаж-8»
21:50 Х/ф «Iнферно»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Українська
лiтература

10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Алгебра
11:05, 12:15
Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Англiйська
мова
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Хiмiя
12:20 Всеукраїнська
школа онлайн. Бiологiя
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:20 Телепродаж
16:50 Перша шпальта
17:30, 21:45 Д/ц «Дикi
тварини»
18:20 Тема дня

19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Особливий
загiн»
22:15 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:300 Зiрковий шлях
11:30, 15:30 Т/с
«Годинник із зозулею»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Референт»

ТЕТ
08:00, 19:30, 20:30
Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00, 20:00 Танька i
Володька
10:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Встигнути за
Джонсами»
15:45 Х/ф «Мiцний
горiшок: Гарний день,
аби померти»
21:00 Х/ф «Особливо
небезпечний»
23:00 Х/ф «Iнструкцiї не
додаються»

СТБ
06:55, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:30, 18:15, 19:00
«Холостяк - 10»
22:40 Т/с «Майор i магiя»

Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Iгри Приколiв

у кiно»
19:10 М/ф «Angry Birds
у кiно 2»
21:00 Х/ф «Перший
месник»
23:10 Х/ф «Цiлком
таємно: Боротьба за
майбутнє»

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
10:00 Половинки
12:10 Топ-модель поукраїнськи
16:50 Х/ф «11 друзiв
Оушена»
19:00 Х/ф «12 друзiв
Оушена»
21:20 Х/ф «13 друзiв
Оушена»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40, 23:45
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
добро»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Анти-зомбi
11:10, 13:20 Х/ф
«Беовульф»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45 Х/ф «Обдурити
усiх»
15:25, 16:20, 22:40 Скетчшоу «На трьох»
17:25, 20:05 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
5 КАНАЛ
07:15 Д/с «Норвегiя: Дика
природа»

08:15 Д/с «Нова Зеландiя:
Забутий рай»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
13:15 Д/с «Терор у небi»
14:15, 16:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
15:30 Машина часу
17:10, 18:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
19:30 Iнформацiйний
вечiр
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
22:00, 23:00 Д/ф
«Таємнича свiтова вiйна»

СУБОТ А , 30 ТРАВНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:15, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
12:05 Х/ф «Люди Iкс.
Логан: Росомаха»
14:45 Х/ф «Люди Iкс.
Апокалiпсис»
17:20 Т/с «Кухня»
19:30 ТСН
20:20 «Чистоnews 2020»
20:30 «Вечiрнiй квартал»
23:10, 00:05 «Свiтське
життя. 2020»
2+2
07:50 «ДжеДАI 2019»

13:05 Х/ф «У тилу ворога:
вiсь зла»
14:55 Х/ф «У тилу ворога:
Колумбiя»
16:40 Х/ф «Форсаж-8»
19:00 Х/ф «Кiкбоксер»
20:50 Х/ф «Кiкбоксер-2»
22:25 Х/ф «Кiкбоксер-3»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30, 03:20 Енеїда
10:35 М/с «Чорний пiрат»
12:20 Телепродаж
12:55 Д/ц «Дикi тварини»
13:30 Х/ф «Павел iз

Тарсуса» 1 с.
15:00 Країна пiсень
16:00 #ВУКРАЇНI
17:00 Д/ц «Погляд з
середини»
17:35 Т/с «Епоха честi»
20:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:20 Д/ц «Супер-Чуття»
22:00 Х/ф «Пазл»
23:40 Бюджетники
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
08:10, 15:20 Т/с
«Акварелi»
17:10, 21:00 Т/с
«Пiдкидьок»
20:00 Головна тема

22:50 Т/с «Другий подих»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Снiгова
битва»
11:50 Х/ф «Щоденник
слабака»
13:30 Х/ф «Щоденник
слабака 2: Правила
Родрiка»
15:10, 16:30 Сiмейка У
15:40, 16:55, 23:00
Країна У
16:05 Танька i Володька
17:20 Х/ф «Сотка»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу в Одесi
19:30, 20:30, 21:30

СТБ
07:00 «Все буде смачно!»
08:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:40 «Хата на тата»
14:55 Т/с «Папаньки»
19:00 «МастерШеф
Професiонали 2»
21:30 «СуперМама»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
10:50 Хто зверху?
16:00 М/ф «Гноми вдома»
17:30 М/ф «Angry Birds

ІНТЕР
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Вусатий нянь»
12:30 Х/ф «Пригоди
Електронiка»
16:20 Х/ф «Невловимi
месники»

17:50, 20:30 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
20:00 «Подробицi»
22:25 Концерт «Наташа
Корольова. 25 рокiв на
сценi»
ICTV
07:00 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
10:20, 13:00 Т/с «Поганий
хороший коп»
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «Найманi
убивцi»
16:45 Х/ф «Спецiалiст»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Стрiлець»
21:30 Х/ф «Вiд колиски до

могили»
23:15 Х/ф «Термiнова
доставка»
5 КАНАЛ
06:20, 16:10 Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 00:00
Час новин
07:20 Д/с «Природа»
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:20 Д/с «Вивчаючи
природу»
08:40 Натхнення
09:15 Копiйка до копiйки

10:10, 11:10 Д/с «Свiт
майбутнього»
12:15 Медекспертиза
12:35 Феєрiя мандрiв
13:10, 14:10 Д/с «Терор
у небi»
15:15 Гончаренко рулить
15:35 На власнi очi
17:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
18:10 Є сенс
18:40 Про вiйсько
19:15 Особливий погляд
19:35 Спостерiгач
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00, 23:00 Д/с «Бойовi
кораблi»

Вишгород
Четвер, 21 травня 2020 року

ОФІЦІЙНО

Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від ___06.2020 р. №__/___

СТАВКИ податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
(Початок на стор. 3)

Класифікація будівель та споруд
код

найменування

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

1220
1220.1

Будівлі офісні
Будівлі органів державного та місцевого
управління
0
0
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування
0.200
0.200
1220.3 Будівлі органів правосуддя
0
0
1220.4 Будівлі закордонних представництв
0
0
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств
0.200
0.200
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних
цілей інші
0.200
0.200
123
Будівлі торговельні
1230
Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини
0.200
0.200
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 0.200
0.200
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів
0.200
0.200
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо
0.200
0.200
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування
0.200
0.200
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування
0.200
0.200
1230.9 Будівлі торговельні інші
0.200
0.200
124
Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241
Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного
транспорту
0.100
0.200
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного тран- 0.100
спорту
0.200
1241.3 Будівлі міського електротранспорту
0.100
0.200
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного тран- 0.100
спорту
0.200
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані 0.100
з ними будівлі
0.200
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг
0.100
0.200
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мов- 0.100
лення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо
0.200
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, 0.100
трамвайні та тролейбусні депо
0.200
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші
0.100
0.200
1242
Гаражі
1242.1 Гаражі наземні
0.100
0.100
1242.2 Гаражі підземні
0.100
0.100
1242.3 Стоянки автомобільні криті
0.100
0.100
1242.4 Навіси для велосипедів
0.100
0.100
125
Будівлі промислові та склади
1251
Будівлі промислові
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та ме- 0.100
0.100
талообробної промисловості
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії
0.100
0.100
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної 0.100
0.100
промисловості
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості
0.100
0.100
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості 0.100
0.100
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіоло- 0.100
0.100
гічної промисловості
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної 0.100
0.100
та целюлозно-паперової промисловості
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, бу- 0.100
0.100
дівельних матеріалів та виробів, скляної та
фарфоро-фаянсової промисловості
0.100
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, 0.100
включаючи поліграфічне5
1252
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та 0.100
0.100
газу
1252.2 Резервуари та ємності інші
0.100
0.100
1252.3 Силоси для зерна
0.100
0.100
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих мате- 0.100
0.100
ріалів
1252.5 Склади спеціальні товарні
0.100
0.100
1252.6 Холодильники
0.100
0.100
1252.7 Складські майданчики
0.100
0.100
1252.8 Склади універсальні
0.100
0.100
1252.9 Склади та сховища інші
0.100
0.100
Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначен126
ня
1261
Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали
0.200
0.200
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів
0.200
0.200
1261.3 Цирки
0.200
0.200
1261.4 Казино, ігорні будинки
0.200
0.200
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки
0.200
0.200
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші
0.200
0.200

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

Класифікація будівель та споруд
код

найменування

1262
1262.1
1262.2
1262.3
1262.4
1262.5
1262.6
1263
1263.1

Музеї та бібліотеки
Музеї та художні галереї
Бібліотеки, книгосховища
Технічні центри
Планетарії
Будівлі архівів
Будівлі зоологічних та ботанічних садів

1263.2
1263.3
1263.4
1263.5
1263.6
1263.7
1263.8
1263.9
1264
1264.1
1264.2
1264.3
1264.4
1264.5
1264.6
1264.9
1265
1265.1
1265.2
1265.3
1265.4
1265.5
1265.9
127
1271
1271.1
1271.2
1271.3
1271.4
1271.5
1271.6
1271.7
1271.8
1271.9
1272
1272.1
1272.2
1272.3
1273
1273.1
1273.2
1273.3
1274
1274.1
1274.2
1274.3
1274.4
1274.5
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0.100
0.100
0.200
0.100
0.100
0.100

0.100
0.100
0.200
0.100
0.100
0.100

0.200
0

0.200
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0.100

0.100

0

0

0
0.200

0
0.200

0

0

0

0

0

0

0.200

0.200

0.200

0.200

0.100

0.100

0.100
0.100
0.100
0.200
0.200

0.100
0.100
0.100
0.200
0.200

0.100
0.100
0.100
0.100
0.100

0.100
0.100
0.100
0.100
0.100

0.100
0.100
0.100

0.100
0.100
0.100

0.100

0.100

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

0,200
0.200
0

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ
Будівлі вищих навчальних закладів
Будівлі шкіл та інших середніх навчальних
закладів
Будівлі професійно-технічних навчальних закладів
Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Будівлі спеціальних навчальних закладів для
дітей з особливими потребами
Будівлі закладів з фахової перепідготовки
Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій
Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші
Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів
Лікарні профільні, диспансери
Материнські та дитячі реабілітаційні центри,
пологові будинки
Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5
Шпиталі виправних закладів, в’язниць та
Збройних сил
Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації
Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші
Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні,
тенісні тощо
Басейни криті для плавання
Хокейні та льодові стадіони криті
Манежі легкоатлетичні
Тири
Зали спортивні інші

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

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

0

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

0
0

0
0

0
0,200
0

0
0,200
0

0
0

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

НЕДIЛЯ , 31 ТРАВНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:15, 07:05 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25 «Свiт навиворiт»
15:30 Х/ф «Пiдмiна в одну
мить»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Олена
Прекрасна»
00:45 «Концерт Monatik
Love it Ритм»
2+2
06:00, 09:20 «Загублений
свiт»
07:50 «ДжеДАI 2019»
13:40 Х/ф «Iнферно»
15:15 Х/ф «Кон Експрес»
17:00 Х/ф «По слiду»
19:00 Х/ф «Збиток»

21:00 Х/ф «Команда А»
23:10 Х/ф «Рейс 7500»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
00:05 Новини
09:00 Божественна
Лiтургiя у СвятоМихайлiвському
кафедральному соборi
Православної Церкви
України та всеукраїнська
молитва
11:00 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви
12:30 Недiльна Свята
Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
13:30 Х/ф «Павел iз

Тарсуса» 2 с.
15:10 Країна пiсень
16:40 #ВУКРАЇНI
17:40 Т/с «Епоха честi»
20:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:20 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:00 Х/ф «Школа № 3»
00:30 Сильна доля
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:35 Т/с «Пiдкидьок»
13:20 Т/с «Референт»
17:00, 21:00 Т/с «Про що
не розповiсть рiка»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Потрiбен
чоловiк»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:15 М/ф «Космiчна
мiсiя»
11:50 Х/ф «Щоденник
слабака 3: Собачi днi»
13:30 Х/ф «Щоденник
слабака 4: Довга дорога»
15:10, 16:30 Сiмейка У
15:40 Країна У
16:05 Танька i Володька
17:00 Х/ф «Особливо
небезпечний»
19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Одного разу в Одесi
19:30, 20:30, 21:30,
22:30 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Х/ф «Кохання та
iншi лiки»
СТБ
06:35 «Все буде смачно!»

08:25 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
10:00 Х/ф «Суєта суєт»
11:35 Т/с «Папаньки»
16:35 «МастерШеф
Професiонали 2»
18:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55 «Один за всiх»
22:05 «Детектор брехнi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Варьяти
08:10 Вiд пацанки до
панянки
10:50 М/ф «Angry Birds
у кiно»
12:30 М/ф «Angry Birds
у кiно 2»
14:20 Х/ф «Як викрасти
хмарочос»

16:10 Х/ф «Перший
месник»
18:20 Х/ф «Перший
месник: Друга вiйна»
21:00 Х/ф «Перший
месник: Протистояння»
23:50 Х/ф «Небезпечний
бiзнес»
ІНТЕР
06:10 Х/ф «Вождь Вiннету
та напiвкровка Апаначi»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Дива свiту 2. Невидане»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков.
Невидане»
12:00 «Орел i Решка.
Карантин»
13:00 «Орел i Решка.
Морський сезон»

13:50 «Крутiше всiх.
Краще»
16:10 Х/ф «Пригоди Ремi»
18:10 Х/ф «Хронiки
зради»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Ромi»
22:35 Х/ф «Спасибi за
любов!»
00:35 «Речдок»
ICTV
06:20, 08:05
Громадянська оборона
07:10 Секретний фронт
09:00 Т/с «Вiддiл 44»
12:30, 13:00 Х/ф
«Спецiалiст»
12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «Вiд колиски до
могили»
16:30 Х/ф «Стрiлець»
18:45 Факти тижня

20:30 Х/ф «Ван Гельсинг»
22:50 Х/ф «Хижаки»
5 КАНАЛ
06:25, 16:10, 20:10
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 20:00, 21:00, 00:00
Час новин
07:20 Д/с «Наша Земля Нашi Океани»
07:50, 08:50, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:20 Д/с «Кораловий
риф: мисливцi i жертви»
08:40 Натхнення
09:10 Божественна
лiтургiя зi СвятоМихайлiвського
Золотоверхого собору
ПЦУ у Києвi

11:00 Божественна
лiтургiя з Патрiаршого
собору Воскресiння
Христового УГКЦ у Києвi
12:10 Свята Меса з храму
св. Олександра РКЦ у
Києвi
13:10 Медекспертиза
14:10 Д/с «Терор у небi»
15:15, 00:20 Невигаданi
iсторiї
15:35 Vоїн - це я!
17:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:15 Спостерiгач
19:35 Особливий погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time
22:00, 23:00 Д/с «Бойовi
кораблi»
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ПАНОРАМА

Вишгород
Четвер, 21 травня 2020 року

З 90-РІЧЧЯМ!

Шановний Семене Ізрайлевичу!
За Вашими плечима – багаторічний
досвід служінню українській гідроенергетиці. Високий професіоналізм, відданість, працьовитість та наполегливість
допомогли Вам досягнути неймовірних
успіхів не тільки в професійній, але і в
науковій діяльності. Ваші заслуги та нагороди важко перерахувати, а вклад у
становлення та розбудову української
гідроенергетики є просто неоціненним.
Семене Ізрайлевичу, Ви – талановитий гідроенергетик та науковець, мудрий учитель та приклад для майбутніх
поколінь. Від імені всього трьохтисячного колективу Укргідроенерго та від себе
особисто вітаю Вас з 90-річним ювілеєм!
Щиро бажаю Вам веселих і світлих
спогадів, добрих і пам’ятних моментів
сьогодення, які наповнюватимуть Вашу

душу щастям і радістю, безліч натхненних світанків та вдалих майбутніх днів,
які дозволять здійснити все задумане
Вами!
Міцного здоров’я Вам, миру та Божої
ласки!
З повагою генеральний директор
Укргідроенерго Ігор Сирота

Реставрація подушок, ковдр.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47. Ринок «Набережний».

Від щирого серця прийміть наші привітання!
Незабутніх вражень і щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Здійснюються завжди заповітні мрії,
Хай палають в серці почуття високі,
А Господь дарує повні щастям роки!
З повагою, колектив Вишгородської ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 1
натхненням і нині передає всім, хто протягом
багатьох років працює разом із ним.
Наразі Семен Ізрайлевич – почесний громадянин міст Вишгорода, Канева, Світловодська, Кам'янського.
«Мені безмежно пощастило працювати з
Семеном Ізрайлевичем. Це дійсно надзвичайна людина, віддана своїй праці. Завдяки його
професіоналізму Україна отримала Київські
ГЕС і ГАЕС, а ми отримали потужне підприємство, яке мало і має свою видатну історію»,
– розповідає директор філії «Каскад Київських
ГЕС і ГАЕС» Ярослав Касьянюк.
«Семен Ізрайлевич – мій учитель. Він довгі
роки працював з моїми батьками. Мій батько
разом з Семеном Поташником пускав перший
гідроагрегат Київської ГЕС. Я завдячую йому
тим, що він приймав мене на роботу. Це надзвичайний педагог, який виховав цілу плеяду
професійних гідроенергетиків», – каже головний інженер філії «Каскад Київських ГЕС і
ГАЕС» Олег Урманов.
«Я познайомився з Семеном Ізрайлевичем на будівництві Кременчуцької ГЕС, а потім
разом працювали на Київській ГЕС – загалом
більше 50-ти років. За цей час були різні складні ситуації, але Семен Ізрайлевич завжди дослухався і ставився з шаною до кожного. Він
дуже інтелігентна та надзвичайно професійна
людина», – згадує колишній старший машиніст
крану Київської ГЕС Володимир Сидоров.
Семен Поташник – автор понад 70 статей,
монографій, книги «Каскад Середньодніпровських ГЕС. Досвід і експлуатація» та співавтор
підручника «Гідротехнічні споруди». Має 14 авторських свідоцтв.
Колектив філії «Каскад Київських ГЕС і
ГАЕС» висловлює Семену Ізрайлевичу глибоку повагу за найвагоміший внесок у будівництво та експлуатацію Київських ГЕС і ГАЕС та
у розвиток вітчизняної і світової енергетики.
Щира вдячність та низький уклін за Ваші величні справи. Прийміть щирі вітання і найкращі
побажання міцного здоров’я, а також щасливого довголіття у мирі та злагоді. Бажаємо Вам
сил та натхнення на майбутні звершення, невичерпної наснаги та життєвої енергії.
Пресслужба філії
«Каскад Київських ГЕС і ГАЕС»

Вважати недійсним втрачений диплом, серія ЛП № 001287, виданий Луганським державним медичним університетом 25.06.1996
року на ім’я Ольги Миколаївни ГОНЧАРОВОЇ

Продам цегляний гараж з підвалом у кооперативі «Мрія»
(центр міста, вул. Шолуденка). Тел: (063) 420-50-59

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

спорудженні найбільшої у Європі гідроелектростанції!
Зичимо Вам, дорогий ювіляре, міцного здоров’я та нев’янучої енергії, родинного затишку і щедротних квітучих
весен на Вашому життєвому видноколі!
Ваш особистий внесок у становлення
та розвиток гідроенергетичної галузі
держави нехай стане гідним прикладом
відданості справі усього життя для все
нових і нових поколінь, як і Ваша людяність та справжність, повага до людей і
безмежна любов до рідної землі!
Многая літа!
З повагою та від імені колективу
Дністровської ГАЕС — директор
Василь Субота

Ірина Борисівна ШПАК.

Все життя –
гідроенергетиці

ПОСТЕЛЬКА

Ви мудрий наставник і натхненник будівництва Дністровської ГАЕС!
Колектив станції щиросердно здоровить Вас із поважним, щедрим і величним життєвим здобутком — рясним
90-річчям!
Дністровська ГАЕС, як Ви зізнавались, стала для Вас найпам’ятнішою,
найзначимішою серед усіх тих, котрі на
своєму трудовому шляху Вам доводилось вводити в експлуатацію. А ще —
справжнім Олімпом, на який Ви зійшли
завдяки розумінню й підтримці сотень
професіоналів. Успішний пуск першого гідроагрегату у 2010 році під Вашим
керівництвом додав енергетикам віри й
снаги та волі до перемоги у подальшому
24 травня святкує свій ювілей секретар
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

СЕМЕНУ ПОТАШНИКУ
– 90 РОКІВ!

25 травня виповнюється 90 років з дня
народження Героя України, кавалера Ордена «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступенів, Почесного доктора Національної академії наук
України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, професора, лауреата премії Української академії наук з
врученням Золотої медалі Платона, голови
науково-технічної ради Укргідроенерго, заслуженого енергетика України та почесного енергетика України Семена Ізрайлевича
Поташника.
Вся трудова діяльність Семена Ізрайлевича пов’язана з гідроенергетикою. Він брав
участь у будівництві майже всіх гідроелектростанцій України, які наразі входять до складу
Укргідроенерго. Не стали винятком і Київські
ГЕС і ГАЕС.
У 1963 році Семен Ізрайлевич перейшов із
Кременчуцької ГЕС на будівництво Київських
ГЕС і ГАЕС. Спочатку працював заступником
головного інженера, а потім став головним інженером Каскаду Середньодніпровських ГЕС і
ГАЕС. За його безпосередньої участі розроблялись, будувались та вводились в експлуатацію
найперша низьконапірна гідроелектростанція
– Київська ГЕС та перша гідроакамулююча
станція України – Київська ГАЕС.
Під час будівництва Київської ГЕС було
впроваджено чимало новітніх організаційних
та конструктивних рішень. Зокрема, зменшення вартості будівництва та скорочення його
терміну при підвищенні якості будівельних конструкцій було досягнуто завдяки застосуванню
збірного залізобетону. На Київській ГЕС також
було вперше впроваджено нові технології високочастотного монтажу крупних бетонних
конструкцій.
З ініціативи Семена Ізрайлевича в 1990ті роки була розпочата реабілітація та реконструкція обладнання ГЕС і ГАЕС Дніпровського
каскаду. Було удосконалено режими роботи
Київських ГЕС і ГАЕС з урахуванням впливу на
довкілля в басейні р. Дніпро.
Семен Ізрайлевич – людина звитяжної
праці, віддана своїй професії. Він володіє ідеальними якостями керівника. Він ніколи не
відділяв себе від колективу, який завжди був
як одне ціле. Свої знання та досвід з великим

Шановний Семене Ізрайлевичу!

Валентина Олександрівна БАЩЕНКО
18 травня відсвяткувала ювілей.
Подруго рідненька, добра і проста,
моя дорогенька, моя золота…
З ювілеєм вітаю,
щастя й радості бажаю,
а здоров’ячка – найбільше,
бо без нього жить найгірше!
Щастя рясного, неба голубого,
хліба запашного, шани і поваги від людей,
бадьорості без ліку
і здоров’я, здоров’ячка довіку.
Подруга Марія
ВІТАЄМО з 70-річчям

Валентину Олександрівну БАЩЕНКО!
Осипаються дні пелюстками,
Непомітно проходять роками,
бо не марно прожиті вони.
Як для Вас – то прожито немало,
і в цей дорогий для серця день
бажаю квітів і пісень!
Від мене — щирих привітань,
від зірок — здійснення бажань,

від сонця — світла і тепла,
щоб доля щедрою була!
Щоб проліском ніжним
Життя Ваше квітло,
весною буяла душі доброта,
любові, добра Вам і чистого неба
і просто людського тепла!
Олександр БОГДАНОВ

Підприємство запрошує на роботу:
— ПАКУВАЛЬНИКІВ — графік позмінний, з/п від 6500 грн;
— ОПЕРАТОРА верстатів з ЧПК — графік позмінний, з/п від 12000 грн;
— ВАНТАЖНИКА-КОМІРНИКА — графік позмінний, з/п від 10000 грн;
— РІЗНОРОБОЧИХ — графік позмінний, з/п від 400 грн за 8 год.
Довідка за тел: (044) 496-28-88

ПРИВАТНИЙ
НОТАРІУС
Вишгородського районного
нотаріального округу
Київської області
Руслан Леонідович МАЗУР
м. Вишгород, проспект І. Мазепи, 8, офіс 310
Тел: +38 (04596) 522-00, +38 (098) 21-000-73
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