Новий храм з Божою поміччю
Молимось за Україну
Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — (див. стор. 1, 7) автор, «Вишгород»

26 липня у м. Вишгороді на просп. Т. Шевченка, 5-а відбулося освячення наріжного
каменю церковної зали храму Архістратига
Гавриїла парафії св. Володимира. Чин освячення звершив намісник Патріаршого престолу УПЦ КП митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Єпіфаній. Окрім
громади парафії, були запрошені священики
Вишгородського благочиння, голова Вишгородської РДА Олександр Горган, міський

голова Олексій Момот, радник міського голови — президент Благодійного фонду «Святої
Ольги» Володимир Малишев, представники
громадських організацій міста і району.
По завершенні богослужіння владика
Єпіфаній звернувся з поздоровленням до
жителів і гостей Вишгорода, дітей і молоді,
побажав Божої допомоги у побудові нового храму. Особливо він наголосив на тому,
що кожен із нас повинен молитися за спокій
та мир для України: «Молімося за Україну!
Об’єднуймо нашу Церкву! Духовне єднання
у храмі Божому — потужна сила та наша
сходинка до Царства Божого».
Далі — на стор. 7

Слава Героям!

Захищаємо
Україну

Щиро співчуваю рідним та близьким військовослужбовця Збройних сил України Арсієнка Руслана Леонідовича, жителя м. Вишгорода, який загинув у ніч з 24 на 25 липня 2016
року під час бойових дій поблизу населеного
пункту Авдіївка Донецької області.
Із сумом та скорботою поділяю біль і тугу
рідних та близьких загиблого Героя з приводу
тяжкої, непоправної втрати. Світла пам’ять
про жертовність, звитягу та самовідданість
Руслана назавжди залишиться в серцях усіх,
хто його знав, любив та поважав.
Вічна пам’ять Герою…
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова

Вишгород знову попрощався з воїном, який
загинув як Герой…
Щиро співчуваю рідним та близьким військовослужбовця ЗСУ Арсієнка Руслана Леонідовича. Сумую разом із вами, розділяю ваше горе.
Втрата кращих синів України – страшна біда
для кожного з нас. Ми втрачаємо патріотів – сміливих та мужніх…
Світла пам’ять про нашого земляка – загиблого Героя – назавжди залишиться в наших
серцях.
Вічна пам’ять Герою…
Герої не вмирають!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар Вишгородської міської ради
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Прощання з Героєм

Молимось за Україну

«Він був завжди усміхнений…
Товариський, скромний,
щедрий і добряк»
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Новий храм
з Божою поміччю

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

ФОТОмить

Присягли на вірність

23 липня на набережній Київського моря близько півтори сотні призовників склали присягу на вірність українському народу.
Новобранці пройшли курс загальновійськової підготовки, в ході якої отримали теоретичні знання і практичні навички.

аФішка

Вивчаймо
українську
Духовно-просвітницький центр
«Спадщина» проводить запис охочих на безкоштовні курси вивчення
української мови. Курси почнуть
працювати у міру укомплектованості груп.
Запис за телефонами: 067-45931-56, 095-177-82-56 (координатор
центру Степанія Сідляр).

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?
Індекс газети «Вишгород» у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007.

Дбаємо про майбутнє України

На відпочинок до Бердянська

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

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» —
Олексій, тел: 063-63-66-387

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

28 липня до оздоровчого табору «Молода гвардія», що в Бердянську Запорізької області, вирушили
80 юних вишгородців — вихованці
міського Центру творчості «Джерело» і ФК «Чайка», легкоатлети
ВМКДЮСШ, талановиті та обдаровані, «чорнобильці», діти з багатодітних
родин і напівсироти.
Відпочиватимуть та оздоровлюватимуться вони впродовж двох
тижнів. Поїздка організована у рамках міської Програми оздоровлення
дітей Вишгорода, повідомив редакції
міський голова Олексій Момот, який
побажав дітлахам гарного відпочинку (НА ФОТО).

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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З Днем працівників торгівлі!

Шановні працівники торгівлі! Вітаю вас із професійним
святом!
Щодня ви задовольняєте
повсякденні потреби мільйонів громадян. Адже від чіткої,
організованої та ефективної
роботи закладів торгівлі, професіоналізму, тактовності і уваги продавців
залежить настрій і самопочуття людей.
Впевнені, що ви і надалі сприятимете

Глас народний

зміцненню економічного потенціалу нашого
краю, підвищенню рівня обслуговування населення та насиченню споживчого ринку високоякісними товарами.
Бажаємо вам, шановні працівники торгівлі, міцного здоров’я, щастя, комерційного
успіху, ділової ініціативи, стабільності і впевненості у завтрашньому дні.
Заступник Вишгородського
міського голови Трохим ІВАНОВ

ФОТОмить

Молимось за мир >9
Інформація щодо отримання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Київське квартирно-експлуатаційне управління Військове містечко № 8
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами в Департаменті екології та природних ресурсів Київської
облдержадміністрації.
Юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 38.
Факт. адреса: Київська обл., м. Вишгород.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря проходять від твердопаливного котла, складів вугілля та шлаку.
Відбуваються викиди арсену та його сполук (у перерахунку на арсен) — 0,000093
т/рік; міді та її сполук (у перерахунку на мідь) — 0,00013 т/рік; нікелю та його сполук
(у перерахунку на нікель) — 0,00012 т/рік; ртуті та її сполук (у перерахунку на ртуть)
— 0,0000077 т/рік; свинцю та його сполук (у перерахунку на свинець) — 0,00009
т/рік; хрому та його сполук ( у перерахунку на триоксид хрому) — 0,00021 т/рік; цинку
та його сполук (у перерахунку на цинк) — 0,00018 т/рік; речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна) — 1,4267 т/рік; оксидів азоту
(у перерахунку на діоксид азоту) — 0,11 т/рік; азоту(1) оксиду (N2О) — 0,000966
т/рік; сірки діоксиду — 1,176 т/рік; оксиду вуглецю — 0,0079 т/рік; вуглецю діоксиду —
84,028 т/рік; метану — 0,00069 т/рік. Сумарний обсяг викидів ЗР — 86,7510867 т/рік.
Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря
(ГДК, ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери на межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини викидів від джерел забруднення
Київського квартирно-експлуатаційного управління Військове містечко № 8
пропонується прийняти як нормативні.
Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на викиди можна направляти до місцевих органів влади за адресою: 07300, Київська
обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1 (тел: 04596-54203) та до
Київського квартирно-експлуатаційного управління (тел: (044) 242-81-99).
Розробник обґрунтовуючих матеріалів — ТОВ «ЕКО-МБ»,
тел: (0412) 46-16-60.

Вишгород

От би у Вишгороді було…

Звісно, кожен свідомий вишгородець
хоче бачити своє місто красивим, затишним, зручним для проживання і відпочинку.
Чого ще не вистачає для цього — редакція
поцікавилася у вишгородців та гостей міста.
Валентина Андрієвська:
— Давно мрію, аби у центрі міста був справжній потужний фонтан, можливо, навіть музичний. Хай би прохолода рятувала від літньої
спеки, а шум води і краса музики створювали
позитивний настрій людям. Адже фонтанчик,
що біля «Енергетика», збирає багато задоволених дітлахів і дорослих, тільки його замало.
Вишгород не має дефіциту водних ресурсів,
тому, гадаю, спорудити великий фонтан — цілком можливо.
Інна Осипенко:
— Охоче підтримую свою подругу. І додала
б про красиві квіти — одно- і багаторічні, зелені
газони, на яких можна було б і відпочити, як у
центрі Києва біля Майдану, і про зручні лавочки. Проте є й інша сторона «медалі». На жаль,
не всі вміють цінувати чийсь труд і рукотворну
красу. Боюся, що й цю омріяну нами ідилію
спаплюжить байдикувата несвідома молодь —
пляшками з-під пива, папірцями та іншим сміттям, яке сьогодні безсоромно розкидає в місцях
відпочинку, де на ранок усе це прибирають комунальники-жінки, часто пенсійного віку.
Валерій Войнаровський:
— Часто гуляю зі своїм собакою біля лісу,
що за школою «Сузір’я». Поруч за часів попереднього керівництва району мали звести
чи то будинок, чи то кілька багатоповерхівок.
Проте там уже давно все позаростало кущами та чагарниками. Але ж який гарний вигляд
звідси — на Вишгород і на столицю, яку видно,
ніби на долоні. Дуже жаль, що таке місце пропадає задарма. Ось би де розбити красивий
парк! Тут особливо затишно було б нашим дітлахам із мамами — поблизу немає великого
руху машин, навпаки — ліс чистить повітря. Та
й взагалі — тихо, спокійно. Це ідеальне місце
для відпочинку!
Олег Дубинець:
— Знаю, що наші вишгородські хокеїсти
змушені їздити на тренування до Києва, раніше
їздили навіть у Бровари — в ТРЦ «Термінал».
Тим часом ХК «Вишгород» прославляє наше
місто з його символікою на змаганнях різного
рівня, у тому числі й на міжнародних.
Чому б не потурбуватися про наших хокеїстів, аби — замість оббивати чужі пороги на
шляху до перемог, мали змогу тренуватися у
себе вдома. Та й юна зміна підростала б завдяки досвідченим хокеїстам. Однозначно: у Вишгороді має бути льодова арена!

Антоніна Дикун:
— Я — молода мама. Тому найбільше, про
що хвилююсь, — так це про дитячі садки, яких

так катастрофічно бракує у Вишгороді.
Спілкуюся з мамами і знаю про черги до
дитсадків і про велику переповненість груп, де
вихователям доводиться нелегко, а діти, звісно,
не отримують належної уваги. Сьогодні мені є
куди піти з дитиною, де погуляти — в холодочку
дерев чи на майданчику, а от що буде завтра —
оце питаннячко!

Олекса Мішин:
— Ми із сім’єю часто приїздимо до Вишгорода у вихідні. Маємо двох дітей до семи років.
Гуляючи по набережній, можемо випити кави,
чаю, з’їсти морозива, перекусити чимось у тутешніх кафешках. А от повноцінно погодувати
дітей — ніяк. Було б дуже зручно, аби в місті
функціонувало кафе здорової їжі — пообідали
б дітлахи, та й ми, дорослі, також би залюбки —
і можна залишатися в місті надовше.
Оксана Величко:
— Люблю тварин, тож маю домашнього
улюбленця — добермана. Він так радіє, коли
прихожу з роботи! А от вигуляти його — справа
непроста. На вулиці це не зовсім зручно. Багато перехожих, особливо з дітьми, дивляться на
нас з відвертою обережністю. І я така не одна.
На вулиці часто можна почути: «Вигулюйте своїх собак у спеціально відведених місцях!» А де
вони, ці місця? Покажіть їх! Ніхто не покаже.
Немає їх у Вишгороді. А чотирилапих — усе
більше на наших вулицях… Про що мрію іще?
Про кав’ярню, куди можна прийти із домашнім
улюбленцем — котиком, песиком, папугою,
хом’ячком: відпочити з друзями нашими меншими.
Кость Кацімон:
— От би у Вишгороді був величезний торговельний комплекс — з ковзанкою, басейном чи
аква-парком, звісно — на околиці, де за Генпланом мають бути нові квартали. Навколо —
ще й стадіон, спортивні й дитячі майданчики,
прогулянкові доріжки — теренкури (пішохідні,
вело- і туристичні маршрути, де й змагання
можна влаштовувати). Маршрут автобусу №
1 зробити з ранку до вечора і з дач «Дніпро»
до в/ч Нац. гвардії — із заїздами на «Гористе»,
«ГАЕС», «Дідовицю», новий цвинтар.

Неприємності під градусом

Вбивця спокійно
пішов додому…

Від «дружби» –
в реанімацію

Випив – за кермо не сідай:
заплатиш по повній

У ніч з 23 на 24 липня до чергової частини
Вишгородського ВП ГУНП в Київській області надійшла інформація: о 01:40 по спецлінії
«102» невідомий повідомив, що в центрі села
Вища Дубечня, поблизу бару, лежать дві невідомі особи чоловічої статі з пораненнями,
схожими на вогнепальні. Той же невідомий попросив викликати швидку допомогу.
За вказаною адресою одразу прибув наряд патрульної служби, слідчо-оперативна
група.
Трагедія сталася у кав’ярні після того, як
між двома відпочиваючими спалахнув конфлікт. У результаті 28-річний хлопець із Львівської області від отриманого вогнепального
поранення в груди помер на місці. Другого
чоловіка стрілок поранив випадково.
Як розповідають мешканці села, хлопці
прокладали у селі мережі під Інтернет, самі
не місцеві. На місці події поліцейські вилучили
предмет, схожий на перероблену вогнепальну
зброю типу Флобер, 6 гільз, 3 патрони калібру
5,6 мм і мішечок із 65 патронами. Зловмисника, який влаштував стрілянину, затримали
за місцем проживання. Йому загрожує до 15
років позбавлення волі.

У Вишгородському районі перед судом постане чоловік, який під час сварки ножем наніс
своєму приятелю тяжкі поранення.
Перехожий повідомив на спецлінію поліції
Київської області про те, що на вулиці Соборній
у селі В. Дубечня лежить поранений чоловік. На
місце події прибули наряд патрульної поліції,
слідчо-оперативна група та швидка допомога.
З’ясувалось, що двоє давніх знайомих зустрілися за чаркою оковитої. Добряче випивши,
чоловіки згадали давні образи і непорозуміння.
Між ними виникла бійка, під час якої 43-річний
господар будинку схопив кухонний ніж і наніс ним удар своєму приятелю. Потерпілого з
проникаючим ножовим пораненням черевної
порожнини каретою швидкої допомоги доправлено до лікарні із великою крововтратою. Підозрюваний зізнався правоохоронцям у скоєнні
злочину.
Нині стан потерпілого задовільний.
За даним фактом слідчими Вишгородського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. ст. 115 (умисне вбивство)
Кримінального кодексу України, санкція якої
передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове слідство триває.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за
водіння в стані сп’яніння.
Згідно з документом, водіння транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння чи під впливом
лікарських препаратів, що знижують увагу та
швидкість реакції, тягне за собою накладання
штрафу на водіїв у розмірі 10 200 гривень (600
неоподаткованих мінімумів доходів громадян) з
позбавленням права керування транспортними
засобами на 1 рік.
При цьому повторне таке правопорушення впродовж року тягне за собою накладення
штрафу на водіїв у розмірі 20 400 гривень (1200
неоподаткованих мінімумів доходів громадян) з
позбавленням права керування транспортними
засобами на 3 роки.
Такі ж правопорушення, вчинені особою,
яка двічі впродовж року піддавалась адмінстягненню за керування транспортними засобами
у стані сп’яніння або під впливом лікарських
препаратів, що знижують її увагу та швидкість
реакції, за відмову від проходження – відповідно до встановленого порядку – огляду на стан
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння

або щодо вживання лікарських препаратів, що
знижують увагу та швидкість реакції, тягнуть
за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 40 800 гривень (2400 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян) із позбавленням
права керування транспортними засобами на
10 років.
При цьому за вживання водієм алкоголю
або наркотиків після ДТП або після того, як
транспортний засіб був зупинений на вимогу
поліцейського, до проведення медогляду тягне
за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 20 400 гривень (1200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) або адміністративний
арешт на 15 діб із позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.
Згідно зі статистичними даними, кожна
п’ята дорожньо-транспортна пригода у нас
скоюється нетверезими водіями. Серед жертв
майже половина – діти. А кожен другий наш
громадянин порушує правила дорожнього руху
щодо швидкісного режиму.
Законодавче забезпечення є надзвичайно
важливим для ефективної роботи поліцейських
і дає їм додаткову мотивацію для посилення
безпеки у державі. Окрім того, кожен громадянин має відчувати, що він несе відповідальність
не лише перед законом, а й за життя учасників
дорожнього руху.

Наше місто

Вишгород
Вітання від імені громади

Ветеранські 165

30 липня

27 липня відзначає своє перше
80-річчя Юрій Юхимович Ільїн, а 3 серпня — 85-річчя Олександр Кузьмович
Тельний. Обидва — активісти міської
організації ветеранів війни, праці та
військової служби, небайдужі громадяни України, порядні люди. Юрій Ільїн
— учасник бойових дій, тривалий час
— голова Спілки офіцерів, первинної
організації Вишгородської міської ради
ветеранів.
Від імені міської громади щиро вітаю
ювілярів, зичу Вам, Юрію Юхимовичу, і
Вам, Олександре Кузьмовичу, — невгамовної вдачі, молодечого завзяття і
розважливої мудрості, родинного тепла,
людської поваги та кипучої енергії на
благо рідного міста. З ювілеєм!
Щиро Ваш
Міський голова Олексій МОМОТ

2016 року
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Прощання з Героєм

У міськвиконкомі

Облаштовано зону відпочинку
із вейк-борд-станцією
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

28 липня на засіданні виконавчого комітету розглядали всього два питання.
Першим затвердили додаткову угоду
до Договору про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.
Вишгорода з ТОВ «Ніка» Лтд щодо об’єкта
містобудування «Група житлових будинків із
вбудовано-прибудованими приміщеннями
громадського призначення» (Перша черга
будівництва) по вул. Набережній та встановили пайовий внесок у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інф-

раструктури, відповідно до рішення Вишгородської міськради «Про затвердження
(внесків) замовників (інвесторів) у створенні
і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода» №
44/12 від 25.03.2015 року.
Другим рішенням надали дозвіл на розміщення пересувних атракціонів, а саме:
вейк-борд-станції, волейбольних майданчиків, батутів, дерев’яних альтанок у районі нової зони відпочинку (лівіше від греблі,
Лівий берег) з 28.07.2016 по 30.11.2016. Із
режимом роботи з 07:00 до 23:00 (без вихідних та перерв).
Докладніше про зону відпочинку
читайте у наступному номері

Флотилія у мера
Влас. інф.
З нагоди успішного проведення і завершення вікопомної Вітрильницької
регати «Кубок Великої княгині Київської
(Вишгородської) Ольги» міський голова
О. Момот прийняв організаторів регати —
голову Вишгородської районної ради
фізкультурно-спортивного
товариства
«Україна» Анатолія Миська та директора
флотилії «Вільні вітрила» Лідію Мельникову.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Добрі новини

На прийомі були присутні члени оргкомітету регати — президент Благодійного фонду «Святої Ольги» В. Малишев (радник міського голови) та Ірина Войтенко, співробітник
Вишгородського районного територіального
центру соціального обслуговування.
Міський голова підкреслив, що літописна
згадка про Ольжин град уже понад 1 000 років надає Вишгороду мантру слави, вічності і
бурхливого розвитку. Голова Вишгородського фізкультурно-спортивного товариства
«Україна» вручив Подяку О. Момоту.

«Він був завжди усміхнений…
Товариський, скромний,
щедрий і добряк»
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – архів родини Арсієнків, спеціально для «Вишгорода»

Вишгород втратив іще одного повного
сил і планів на майбутнє, молодого чоловіка, який поклав власне життя на виконання
свого військового обов’язку, з надією, що
захищає щасливе майбутнє рідних, земляків, побратимів, рідної України. 26 липня
вишгородці провели в останню путь земляка-Героя – Руслана Арсієнка.
Віддати останню шану Руслану прийшли
знайомі, сусіди, військові побратими, представники міської та районної влади, небайдужі
вишгородці.
На Схід України він був мобілізований у
серпні 2015 року. Служив у 122-му Окремому
Аеромобільному Батальйоні. 12 серпня 2016
року військовослужбовець мав повернутися
додому.
Тієї трагічної ночі з 24 на 25 липня російські
окупаційні війська 58 разів відкривали вогонь
по позиціях підрозділів сил АТО. Особливо неспокійно було в Авдіївці, де російські окупанти
задіяли 120- та 88-мм міномети, гранатомети
різних систем, великокаліберні кулемети та
стрілецьку зброю. Під Авдіївкою українські воїни вступили у бій з ворожими диверсантами.
Наші Герої з честю відстояли свої позиції. Але
зазнали втрат. Серед полеглих – і наш земляк,
Руслан Арсієнко…

Йому було 37 років. У Руслана залишилася
сім’я – дружина і дві донечки.
«Коли прийшла повістка, він відразу сказав, що ховатися не буде», – розповідає дружина Руслана Наталія. В юності він мріяв бути
десантником, але в армійські роки не склалося.
Доля не була особливо прихильною до
нього. Із рідною сестрою Аллою вони виросли
в інтернаті. «Веселий він був, завжди усміхнений… Товариський, скромний, щедрий і добряк», – згадують друзі та близькі Руслана.
На похороні Руслана Арсієнка плакали
жінки і чоловіки, рідні і зовсім чужі люди. Крізь
жіночі сльози проривалися й запитання, послані в небо: «За що?.. Коли вже закінчиться це
страхіття?...» Напевно, ці слова адресовані й
земним «богам» – нашим і закордонним. Поки
що ні від кого немає відповіді.
Похоронили Руслана на Алеї Слави поруч із
іншими загиблими в зоні АТО вишгородцями.
Тепер пам’ять про них і конкретні дії у продовженні їхніх справ – за нами, живими. І тільки від нас залежить в кінцевому результаті –
не даремно чи, може, й даремно вони віддали
свої молоді життя…
Рідні Руслана Арсієнка дякують за допомогу та підтримку Вишгородському міському
голові Олексію Момоту, його заступнику Трохиму Іванову, начальнику районного військомісаріату Миколі Приборі, а ще – Володимиру
Пузирю та Ігорю Новоселецькому.
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Офіційно

(Початок див. на стор. 4 газети «Вишгород» № 29 від 23.07. 2016 р.)

Проект

ПОЛОЖЕННЯ про порядок розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді
Це Положення визначає основні вимоги
щодо порядку та умов розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді, вимоги щодо
їх розміщення, облаштування та утримання,
подання заяв для оформлення паспорту
прив’язки і є обов’язковим для виконання
для всіх фізичних та юридичних осіб незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості,
форм власності та виду діяльності.
Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі — ТС) — одноповерхова
споруда, що виготовляється з полегшених
конструкцій із урахуванням основних вимог
до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд,
і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. ТС для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите
приміщення для тимчасового перебування
людей, площею не більше 30 кв. м по зовнішньому контуру.
До ТС належать: споруди функціонального призначення — контейнери (у т. ч.
для прийому вторинної сировини), кіоски,
павільйони, ларі, ларьки, палатки, сезонні
майданчики, автомагазини, автокіоски, авторозвозки, автокафе, лавки-автопричепи,
візки, спеціальне торговельно-технологічне
обладнання, розноски, лотки, торговельні
автомати.
Розміщення ТС на земельних ділянках,
які надані в оренду або є власністю суб’єктів
господарювання, здійснюється відповідно
до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року
№ 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності».
1. Загальні положення.
1.1. Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності у м. Вишгороді
розроблене відповідно до Законів України
«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності»,
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про благоустрій населених пунктів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 21.10.2011 року
№ 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності» (далі по тексту
— Наказ).
1.2. Розміщення ТС у м. Вишгороді здійснюється згідно з цим Положенням.
1.3. Розміщення ТС під час проведення загальноміських або державних заходів
здійснюється відповідно до рішень виконавчого комітету Вишгородської міської ради,
в яких обов’язково передбачаються заходи
щодо запобігання пошкодженню об’єктів
благоустрою, укладання угод на вивезення
відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і
прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття, належного утримання туалетів і біотуалетів.
1.4. Рішення щодо розміщення ТС у
спеціально відведених місцях під час проведення ярмарків, святкових заходів строком
до одного тижня (пересувних тимчасових
споруд соціально-культурного, побутового,
торговельного та іншого призначення) здійснюється згідно з розпорядженням міського
голови з послідуючим затвердженням його
на засіданні виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
1.5. Розміщення об’єктів сезонної торгівлі (баштанні культури, квас, шкільний базар,
ялинки тощо) здійснюється відповідно до рішень виконавчого комітету Вишгородської
міської ради у визначених ним місцях терміном не більше трьох місяців.
1.6. Для розміщення групи ТС (але не
більше п’яти) розробляється єдиний паспорт
прив’язки ТС з прив’язкою кожної окремої
ТС з відображенням благоустрою прилеглої
території та інженерного забезпечення (на
топографо-геодезичній основі М 1:500).
1.7. Загальна площа холодильного та іншого обладнання, що розміщується поряд із
ТС та необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних

норм, не може перевищувати 25 % площі
цієї ТС. Обладнання має розміщуватися поряд із ТС, композиційно ув’язуватись із нею
і відображатись на схемі розміщення ТС та
ескізах фасадів.
1.8. При розміщенні ТС ураховуються всі
наявні планувальні обмеження.
1.9. Відповідно оформленою в установленому порядку документацією для розміщення ТС є паспорт прив’язки ТС, оформлений відділом містобудування та архітектури
Вишгородської міської ради (далі — Відділом).
1.10. Самовільне розміщення тимчасових споруд забороняється.
Самовільно розміщені тимчасові споруди підлягають знесенню у порядку, передбаченому розділом 10 цього Положення.
1.11. Розміщення ТС на території ринку,
як підприємства торгівлі, визначається планувальною документацією території цього
ринку або проектною документацією його
споруди, погодженою та затвердженою в
установленому законодавством порядку.
Проектна та планувальна
документація
повинна бути розроблена суб’єктом господарювання, що має ліцензію на виконання
проектних робіт, або архітектором, який має
відповідний кваліфікаційний сертифікат, з
урахуванням вимог будівельних, санітарногігієнічних та протипожежних норм, а також
існуючих містобудівних обмежень та раціонального використання територій.
2. Терміни та поняття.
2.1. Терміни вживаються у такому значенні:
архітектурний тип ТС (далі — архітип) —
зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції та/або послуг, які
надаються. При розташуванні ТС відповідно
до схеми розміщення ТС застосовуються
типові ТС;
замовник — суб’єкт господарювання,
який має намір розмістити ТС на підставі
паспорта прив›язки ТС;
комплексна схема розміщення ТС — схема розміщення ТС на території міста Вишгорода або його частині. Комплексна схема
розміщення ТС складається з текстових та
графічних матеріалів, якими визначаються
місця розташування ТС на території міста
або його частині, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних
норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього
природного середовища та раціонального
використання територій, охорони історикокультурної спадщини, земельно-господарського устрою;
паспорт прив›язки ТС — комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі
М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;
схема розміщення ТС — схема, виконана на топографо-геодезичній основі М 1:500
із показом місця розміщення ТС, червоних
ліній, ліній регулювання забудови, місць підключення до інженерних мереж;
схема благоустрою ТС — схема, виконана замовником у довільній формі на
топографо-геодезичній основі М 1:500 із
зазначенням заходів щодо благоустрою та
озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під’їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення
фігурними елементами мощення тощо);
типові ТС — види ТС, виконані за проектами повторного використання;
стаціонарна ТС — споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв. м.;
пересувна ТС — споруда, яка може не
мати закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути
розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність,
торговельний автомат, інші пристрої для
сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності. До пересувних ТС
відносяться автомагазини, авторозвозки,
автокафе, лавки-автопричепи, візки, спеціальне торговельно - технологічне обладнання, розноски, лотки, торговельні автомати;
кіоск — тимчасова торгова споруда площею до 10,0 кв. м, яка не має торгового залу
для покупців. Продаж товарів здійснюється
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з торгового вікна;
павільйон — тимчасова торгова споруда
площею до 30,0 кв. м з торговим залом для
покупців, у якому безпосередньо здійснюється продаж;
дозвіл на розміщення ТС — паспорт
прив’язки ТС, що видається відділом містобудування та архітектури Вишгородської
міської ради на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;
паспорт прив›язки ТС — комплект документів, у яких визначено місце розміщення ТС на топографо-геодезичній основі М
1:500, схема благоустрою прилеглої території, текстові та графічні матеріали щодо
архітектурно-планувального, колористичного вирішення та інженерного забезпечення
об’єкта;
прилегла до ТС територія — територія
для благоустрою та обслуговування тимчасової споруди в радіусі 10 м навколо ТС
або до проїжджої частини дороги, або до
меж земельної ділянки (території) іншого
суб’єкта підприємницької діяльності;
сезонний майданчик — спеціально обладнана елементами благоустрою територія
для здійснення підприємницької діяльності
біля закладів ресторанного господарства
без права будь-якої забудови, має обладнання та конструкції, що легко демонтуються, виносні меблі;
самовільно встановлена ТС — ТС, встановлена без паспорту прив’язки ТС. Відсутність паспорту прив’язки, в тому числі закінчення, призупинення терміну його дії та/або
анулювання.
3. Паспорт прив’язки ТС.
3.1. Підставою для розміщення ТС є
паспорт прив’язки ТС.
3.2. Для підготовки паспорта прив’язки
ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.
3.3. Паспорт прив’язки ТС оформлюється Відділом за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.
3.4. Паспорт прив’язки включає:
- схему розміщення ТС, виконану на
топографо-геодезичній основі у масштабі
1:500;
- схему благоустрою прилеглої території;
- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для
стаціонарних ТС);
- технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж;
- реквізити замовника (найменування,
П.І.Б., адреса, контактна інформація).
3.5. Схема розміщення ТС (виготовляє
суб’єкт господарювання, що має ліцензію на
виконання проектних робіт, або архітектор,
який має відповідний кваліфікаційний сертифікат) виконується на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням місця
розміщення ТС, червоних ліній, ліній регулювання забудови та місць підключення до
інженерних мереж.
3.6. Схема благоустрою прилеглої території (виготовляє суб’єкт господарювання,
що має ліцензію на виконання проектних
робіт, або архітектор, який має відповідний
кваліфікаційний сертифікат) виконується
на топографо-геодезичній основі М 1:500
із зазначенням заходів щодо благоустрою
та озеленення території, прилеглої до ТС
(розташування квітників, під’їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо)
відповідно до вимог Закону України «Про
благоустрій населених пунктів України» та
цього Положення.
3.7. Ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50
виготовляє суб’єкт господарювання, що має
ліцензію на виконання проектних робіт, або
архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.
3.8. Паспорт прив’язки підписується керівником Відділу та заступником міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків.
3.9. Паспорт прив’язки виготовляється у
двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника ТС, другий — у Відділі.
4. Розміщення тимчасових споруд за
договором особистого строкового
сервітуту.
4.1. Для розміщення тимчасової споруди
з використанням земель комунальної власності заявник подає заяву згідно з додатком
2 до цього положення. До заяви додаються:

Додаток №1
до рішення міської ради
від _________ 2016 р.
— виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
— графічні матеріали, виконані замовником на топографо-геодезичній основі М
1:500 із зазначенням місця розташування
ТС та зовнішнього виносного обладнання
(за потреби), кресленнями контурів ТС та
меж земельної ділянки з прив›язкою до місцевості;
— реквізити замовника (найменування,
П. І. Б., адреса, контактна інформація, копія
паспорта та ідентифікаційного коду).
Заява направляється на розгляд до Відділу.
4.2. Відділ визначає відповідність намірів
щодо місця розташування ТС будівельним
нормам, вимогам Генерального плану забудови міста, комплексній схемі розміщення
ТС (у разі її наявності).
За результатами розгляду поданих документів Відділ готує проект рішення на чергове засідання виконавчого комітету міської
ради про надання дозволу на укладення
договору особистого строкового сервітуту для розміщення ТС та видачу паспорта
прив’язки.
У разі невідповідності ТС комплексній
схемі розміщення ТС (у разі її наявності),
будівельним нормам, містобудівній документації Відділ упродовж п’яти робочих днів
із дня такого визначення надає замовнику
аргументовану відмову.
4.3. При наданні дозволу на укладення
договору особистого строкового сервітуту для розміщення ТС та видачі паспорта
прив’язки виконавчий комітет Вишгородської міської ради доручає:
— міському голові укласти із замовником договір особистого строкового сервітуту за формою, затвердженою міської радою;
— відділу містобудування та архітектури
Вишгородської міської ради підготувати та
видати паспорт прив’язки в порядку, передбаченому цим Положенням.
4.4. Строк розміщення ТС не може перевищувати трьох років.
4.5. Розмір плати за договором особистого строкового сервітуту визначається на
рівні розміру орендної плати для даної земельної ділянки відповідного цільового призначення.
5. Порядок отримання паспорта
прив’язки ТС.
5.1 Після отримання рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на укладення договору особистого сервітуту для розміщення ТС та видачі паспорта
прив’язки замовник звертається до Відділу
із додатковою заявою щодо оформлення
паспорта прив›язки ТС протягом строку,
передбаченого п. 5.3. цього Положення.
До заяви додаються:
— схема розміщення ТС, виконана відповідно до вимог п. 3.5. цього Положення (в
двох примірниках);
— ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50,
виконані відповідно до вимог п. 3.7. цього
Положення (в двох примірниках);
— схема благоустрою прилеглої території, виконана відповідно до вимог п. 3.6. цього Положення (в двох примірниках);
— технічні умови щодо інженерного забезпечення, отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж (за наявності);
— копію договору особистого строкового сервітуту;
— нотаріально посвідчену згоду власника/користувача земельної ділянки на розміщення ТС в установленому порядку (в разі,
якщо місце розміщення ТС частково або повністю потрапляє в межі земельної ділянки,
наданої у власність або користування іншій
особі).
Зазначені документи замовником отримуються і оформлюються самостійно.
5.2. На вимогу Відділу схема розміщення
ТС погоджується з балансоутримувачем інженерних комунікацій — у разі розміщення
ТС у межах охоронних зон цих комунікацій.
5.3. Термін дії рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на
укладення договору особистого строкового сервітуту для розміщення ТС та видачі
паспорта прив’язки для замовника діє впродовж чотирьох місяців із дати прийняття рішення.
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5.4. У разі неукладання договору особистого строкового сервітуту заявником
у строк, зазначений в пункті 5.3. цього Положення, заява на оформлення паспорту
прив’язки не приймається.
5.5. Паспорт прив’язки ТС оформлюється та реєструється в журналі реєстрації паспортів Відділом упродовж 10 робочих днів із
дня подання заяви, зазначеної в п. 5.1. цього
Положення.
5.6. Паспорт прив’язки ТС не надається
за умови:
— подання неповного пакета документів,
визначених пунктом 5.1. цього Положення;
— подання недостовірних відомостей,
зазначених у пункті 5.1. цього Положення.
Ненадання паспорту прив’язки з інших
підстав не допускається.
6. Термін дії, продовження, призупинення
та анулювання паспорта прив’язки ТС.
6.1. Строк дії договору особистого сервітуту для розміщення ТС відповідає строку
дії паспорта прив’язки ТС, якщо це не суперечить строкам реалізації положень Генерального плану забудови міста, плану зонування та детального плану територій, та не
може перевищувати 3-ох років.
6.2. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих
будівель і споруд, інженерних мереж або з
ініціативи суб’єкта господарювання, паспорт прив’язки може переоформлюватись
на строк дії цього паспорта прив’язки або на
новий строк.
6.3. Поновлення договору особистого
строкового сервітуту здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської
ради про поновлення строку дії паспорта
прив’язки ТС.
Замовник подає заяву щодо поновлення
договору особистого сервітуту та паспорту
прив›язки ТС до Вишгородської міської
ради, яка передається на розгляд Відділу,
не пізніше ніж за один місяць до закінчення
строку дії паспорта прив’язки ТС. До заяви
додається:
— виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
— довідка з органу ДПС про відсутність
заборгованості зі сплати за земельну ділянку;
— довідка з відповідного комунального
підприємства про відсутність заборгованості за послуги у сфері благоустрою та вивозу
сміття;
— довідка відділу архітектури про відповідність зовнішнього стану та благоустрою
вихідним матеріалам.
За результатами вивчення відповідності
місця розташування ТС будівельним нормам, вимогам Генерального плану забудови
міста готується проект рішення виконавчого
комітету міської ради про поновлення строку дії паспорта прив’язки ТС чи про відмову.
6.4. У випадку прийняття відповідного
рішення Відділ вносить зміни шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у
паспорті прив›язки з урахуванням змін, які
відбулися у містобудівній документації на
місцевому рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж.
6.5. У поновленні строку дії паспорта
прив’язки ТС може бути відмовлено у разі:
— змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних
нормах, нормативно-правових актах, рішень
Вишгородської міської ради, її виконавчого
комітету, які безпосередньо впливають на
розміщення та експлуатацію ТС;
— розташуванні будівель і споруд, інженерних мереж у межах території розміщення
ТС;
— недотримання замовником строків,
зазначених в п. 5.3. та 6.3. Положення;
— недотримання вимог паспорта
прив›язки ТС;
— ненадання документів, зазначених у
п.6.3. цього Положення.
6.6. У випадку відмови в продовженні
строку дії паспорта прив’язки ТС виконавчий комітет міської ради зобов’язує Замовника демонтувати ТС та відновити благоустрій на місці розміщення ТС у двотижневий
термін.
6.7. Дія паспорта прив’язки призупиняється Відділом за таких умов:

— необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій
розміщена ТС, — з обов›язковим попередженням власника ТС за 1 місяць;
— необхідність проведення аварійних
ремонтних робіт на земельній ділянці, на
якій розміщена ТС, — без попередження.
6.8. Балансоутримувачі інженерних мереж зобов’язані попередити Відділ письмово про проведення ремонтних робіт:
— планових ремонтних робіт – за 40 календарних днів до дати їх проведення із зазначенням терміну проведення робіт;
— аварійних ремонтних робіт – упродовж двох годин із часу виникнення аварійної ситуації із зазначенням терміну проведення робіт.
6.9. Призупинення дії дозволу на розміщення ТС оформлюється листом за підписом начальника Відділу. До листа додається
викопіювання з плану міста М 1:500 із показом тимчасового місця розміщення ТС.
Лист про призупинення паспорта прив’язки
ТС оформлюється в двох примірниках, один
із яких знаходиться у Відділі, другий — надається замовнику під підпис або направляється поштою (листом із повідомленням) на
адресу, зазначену в паспорті прив’язки ТС.
6.10. Підставами для відновлення дії
дозволу на розміщення ТС є завершення
планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.
6.11. Дія дозволу на розміщення ТС анулюється за поданням Відділу на підставі рішення виконавчого комітету Вишгородської
міської ради за таких умов:
— недотримання вимог паспорта
прив›язки при встановленні ТС;
— недотримання замовником умов договору особистого строкового договору;
— невиконання приписів відділу містобудування та архітектури про зовнішній стан
(п. 8.6 та п. 9.3 цього Положення)
— невстановлення ТС протягом 6 місяців із дати отримання паспорта прив›язки;
— складення трьох протоколів упродовж
року про адміністративне правопорушення
за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
— надання недостовірних відомостей
у документах, зазначених у пункті 5.1. цього Положення, під час підготовки паспорта
прив›язки ТС.
7. Встановлення ТС.
7.1. Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив’язки.
7.2. Відхилення від паспорта прив’язки
ТС не допускається.
7.3. Виконання благоустрою замовником
є обов’язковим.
7.4. Протягом 5 днів після розміщення
ТС замовник зобов’язаний подати до Відділу письмову заяву-декларацію за формою,
наведеною у додатку 3 до цього Положення,
у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив›язки.
7.5. Протягом 10 днів після розміщення
ТС замовник зобов’язаний укласти договір
з відповідним комунальним підприємством
на одержання послуг у сфері благоустрою
та вивозу сміття.
7.6. Розміщення та встановлення ТС самовільно забороняється.
8. Вимоги до розміщення, зовнішнього
вигляду ТС та благоустрою прилеглої
території.
8.1. Зовнішній вигляд типової ТС повинен відповідати затвердженій формі (у разі
наявності) ескізу, відповідно до затверджених Відділом ескізних матеріалів (висота,
матеріали і т. д.). ТС мають бути виготовлені
за індивідуальним проектом — відповідати
сучасним архітектурно-художнім вимогам
міського дизайну, без порушення композиції, стилістики міського середовища, та відповідати логіці архітектурного рішення оточуючого міського середовища і з часом не
втрачати своїх якостей.
8.2. Кіоски, павільйони, торгові ряди і
інші об’єкти торгівлі і послуг повинні мати
вивіску, що визначає профіль підприємства:
інформаційну табличку з вказівкою назви
суб’єкта підприємницької діяльності та режиму роботи підприємства.
8.3.
Власники
(користувачі)
ТС
зобов’язані забезпечити постійний догляд
за зовнішнім виглядом своїх об’єктів: тримати в чистоті і порядку, своєчасно фарбувати
й усувати пошкодження в скляних вивісках,
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конструктивних елементах фасадів.
8.4.
Власники
(користувачі)
ТС
зобов’язані проводити (при необхідності,
але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього вигляду ТС згідно з паспортом прив’язки.
8.5. У разі, коли власник (користувач)
має намір змінити її естетичний вигляд, він
звертається до Відділу з письмовою заявою
щодо внесення змін до паспорта прив›язки
у частині ескізів фасадів. Відділ розглядає
нові ескізи фасадів ТС впродовж десяти робочих днів із дня подання такої заяви — та
за відсутності обґрунтованих заперечень керівник Відділу візує нові ескізи фасадів ТС.
8.6.
Власники
(користувачі)
ТС
зобов’язані:
— підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного
обладнання, що використовується разом із
ТС;
— укласти угоду на вивезення побутових відходів, забезпечити контроль за
організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного
вивезення вмісту урн для сміття, належного
утримання туалетів і біотуалетів (у разі наявності);
— виконувати умови договору особистого строкового сервітуту.
8.7. Забороняється складування тари,
матеріалів, різних конструкцій і відходів на
дахах ТС і прилеглих територіях.
8.8.
Благоустрій
виконується
як
обов’язковий супутній захід при розміщенні
ТС відповідно до паспорта прив’язки ТС.
8.9. Біля кожної ТС повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул
до неї — покриття вдосконаленого типу завширшки:
— по всій довжині фасаду (незалежно
від конструкції споруди) — не менше 2 м (у
разі технічної можливості), та з урахуванням
існуючої забудови;
— з боку службового входу та бічних фасадів — 1 м.
8.10. У разі розміщення ТС на відстані
більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару має бути побудована пішохідна доріжка
завширшки 1,5 м.
8.11. До ТС має бути передбачений
зручний під›їзд автотранспорту для розвантаження або навантаження товарів, що не
створює перешкод для проходу пішоходів,
посадки та висадки пасажирів міського громадського транспорту.
8.12. Біля ТС має бути встановлена стаціонарна урна для збирання твердих побутових відходів, а також забезпечуватися прибирання прилеглої території.
8.13.
Власники
(користувачі)
ТС
зобов’язані забезпечити догляд за газонами
і зеленими насадженнями, якщо такі входять в закріплену за ними територію.
9. Контроль за розміщенням та
утриманням ТС.
9.1. Відповідальним за утримання ТС в
належному експлуатаційному та санітарному стані є Замовник.
9.2. Контроль за утриманням ТС в належному стані та додержанням вимог цього Порядку та паспорта прив’язки здійснює
Відділ у межах наданих повноважень.
Контроль за виконанням умов договору
особистого строкового сервітуту покладається на земельний відділ виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
9.3. В разі неналежного утримання ТС,
порушення вимог паспорта прив’язки, цього
Положення та діючого законодавства Відділ складає припис про усунення порушень.
Припис направляється в письмовій формі поштою (листом із повідомленням) або
вручається уповноваженому представнику
власника (користувача) ТС особисто під підпис. Власник (користувач) ТС зобов’язаний
усунути порушення, зазначені в приписі, та
повідомити про це Відділ у письмовій формі в
15-денний термін із дня отримання припису.
9.4. Контроль за виконанням приписів
здійснює Відділ. У разі невиконання вимог,
зазначених у приписі, за поданням Відділу органом, уповноваженим виконавчим
комітетом Вишгородської міської ради на
складання протоколів про адміністративне
правопорушення в сфері благоустрою, складається протокол.
9.5. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки, самовільного

Додаток №1
до рішення міської ради
від _________ 2016 р.
встановлення тимчасової споруди така ТС
підлягає демонтажу відповідно до розділу
10 цього Положення.
10. Знесення ТС.
10.1. Тимчасові споруди підлягають знесенню за рішенням виконавчого комітету
Вишгородської міської ради з наступних підстав:
— самовільно встановлена ТС (відсутній
паспорт прив’язки ТС);
— закінчився строк дії паспорта
прив’язки ТС;
— анульований паспорт прив›язки ТС;
— виявлення грубих порушень Порядку провадження торговельної діяльності та
правил торговельного обслуговування на
ринку споживчих товарів, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від
15.06.2006 року № 833;
— невиконання обтяжень при встановленні ТС.
10.2. Факт порушення фіксується актом
обстеження, який має бути підписаний представниками Відділу, органом, уповноваженим виконавчим комітетом Вишгородської
міської ради на складання протоколів про
адміністративне правопорушення в сфері
благоустрою, та власником тимчасової споруди. У разі відмови у підписанні акта власником ТС в акті робиться відповідна відмітка.
10.3. Відповідно до складеного акта про
порушення (викладено в п. 10.1.) Відділ готує проект рішення виконавчого комітету
міської ради про знесення ТС.
10.4. ТС підлягають знесенню силами
власника у двотижневий термін після отримання відповідного рішення виконавчого комітету міської ради про знесення тимчасової
споруди.
10.5. Рішення виконавчого комітету міської ради про знесення тимчасової споруди
надсилається поштою суб’єкту господарювання Відділом з повідомленням про вручення або вручається особисто під розписку.
10.6. У разі, коли власник ТС не виявлений або відмовляється від знесення власними силами у встановлений термін, знесення
такої ТС здійснює організація, визначена
виконавчим комітетом міською радою (далі
— Організація) у присутності представників
Відділу, органу, уповноваженого виконавчим комітетом міської ради на складання
протоколів про адміністративне правопорушення в сфері благоустрою.
10.7. Відключення ТС від інженерних
мереж проводиться експлуатуючими організаціями цих мереж упродовж 5 робочих днів
із моменту отримання рішення виконавчого
комітету міської ради про знесення.
10.8. Після знесення тимчасова споруда/
конструкції ТС приймається на зберігання
Організацією, про що складається відповідний акт, який підписується представниками,
зазначеними у п. 10.2. цього Порядку.
10.9. У разі, якщо розміри або конструкція ТС не дозволяє провести цілісний демонтаж, — Організація проводить розбирання.
10.10. За наявності інвентарю та /або
товару, який буде виявлений під час розбирання ТС, його наявність фіксується актом,
складеним Організацією за участю представників, зазначених у п.10.2., та передається власнику ТС.
10.11. У випадку відмови власника в
отриманні інвентарю/товару, який був виявлений під час розбирання ТС, Організацією складається відповідний акт за участю представників, зазначених у п. 10.2., та
приймається рішення про його зберігання/
утилізацію.
10.12. Дотримання громадського порядку під час знесення тимчасової споруди
забезпечує відділ поліції за зверненням Організації.
10.13. Знесені тимчасові споруди, якщо
їх власники не виявлені протягом 30 днів із
часу знесення, беруться на облік Відділом.
10.14. Демонтована ТС передається по
акту-передачі власнику або його представнику після оплати ним робіт із демонтажу,
перевезення, розвантаження та зберігання
ТС, відновлення благоустрою на місці розміщення ТС та передачі земельної ділянки
міській раді.
Секретар міської ради
Т. БРАЖНІКОВА
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Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Welsend – миттєва доставка уваги та турботи
Міжнародна система Welsend сьогодні пропонує найбільш вигідні тарифи на ринку миттєвих
грошових переказів не лише на території України, а й у країнах ближнього зарубіжжя — Грузії, Таджикистані, Вірменії та Молдові. Система
була створена державним УКРГАЗБАНКОМ не
так давно — у 2013 році, — але за цей час уже
встигла завоювати значну частку ринку, а головне — довіру своїх клієнтів.
«Welsend створили з урахуванням найсучасніших технологій, що дозволяє нам постійно вдосконалюватися і надавати клієнтам різні можливості в
її використанні. Наша система є мультивалютною:
клієнти можуть робити перекази в гривні, доларах США, євро та російських рублях. Уже через 5
хвилин після відправлення переказ буде отримано
адресатом. А головні наші переваги — вигідні тарифи і прозора програма накопичення бонусів»,
— каже Інна ТЮТЮН, директор департаменту карткових продуктів і альтернативних каналів продажів
УКРГАЗБАНКУ.
Комісія за переказ коштів сплачується відправником, а її розмір залежить від вибору способу
отримання переказу при відправленні. Зменшити
розмір комісії за відправлення переказу можливо
за допомогою картки постійного клієнта. «Для по-

Під патронатом міського голови

Анатолій МИСЬКО,
голова оргкомітету, головний суддя змагань
ФОТО — Ірина ПИЛИПЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Традиційний спортивний фестиваль-дефіліада «Кубок княгині Ольги»-2016, що відбувся 23-24 липня, — спомин про історичний
похід Великої княгині Київської/Вишгородської/Ольги до Царгорода (Константинополя,
нині Стамбул). Княгиня Ольга — єдина вітчизняна княгиня-мореплавка, яка дісталася до
імператора Костянтина Багрянородного в 956
році морем із дипломатичою місією як посол
Великого Київського Князівства (Україна!)
Регата-фестиваль присвячувалась 1060-й
річниці цього походу і продовжила серію змагань «Козацькі звитяги-2016» у залік 13-ої
Спартакіади «Здоров’я-2016» Вишгородського
фізкультурно-спортивного товариства «Україна» та флотилії «Вільні вітрила».
Місце події — південна частина акваторії
ГЕС, аванпорт Київського судноплавного шлюзу. У рамках заходу відбувся також похід на
Угорську гору (Аскольдова могила у м. Києві)

Під вітрилами

стійних клієнтів у нас є програма лояльності. Система працює за принципом: більше відправляєш —
менше платиш. Для таких клієнтів тариф становить
від 0,15% від суми для переказів із зарахуванням на
картковий рахунок УКРГАЗБАНКУ або від 0,5% для
переказів з виплатою готівки», — повідомила Інна
ТЮТЮН.
Система буде корисна і підприємцям для реалізації так званого «спискового зарахування». Це
зручно, перш за все, для мережевих бізнесів, адже
компаніям, у яких під брендом зареєстровані десятки тисяч людей, немає сенсу організовувати всередині зарплатно-картковий проект. Через систему
Welsend компанія може закласти список переказів,
бонусів, засобів і розіслати потрібній кількості людей. А оскільки це — українська система, можливо
гнучке управління комісійними.
«Welsend має більше трьох десятків партнерів,
що дає нам мережу практично в 2500 точок прийому і відправки переказів. Наприклад, наш банкпартнер «Ліберті» має 600 офісів по всій Грузії, а,
отже, і точок, де можна отримати переказ. А вже
незабаром грошові перекази Welsend стануть доступними у відділеннях УкрПошти», — зазначила
Інна ТЮТЮН.
Одне з останніх нововведень — спільна реа-

Кубок
княгині
Ольги

— до місця первісного поховання княгині
Ольги з відвіданням
Собору Святого Миколая-Чудотворця, де
ансамбль «Вівтар Вітчизни» («Гайдамаки»)
успішно виступив перед вірянами.
Учасники змагань
— добровільні вітрильники усіх класів і типів
із яхт-клубів Київського водоймища, яхтсмени, охочі до спорту і
розваг, ансамбль «Вівтар Вітчизни» (у побуті — «Гайдамаки).
Перед стартом учасники фестивалю хвилиною
мовчання вшанували загиблих у боях за незалежну Україну і героїв АТО.
Вітрилення відбувалось при 5-бальному вітрі на 4-бальному морі.
У підсумку в групі яхт «Оріяна» 1-е місце виборола яхта «Галина» (капітан Вадим Удовик),
2-ге – «Олена» (капітан Олександр Шаровар),
3-тє – «Веста» (капітан Лідія Мельникова).
У групі чвертьтонників: яхта «Політ-2» (капітан Вадим Пшеничний) – володар Блакитної стрічки, символу світового цивілізаційного
мореплавства — 1 місце, «Анатолія» (капітан
Юрій Людоровський) — 2-ге місце, «Оксамит
України» (капітан Іван Колобов) — 3 місце,
«Шанс» (капітан Ігор Гриб) — замкнув групу.
Група яхт «максі»: «Sооrу» (капітан Василь
Колобов) — 1 місце; «Топаз» (капітан Євген Середенко) — НСТ.
Єдина жінка-яхтсменка (усього був 31 учасник) — яхтовий капітан Лідія Мельникова — удостоєна клейнодів св. Ольги. Члени екіпажу Лідія
Косяк, Тетяна Шведун, Ірина Пилипенко нагороджені титульними медальйонами.
Ролі княгині Ольги виконали члени
ансамблю Ольга Удодова та Лідія Косяк. Особливо виразною, з патріотичним пієтетом, у ролі середньовічного
воїна виступила Світлана Євсеєва.
Капітани конкурсних яхт нагороджені дипломами, медалями, відзначені морською символікою та ликами
княгині Ольги.
Захід проведено під патронатом
Вишгородського міського голови Олексія Момота. Значну допомогу отримано і
від Благодійного фонду «Святої Ольги»
(президент — Володимир Малишев).
Вишгородські спортсмени готуються до подальших випробувань.

Укргазбанк

лізація УКРГАЗБАНКОМ та WebMoney.UA нового способу швидкого і зручного виведення коштів
з U-гаманців через міжнародну систему грошових
переказів Welsend. Оформивши заявку на виведення WMU, клієнти можуть отримати готівку в будьякій точці виплати Welsend в межах УКРГАЗБАНКУ
вже через 1-2 банківських дні. Комісія складе лише
0,7%, мінімум — 10 гривень. При цьому вона оплачується клієнтом одразу в WMU (комісія автоматично додається до суми рахунку в WM Keeper).

Здорова людина — здорова нація

Не дамо «зеленому змію»
задушити наше майбутнє
Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — автор

26 липня ц. р. у малій залі адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,
1) відбувся круглий стіл на тему: «Алкоголізм серед жінок і молоді». Організатор — духовно-просвітницький
центр «Спадщина» запросив до серйозної розмови священнослужителів і
медичних працівників, представників
правоохоронних органів і громадських
організацій: міської та районної рад
ветеранів, Вишгородського районного
територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг), Товариства Червоного Хреста
України і соціальних працівників, Служби у справах дітей і управління надзвичайних ситуацій, творчих і спортивних
гуртків позашкільних навчальних закладів, бібліотекарів і активістів, небайдужих жителів Вишгорода.
«Громадо, допоможи собі сама… аби
не спитися!» — так можна резюмувати те,
що говорили присутні, серед яких були і
надзвичайно інформативні стислі виступи.
Горе родині, у якій п’є батько, та вдвічі
більше горе, де «не просихає» мати або
немічних пенсіонерів катують непрацюючі син чи донька, а то й онуки. На жаль,
таке явище, як алкоголізм серед жінок і
молоді поширюється все більше під час
періодів економічної кризи чи політичної
нестабільності. І це вже не особиста чи
сімейна, а суспільна проблема, яку має
розв’язувати саме суспільство — надто у
час фактичної війни, коли руйнуються родини та все більше молоді (нерідко — із
зброєю в руках) «захищається від стресів» дружбою із «зеленим» змієм.
Стислу презентацію діяльності Київської міської організації товариства
тверезості та здоров’я провів заступник
голови ради цієї структури Микола Нестеренко (НА ФОТО — посередині). Головний
акцент у своїй промові він звернув на ро-

боту з дітками молодшого шкільного віку.
Присутнім цікаво було переглянути його
методичні розробки та рекомендації, а також творчі роботи дітей, з якими Микола
Миколайович працював на тренінгах.
Досить емоційний виступ Ольги Дяченко (НА ФОТО — справа) з районної
ветеранської організації був присвячений
важливості виховання дівчаток в українських сім’ях та ролі молодої мами у сучасному соціумі.
Учасники круглого столу ухвалили:
а) використовуючи попередній успішний досвід, відновити на теренах міста і
району первинні організації Товариства
тверезості України;
б) залучити місцеві, обласні та національні ЗМІ до інформаційної підтримки вищезазначеної теми;
3) застосовувати елементи виховання:
зокрема, формування звички до здорового способу життя, — починаючи з народження, дитсадка, школи;
4) посилити контроль правоохоронців
і соціальних працівників до групи ризику
(неблагополучні сім’ї), торговельних закладів (антизаконний відпуск алкогольних і тютюнових виробів неповнолітнім),
громадських місць (повсюдно і щодня не
виконується закон про заборону паління і
розпиття спиртних напоїв у скверах і парках, на дитячих і спортивних майданчиках
— а громадськість байдуже проходить
повз юних «матусь» із пивом і цигаркою
над дитячою коляскою, де спить немовля);
5) зменшити і звести до нуля потік масової реклами алкоголю і тютюну по телебаченню й радіо;
У місті й районі чимало активістів і
волонтерів, очільників церковних громад
мають вплив у соціумі. Усім миром відрубаймо голову «зеленому змію»!
Із пропозиціями щодо роботи первинних організацій тверезості звертайтесь до
координатора
духовно-просвітницького
центру «Спадщина» — радника голови
Вишгородської райдержадміністрації Степанії Сідляр (тел: 067-459-31-56).

Людина

Вишгород
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

30 липня

2016 року
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Людина-«мотор»

Другого серпня виповнюється 80 невропатологу Вишгородської поліклініки Олександру Миколайовичу Вознюку. І має він шість десятків років
трудового стажу.
Після медучилища хлопець із Житомирщини відслужив у армії та продовжив
навчання вже у Київському медичному інституті. Дружину собі вподобав теж
«медичну» — педіатра, ще й на ім’я схожу (Олександра Яківна).
Один із перших терапевтів Вишгородської медамбулаторії, що підпорядковувалась Новопетрівській дільничній лікарні. Почав працювати, коли на весь регіон
Вишгорода і Нових Петрівців не було санітарного транспорту — хіба що бричка.
Після курсів перекваліфікації півЮвілеї
віку працює лікарем-невропатологом Вишгородської поліклініки.
Батьківською стежкою пішов
і менший син Дмитро — працює
стоматологом. Старший, Юра,
за освітою — вчитель німецької
мови, людина творча — створює
просто-таки мистецькі фото.
Батько великої родини Вознюків, Олександр Миколайович не уявляє себе без роботи:
встигає за день приймати 30-35
пацієнтів, ще й на виклики до лежачих не ходить, а бігає (не відмовляє нікому). А вільні дні й усю
У День медика’2016 Олександра Вознюка
відпустку витрачає не на море,
особливо тепло привітав міський голова
а на город: руки розпушують зеОлексій Момот
мельку, плекають городину, похазяйськи обходять садок і хату.
До всього, за що не візьметься Олександр Вознюк, — він здібний. І все встигає.
А на запитання: «Як це вам вдається?» — з усмішкою показує на серце: «У мене
тут мотор».
Привітаймо ювіляра і побажаймо йому та його родині усіляких гараздів, а
нам усім — наслідувати взірець по-справжньому здорового засобу життя: у труді,
добрі та здоров’ї.
Роман РОЮК
Здавалося, ще вчора
Мама була молода,
І з батьком Тарасом розмова —
Про долю, кохання, життя...

***
Пригадав давню рибалку,
Як ми з батьком разом
Виходили вранці на кладку,
Він вчив керувати човном.

А нині літа сивиною
Горять на моїй голові,
Та дякую щиро я долю,
Що мамині очі ясні!

Туманилась літняя річка,
Повітря стояло п’янке,
У тінь нас ховала вербичка,
Карась клював хитро в мене.

Що нянчить уже не онуків,
А правнуків має вона,
Що просяться ніжно на руки,
Що є у цім світі така.

А батько поправив вудило,
На коропа все чатував,
Ловив він чималі, на диво,
І все це мені передав.

Така проста, клопітлива,
Моторна у вісімдесят.
І де вона черпає сили
В руках усі справи горять.

Навчав, як гака зав’язати,
Яку підібрать волосню,
І місце яке підбирати,
Принаду варить і яку.

Шанують її за все люди —
За щирість, тепло і добро,
Хай Бог береже її всюди,
Хай сонце зігріє чоло!

Шкода, не повернеш те літо,
І батька не вернеш, шкода,
І скільки років не прожито,
Та пам’ять про добре — жива.

Хай пісня для неї лунає,
Хай добрими будуть всі дні,
Тепло її хай не згасає,
І очі не будуть сумні!

Жива і сльозою іскриться,
І часом бачу я сон,
Де батько, рибалка, водиця,
І як я кермую човном…

На життєвих перехрестях
Ольга ДЯЧЕНКО
На невеликому базарчику поблизу метро у Києві примітила гарні яблука у метушливого дідуся. Він ледь не цілував кожне,
вертів на всі боки і щось жваво розповідав
жінці, яка вкладала сонячні дари літа у плетену корзину. Та кивала, наче заохочувала
продовжувати монолог.
Проте корзинка була повна, дідусь поволі порахував гроші і важко присів на перевернутий ящик. Хмаринка смутку пробігла по засмаглому обличчю…
Певно, нечасто покупці знаходять кілька
хвилин, щоб вислухати розповідь старенького
про його яблуневе диво.
Я терпляче очікувала своєї черги. Коли
жінка подякувала дідусеві і повернулася до
мене, я мимоволі вигукнула: — Ліна! (Це була
моя колишня однокурсниця.)
Скільки літ минуло, а вона майже не змінилася. Особливо — очі. Волошкові, незбагненно
глибокий синій вир, у якому, певно, безнадійно
потонула не одна чоловіча мрія осягнути їхню
таїну.
Я забула про яблука. Така неочікувана й
радісна зустріч! А Галина від несподіванки поставила свою корзинку під ноги й зойкнула: —
Дніпровська Чайка!
У студентські роки я так підписувала свої
поетичні спроби. Часто на лекціях на замовлення дівчат складала їхнім хлопцям лірично-

Молимось за Україну

Новий храм з Божою поміччю
(Початок на стор. 1)
Владика подякував меценатам та жертводавцям за їх внесок, вручивши їм церковні нагороди і
грамоти. Зокрема, орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого нагороджений
Юрій Сагайдак, архієрейськими грамотами — Юрій
Дніпровський, Владислав Гниляков, Віктор Лєжєйко, Ігор Бондар і Юрій Сагайдак.

Спасибі

З вітальним словом звернулись до присутніх і
голова Вишгородської держадміністрації Олександр
Горган та Вишгородський міський голова Олексій
Момот. Олексій Вікторович поздоровив усіх з визначною подією для міста і району, а також зауважив,
що в цей тяжкий для країни час будівництво нового храму Божого — це іще одна надія нашої православної віри на закінчення війни та мир для України.

Натхнення у нелегкій роботі

Щира подяка чудовій людині, медику від Бога, головному лікарю Вишгородської ЦРЛ Івану В’ячеславовичу Клюзьку, завідуючій акушерсько-гінекологічним
відділенням Ірині Губар та всьому хірургічному відділенню!
Дякую за ваші світлі голови, золоті руки, безмежну доброту сердець, за людяність,
чуйність та увагу, що приділяєте всім пацієнтам 24 години на добу, 7 днів на тиждень та
365 днів на рік. Бажаю вам безмежного здоров’я, щастя та натхнення у вашій нелегкій
роботі!
Вдячна пацієнтка Надія Іванівна ЛИСЕНКО

Сусіди

Її вік – два рази по 40
Валентина ЯКОВЕНКО

1 серпня святкує свій ювілей
чудова жінка, мама, бабуся, прабабуся Лідія Олексіївна Роюк.
Народилася вона у селі Дзвенячому Тетіївського району незадовго до війни. Важкою була
доля дітей війни, але це не зламало, а, швидше, загартувало
їх. Свідчення цьому – і життєвий
шлях цих людей, і їхнє сьогодення. Адже у свої 80 Лідія Олексіївна – активна, рішуча, небайдужа до всього, що відбувається.
У її пам’яті ще жива радість Перемоги 1945-го і очі
матері, Ганни Калениківни, повні сліз радості, коли повернувся з війни її чоловік, Лідин батько – Олексій Герасимович. Тоді Лідії було всього дев’ять років. А попереду – ціле життя, навчання, створення власної родини
і робота. Багато роботи.
Після закінчення школи доля закинула її в Ленінград. Працювала там кранівницею на ливарному заводі, закінчила медичне училище, згодом – Київський

педагогічний інститут ім. Горького за фахом «Педагогіка, психологія та дошкільне виховання».
У 1960-х роках після одруження працювала дільничною медсестрою на цілині, в Іртишському районі
Кустанайської області. Чоловік, Тарас Онисимович, – у
галузі сільського господарства, за що був нагороджений медаллю «За освоєння цілинних земель».
Після направлення чоловіка на іншу роботу працювала на Житомирщині. Через руки цією тендітної,
невеликої на зріст жінки, у прямому сенсі слова, пройшли сотні малят. Вона – вихователь дитсадочка-ясел
у м. Тетієві, с. Гоголів, с. Світильня, с. Вища Дубечня,
дитсадочка «Сонечко» (м. Вишгород), медична сестра
Вишгородської середньої школи № 2.
Не залишилася й сьогодні без роботи. Має повагу
та авторитет серед колег Комунального закладу «Вишгородська центральна районна лікарня».
У день ювілею Лідію Олексіївну привітають її рідні
сестри – Любов і Тетяна, донька Марина, син Роман,
онуки – Павло, Леся, Богдан і найменші улюблені правнуки – Анастасія, Софія, Марія і Михайлик. Ювілярці –
низенький уклін від дітей, онуків та правнуків і всі квіти
Землі.

Ой, ви, очі волошкові…
щемливі віршики про кохання. Через багато літ
одна з однокурсниць показала мій «шедевр»
на автобусному квитку.
«Ой, сиділа на камені
Та тебе згадала.
Якби крила Бог дав мені —
До тебе б злітала».
Посміялися і посумували. Як давно це
було!..
Раптова зустріч із подругою незабутніх
юних літ знову повернула у тривожний і доленосний світ молодих мрій і сподівань.
Галина, висока, струнка, тендітна лозинка, виділялася серед однокурсників. Пишне
каштанове волосся викладала хитромудрою
короною над високим чолом, тільки за вухом
загадково тріпотіли дрібні кучерики. Ластів’їні
брови над неймовірною синявою великих очей,
рівненький носик на трішки видовженому обличчі і невеличкі повні губи. Наші хлопці були
в захваті. Вона охоче з ними жартувала, але
відразу пояснювала, що має Нептуна її синіх
озер.
Про себе розповідала мало. Росла без
батька, мати працювала в теплицях, де заробітки малі, тільки добривом отруїлася і надовго
опинилася на лікарняному ліжку. Галина часто
допомагала матері і рано пізнала смак заробленого хліба.
Можливо, саме це спонукало дівчину серйозно взятися за навчання, щоб вирватися
з кола нужди та безнадії. Школу закінчила із

срібною медаллю, відразу вступила в інститут.
Мешкала в рідної тітки, де й познайомилася з Віталієм, їхнім сусідом. Ще малою, коли
відвідувала з матір’ю родичку, на майданчику
біля будинку спостерігала за грою дітей. Тоді
тітонька й передала її під опіку трішки старшого, але надійного охоронця її племінниці.
Минали роки, а друзі дитинства не забували одне одного. А тепер бачилися ледь не
щодня. Віталій теж не тратив даремно часу,
навчався у медичному інституті, стажувався на
швидкій допомозі.
Галина з несміливого дівчиська перетворилася у справжню красуню. Колишній охоронець ладен був її заховати від усього світу і
потонути у волошковому озері очей.
Їхнє кохання мало очікуване завершення: скромне весілля, а потім народження донечки. І — крах мрій про щасливе сімейне життя.
Віталій, лікар-терапевт, надто віддавався
роботі й… тим, хто його оточував, особливо —
молоденьким медсестрам.
Нібито відвідуючи хворих удома, міг заявитися напідпитку пізно вночі чи й взагалі заночувати на якомусь чергуванні. Ніякі розмови
про сімейні обов’язки чи елементарну увагу до
дружини і донечки не сприймалися всерйоз.
До того ж батьки Віталія не втручалися в
їхні стосунки, бо вважали невістку безприданницею, не гідною їхнього красеня-сина. Галина
все терпіла, бо нікуди було прихистити малу
донечку.

На щастя, тітка не залишила свою племінницю в біді. Вона часто бачила заплакану
Галину, іноді із синцями від коханого чоловіка.
Просила Віталія отямитися, не калічити дитину
постійними сварками, а Галину умовляла втікати подалі від такого щастя. Та куди їй, бідній,
подітися? До мами хворої в село?
Врешті Галина з донечкою знову оселилася у тітки. Та яке існування через стінку із
людиною, яка зіпсувала їй життя? Галина умовила тітку поняньчити донечку, влаштувалася
викладачем у технікумі.
Оце ж там сіє добре, мудре, вічне і понині — завідуючою навчальною частиною. Має
свою невеличку квартиру, де мешкають із
доньчиною сім’єю. Підростає внучка…
Відвернулася й витерла сльози. Не вицвіли її волошки, тільки в синьому вирі зачаїлися смуток і розчарування. І мені після кількох
хвилин спілкування з Ліною на серці залишилася гіркота і болісне відчуття втрати її юних
ілюзій…
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Додаток № 1
до Положення про порядок розміщення
тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в м. Вишгороді
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Додаток № 2
до Положення про порядок розміщення
тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в м. Вишгороді

ПАСПОРТ ПРИВ›ЯЗКИ
__________________________________________________________________
(назва ТС)
Замовник __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування, П. І. Б., реквізити замовника)
Примірник № * ______________
Реєстраційний № _____________
Паспорт прив›язки виданий
__________________________________________________________________
(керівник (заступник керівника) управління містобудування та архітектури Вишгородської
міської ради)
Дата видачі ____ ____________ 20____ року
Паспорт прив›язки дійсний до «__» _____ 20___ року
________________________________________________
М.П.
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
Паспорт прив›язки продовжено до «__» _____ 20___ року
________________________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС
у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС)

_______________________________
_______________________________
_______________________________
ЗАЯВА
Прошу надати дозвіл на укладання договору особистого строкового сервітуту для
розміщення ___________________________________________________________________
(об’єкт, на який видається документ, розмір )
Розміром _______________________, на земельній ділянці площею _______м2
____________________________________________________________________
(місцезнаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ )
____________________________________________________________________
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ ім’я, по батькові та прізвище
ФОП)
____________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця платника податків та інших обов’язкових платежів)
____________________________________________________________________

М.П.
____________________________________________________________________
(ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/ ФОП/ уповноваженої особи)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/ місце проживання фізичної особи-підприємця)

Місце креслення

«_____»________________ 20____ р.
__________________

М 1:50

______________
(телефон)

_________________________________
(підпис
керівника
юридичної

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС
Площа земельної ділянки
згідно з документами на землекористування

особи/фізичної

особи-підприєм-

ця)

Місце креслення

Документи,
що
додаються
до
заяви:
________________
____________________________________________________
___________________________________________________________________
_

____ га
М 1:500
Експлікація:
1) місце розташування ТС;
2) червоні лінії;
3) лінії регулювання забудови;
4) місця підключення до інженерних мереж.
Умовні позначення:
_________________________________________________________________
* Паспорт прив’язки складається у 2-х примірниках. Перший примірник надається замовнику, другий примірник зберігається в органі містобудування та архітектури, який видав паспорт
прив’язки.
________
_____________________________________________
(підпис)
(прізвище, ініціали керівника (заступника) управління містобудування та
архітектури )
М.П.
Дата складання ____ ____________ 20____ року

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Додаток № 3
до Положення про порядок розміщення
тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в м. Вишгороді
ЗАЯВА
Заявник (суб›єкт господарювання) ____________________________________
Цією заявою повідомляю, що вимоги паспорта прив›язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, виданого __________________ від ______________ №
_____, виконані у повному обсязі.
_________________________________________________________________
(П.І.Б. керівника підприємства, установи, організації або П. І. Б. фізичної особи-підприємця, підпис, дата, печатка (за наявності)

Договір про встановлення особистого строкового сервітуту на територію
(об›єкт благоустрою) для розміщення тимчасової споруди
Місто Вишгород
Київської області
» ____________ 20__ року
Ми, що нижче підписалися:
Вишгородська міська рада Київської
області, місцезнаходження: Київська обл., м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, в особі міського голови Момота Олексія Вікторовича,
який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі —
«Власник», з однієї Сторони,
та Громадянин України, фізична особа-підприємець
___________________
__________________________(або
повна назва суб›єкта підприємницької діяльності), ідентифікаційний номер згідно з
ДРФО-платників податків _____________
(або код ЄДРПОУ для юридичної особи), який зареєстрований за адресою: м.
____________________________ ________
____________________________________
______________________ ______________
____________________________________
________________ (або місцезнаходження
юридичної особи), паспорт:______________,
виданий ________________________, та діє
на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи суб’єкта підприємницької
діяльності від___________________, виданого
______________________________(або
Статуту підприємства (товариства) та/або
наказу, протоколу, довіреності), надалі —
«Сервітуарій», з іншої Сторони, керуючись
рішенням Вишгородської міської ради від __
____________________________________
_____________, уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Предметом цього Договору є особистий строковий сервітут, встановлений виключно «Сервітуарію» на територію (об›єкт
благоустрою) в м. Вишгороді, на якій буде
розміщуватись та використовуватись для
«

провадження
підприємницької
діяльності тимчасова споруда (далі — ТС) площею
_____ кв. м.
1.2. Об›єктом особистого строкового сервітуту за цим Договором є територія (об›єкт благоустрою) в м. Вишгороді
на вул._____________________
площею
________кв.
м,
кадастровий
номер
____________________________, розташування та межі якої зазначено в Додатку до
цього Договору.
1.3. Особистий строковий сервітут встановлено _____________________________
_____________________________________
(прізвище, ім›я та по батькові фізичної особи
або повна назва юридичної особи)
на умовах, зазначених у цьому Договорі.
1.4. Цим Договором, окрім території
(об›єкта благоустрою), на яку «Сервітуарію»
встановлено особистий строковий сервітут,
за тимчасовою спорудою «Сервітуарія» закріплюється територія для благоустрою (підтримання в санітарному стані) площею ________
кв. м. Плата за закріплену за «Сервітуарієм»
територію для благоустрою (підтримання в
санітарному стані) не справляється.
Витрати на утримання в санітарному стані
закріпленої тимчасовою спорудою «Сервітуарія» території здійснюються за рахунок «Сервітуарія».
1.5. Цей Договір не є договором оренди
земельної ділянки чи будь-яким іншим договором користування земельною ділянкою.
2. Строк дії Договору
2.1. Договір набуває чинності на _______
роки з моменту його підписання повноважними представниками Сторін.
2.2. Після закінчення строку дії Договору «Сервітуарій» має право на укладення
на новий строк нового договору особистого
строкового сервітуту у разі ухвалення виконавчим комітетом Вишгородської міської

ради відповідного рішення щодо розміщення
(продовження розміщення) «Сервітуарієм»
тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності та/або укладення договору
особистого строкового сервітуту.
2.3. Цей Договір вважається достроково припиненим (розірваним), якщо змінився
власник або користувач ТС, для розміщення якої було укладено цей Договір.
2.4. Новий власник або користувач ТС
звертається до «Власника» з відповідною заявою та відповідними документами для прийняття нового рішення виконавчим комітетом
міської ради щодо нього.
3. Розрахунки за Договором
3.1. За користування особистим строковим сервітутом для розміщення та використання ТС для провадження підприємницької
діяльності «Сервітуарій» сплачує «Власнику»
річну плату в розмірі ______ відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки
(території), яка визначається Управлінням
Держгеокадастру у Вишгородському районі
Київської області для кожного календарного
року.
Відповідно до витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної
ділянки
від___________
____________,
виданого
Управлінням
Держгеокадастру у Вишгородському районі Київської області, нормативна грошова оцінка земельної
ділянки становить _________________________. Річний
розмір плати за цим Договором на _____ рік
становить _______________________щомісячно _____________________.
3.2. Визначення розміру плати на кожен
наступний календарний рік здійснюється
«Сервітуарієм» самостійно на підставі даних
витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на відповідний календарний рік та встановленого

Додаток №1
до рішення міської ради
від _________ 2016 р.
в Договорі річного розміру плати за користування особистим строковим сервітутом.
3.3. Плата за користування особистим
строковим сервітутом сплачується «Сервітуарієм» щомісячно рівними частками (1/12 від
річної плати) не пізніше 20-го числа наступного місяця, що слідує за останнім календарним днем місяця, за який сплачується відповідна плата на рахунок № __________, МФО
___________, Код ЄДРПОУ _________, ГУ
ДКСУ у Київській області, Код бюджетної класифікації доходів 24060300 « Інші
надходження» (за користування особистим
строковим сервітутом).
3.4. Плата за Договором здійснюється
«Сервітуарієм» виключно в грошовій формі,
у безготівковому порядку, з обов’язковим
зазначенням у платіжному дорученні або
квитанції номера та дати договору, а також
періоду (місяця та року), за який сплачується
плата за користування особистим строковим
сервітутом.
3.5. «Сервітуарій» має право сплатити
плату за користування особистим строковим
сервітутом на майбутній період (авансовий
платіж) в межах усієї суми, що підлягає сплаті
за користування особистим строковим сервітутом за відповідний календарний рік або за
декілька календарних місяців відповідного
календарного року.
У разі дострокового припинення (розірвання) Договору внесена «Сервітуарієм» на
майбутній період плата (авансовий платіж) не
підлягає поверненню «Сервітуарію».
3.6. «Сервітуарій» сплачує плату за користування особистим строковим сервітутом
за цим Договором упродовж усього строку
його дії, починаючи з дати (моменту) укладення цього Договору.
Датою (моментом) укладення цього Договору є дата його підписання Сторонами.
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Договір про встановлення особистого строкового сервітуту на територію
(об’єкт благоустрою) для розміщення тимчасової споруди

Якщо початок та закінчення дії Договору
не співпадають із початком або закінченням
відповідного календарного місяця, визначення розміру плати за такий календарний
місяць здійснюється пропорційно кількості
календарних днів, упродовж яких діяв цей
Договір.
3.7. Розмір плати за цим Договором підлягає обов›язковому перегляду Сторонами
у разі зміни законодавства України або прийняття Вишгородською міською радою відповідних рішень, якими регулюється плата за
розміщення ТС або змінюється розмір орендної плати за землю, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством
України.
3.8.У разі невнесення «Сервітуарієм»
плати за користування особистим строковим
сервітутом у строки, передбачені цим Договором, нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період
прострочення виконання зобов›язання від
несвоєчасно сплаченої суми, за кожен день
прострочення платежу.
3.9. У разі невнесення «Сервітуарієм»
плати за користування особистим строковим сервітутом протягом двох календарних місяців підряд цей Договір вважається достроково розірваним «Власником»
в односторонньому порядку. Моментом
дострокового розірвання Договору є наступний календарний день, що слідує за останнім
календарним днем здійснення платежу за
відповідний календарний місяць. Сторони погоджуються з тим, що в разі несплати «Сервітуарієм» протягом двох календарних місяців підряд плати за користування особистим
строковим сервітутом дострокове розірвання
цього Договору відбувається за фактом несплати «Сервітуарієм» коштів за відповідний
період без будь-яких додаткових письмових
чи усних повідомлень іншої Сторони.
З моменту дострокового розірвання Договору «Сервітуарій» втрачає право користування особистим строковим сервітутом на
розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності на вказаній у цьому Договорі території, що тягне за собою скасування
виконавчим комітетом Вишгородської міської
ради відповідного рішення щодо розміщення
«Сервітуарієм» ТС та її демонтажу відповідно

до вимог чинного законодавства.
3.10. Після закінчення строку розміщення
ТС, вказаного в цьому Договорі, «Сервітуарій» при поновленні на новий строк дозволу
на її розміщення подає «Виконавцю» підтвердження сплати всієї суми платежів по цьому
Договору. Підтвердження проведення платежів здійснюється платіжними документами
(платіжні доручення та/або квитанції з відповідними відмітками банківської установи).
4. Права та обов›язки Сторін
4.1. «Власник» має право:
4.1.1. Вимагати від «Сервітуарія» використання особистого строкового сервітуту,
встановленого цим Договором, виключно з
метою, в порядку та на умовах, визначених у
цьому Договорі.
4.1.2. Вимагати від «Сервітуарія» своєчасного внесення плати за користування особистим строковим сервітутом.
4.1.3. Вимагати від «Сервітуарія» підтримання в належному стані території, закріпленої за ТС для благоустрою, а також її зовнішнього та естетичного вигляду.
4.1.4. Здійснювати перевірки дотримання
«Сервітуарієм» умов Договору, в т. ч. щодо
своєчасної плати за користування особистим
строковим сервітутом, сплати нарахованих
штрафних санкцій та підтримання закріпленої за ТС території в належному санітарному
стані.
4.1.5. У разі порушення «Сервітуарієм»
умов Договору достроково розірвати (припинити) Договір в порядку, визначеному чинним
законодавством України, а у випадках, передбачених у Договорі, — в порядку, вказаному в ньому.
4.1.6. Змінювати розмір плати, встановленої в Договорі, у випадках, передбачених
чинним законодавством України та цим Договором. При зміні розміру плати по договору
«Власник» односторонньо письмово повідомляє про це «Сервітуарія».
4.1.7. Приймати рішення про тимчасове
або постійне перенесення ТС «Сервітуарія»
після направлення «Сервітуарію» відповідного письмового повідомлення не пізніше, ніж
за 15 календарних днів до запланованої дати
її перенесення, із зазначенням у повідомленні
нового її місця та строку перенесення (тимчасово чи постійно).

4.1.8. Встановлений (передбачений) цим
Договором особистий строковий сервітут
не позбавляє «Власника» прав володіння,
користування або розпорядження об›єктом
цього Договору та закріпленою за ТС «Сервітуарія» територією для благоустрою (санітарного прибирання).
4.1.9. В односторонньому порядку розірвати цей Договір та прийняти рішення про
скасування рішення «Власника» щодо розміщення «Сервітуарієм» ТС у випадках порушення «Сервітуарієм» п. п. 3.9. та 4.4.5. Договору, а також при систематичному, більше
трьох разів, фіксуванні випадків порушення п.
4.4.4. цього Договору. Порядок одностороннього розірвання Договору визначено п. 3.9.
цього Договору.
4.2. «Власник» зобов›язаний:
4.2.1. Не перешкоджати «Сервітуарію»
використовувати встановлений цим Договором особистий строковий сервітут для здійснення підприємницької діяльності.
4.3. «Сервітуарій» має право:
4.3.1. Використовувати встановлений цим
Договором особистий строковий сервітут для
здійснення підприємницької діяльності, за
умови дотримання умов цього Договору.
4.3.2. Після закінчення строку дії Договору звернутися до «Власника» з клопотанням
щодо укладення відповідного договору на
новий строк. «Сервітуарій», який протягом
строку дії Договору не допускав порушення
його умов, у т. ч. по оплаті, має по відношенню до інших осіб пріоритетне право, після закінчення строку дії цього Договору, на укладення з ним нового договору.
4.4. «Сервітуарій» зобов›язаний:
4.4.1. Дотримуватися умов цього Договору. Використовувати встановлений особистий строковий сервітут виключно з метою,
в порядку та на умовах, визначених у цьому
Договорі.
4.4.2. Своєчасно вносити плату за користування особистим строковим сервітутом. У
порядку, визначеному Договором, самостійно визначати щорічні та щомісячні платежі
за користування особистим строковим сервітутом, а також самостійно обраховувати та
сплачувати штрафні санкції (пеню) у випадку
порушення строків оплати Договору.
4.4.3. Не передавати будь-яким способом

Додаток №1
до рішення міської ради
від _________ 2016 р.

права за Договором третім особам.
4.4.4. За власний рахунок забезпечувати
підтримання в належному стані території, на
якій розміщується ТС, її зовнішнього вигляду,
а також території, закріпленої за ТС , згідно з
п. 1.4. цього Договору.
4.4.5. Не допускати будівництва будь-яких
будівель, споруд або інших об›єктів на території об›єкта благоустрою, на яку встановлено
особистий строковий сервітут. Встановлений
цим Договором особистий строковий сервітут не надає «Сервітуарію» права на проведення будь-якого будівництва на території,
наданій йому для розміщення ТС, та території
для забезпечення благоустрою (підтримання
в санітарному стані).
4.4.6. Після закінчення строку дії Договору, якщо не буде прийняте рішення про
продовження дозволу на розташування ТС
«Сервітуарія» на новий строк, припинити
користуватися територією (об›єктом благоустрою) для здійснення підприємницької діяльності та звільнити її від ТС в десятиденний
термін.
5. Інші умови договору
5.1. Зміна умов Договору, його дострокове розірвання можливі за взаємною згодою
Сторін, а у випадках, визначених Договором,
в односторонньому порядку.
5.2. Спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються Сторонами
шляхом переговорів, а в разі недосягнення
домовленості — в судовому порядку.
5.3. Цей Договір укладено в трьох примірниках на ___ аркушах кожний, які мають
однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін, а третій примірник
— для органу державної реєстрації речових
прав.
«Власник»:
_________________
_________________
Підпис:__________
М. П.

ФОТОмить
Влас. інф.
ФОТО — Олександр КОНОНЕНКО

28 липня у хресній ході Української Православної Церкви Київського Патріархату взяли
участь і представники Вишгородського благочиння, зокрема — парафіяни церкви св. Володимира у Вишгороді. Багатотисячна хода пройшла
вулицями Києва — від Володимирського собору
до Володимирської гірки, де молебень за мир в
Україні очолив Святійший Патріарх Київський і
Всієї Руси-України Філарет.

Молимось за мир
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«Сервітуарій»:
_____________________
_____________________
_____________________
Підпис: _________
М. П.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:05 «Битва салонiв»
07:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
09:00, 19:30 ТСН
09:45 «Чотири весiлля 5»
11:00 «Мiняю жiнку - 2»
12:15, 12:50 «Слiпа»
13:15, 14:10 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:10, 16:10 «Розсмiши
комiка 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 4»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Х/ф «Операцiя
«Тушонка»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 18:30,
21:00 Новини
06:30, 07:50, 08:25
Смакота
06:35, 23:25 Золотий
гусак
08:30 Паспортний сервiс
08:45 Телемагазин
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
15:30 Х/ф «Камiнний
хрест»
17:00 Вiкно в Америку

17:30 Орегонський
путiвник
18:15 Новини. Свiт
18:50 Перша шпальта
19:20 РЕ:ФОРМА
19:45
«Євробачення-2017.
Битва мiст»-2
21:50 Подорожнi
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
06:50, 07:15, 08:15 Ранок
з Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
12:20 Х/ф
«Сонцестояння»
14:30, 15:30 Т/с «Iлюзiя
щастя»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Королева гри»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Петля часу»
ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»
07:00, 22:10 Природа
сьогоднi
09:50, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:50, 17:45 Чарiвнi свiти
14:40 НЛО: секретнi
архiви
16:10, 21:00 Чудеса
природи
18:20 «Iпостасi спорту»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. Є. Кошовий
21:40 Приборкувачi
крокодилiв
23:10 Тисяча днiв планети
00:00 «Фантазiя»
ТЕТ
6:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:00 Мульт MIX
09:50 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Про рибалку
та його дружину»
12:10 Т/с «Якось у казцi»
13:00 Т/с «Усi жiнки –
вiдьми»
14:45 Т/с «Домашнiй
арешт»

18:50, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
19:15 Одного разу в Одесi
20:55 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:25, 16:00 «Все буде
добре!»
09:25 «Зiркове життя»
11:20 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком...»
13:05, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
П. Костiциним»
22:35 «Вагiтна у 16»
23:45 «Доньки-матерi»
НТН
5:45 Т/с «Слiд
саламандри»
09:20 «Судiть самi»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:55 Х/ф «Сто грамiв»
для хоробростi...»
13:20 Т/с «CSI: Маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15

«Свiдок»
14:20, 21:30 Т/с «CSI:
Маямi - 9»
15:20 Т/с «Гаваї 5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 08:00 Kids Time
06:07 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:02 М/ф «Сезон
полювання 2»
09:20 Х/ф «Все включено:
Канiкули в Грецiї»
11:20 Х/ф «Реальнi
дiвчиська»
13:20 Х/ф «Вибух з
минулого»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Дешево i сердито
21:10 Суперiнтуїцiя
МЕГА
6:40 Бандитська Одеса
07:20 Дзеркало iсторiї
09:20 Смертельна зустрiч
10:20 Сонячнi створiння
12:15 Мiстична Україна
13:15 Паралельний свiт

14:10, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:10, 22:40 Вiдчувати як
тварина
17:05, 20:45 Останнi
племена
18:55 Неймовiрнi парки
21:40 Пустелi: життя на
межi
23:30 Poker
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»

08:15 «Мультфільми»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 Х/ф «Моє велике
грецьке лiто»
00:00 «КВН»
ІНТЕР
6:35 Х/ф «Iгри дорослих
дiвчат»
09:15 Х/ф «В Париж!»
11:55 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
13:45 «Судовi справи»
14:40 «Сiмейний
суд»
15:35 «Жди меня»
17:50 Новини
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Дурна кров»
22:30 Т/с «Територiя

краси»
00:15 Т/с «Щасливчик
Пашка»
ICTV
7:00 Факти
07:45, 19:20 Надзвичайнi
новини
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Зiрка YouTube
12:00, 13:20 Дивитись
усiм!
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 16:20 Х/ф «Перший
лицар»
16:50 Х/ф «Гнiв титанiв»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Снайпер.
Зброя вiдплати»
22:20 Т/с «Вiддiл 44»
23:15 Х/ф «Час вiдьом»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний

ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 23:30 Час:
Важливо
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Кордон держави
2+2
8:40, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
12:00 «Українськi
сенсацiї»
13:00 Д/п «Дембель»
14:00, 18:50 «Люстратор
7,62»
14:55 «Люстратор.
Спецпроект»
15:50, 23:20 «Секретнi
матерiали»
18:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком
таємно»
20:00 Х/ф «Заручник»
22:00 Т/с «Легенди»
23:55 Х/ф «Афганськi
лицарi»

ВI В ТО Р О К , 2 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:05 «Битва салонiв»
07:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
09:00, 19:30 ТСН
09:45 «Чотири весiлля 5»
11:00 «Мiняю жiнку - 3»
12:15, 12:50 «Слiпа»
13:15, 14:10 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:10, 16:10 «Розсмiши
комiка 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 4»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Х/ф «Прибульцi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:35, 23:25 Золотий
гусак
10:15
«Євробачення-2017.
Битва мiст»-2
11:25 Президентська
колекцiя. Д/ф «Мрiї
Обами»
13:30 Казки Лiрника
Сашка

15:05 Фольк-music
16:20 Подорожнi
17:10 Мистецький пульс
Америки
18:15 Новини. Свiт
18:45 Т/с «Травма»
21:50 Вiйна i мир
22:40 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:10, 21:00, 23:30 Т/с
«Королева гри»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
7:00, 22:10 Природа
сьогоднi
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за

днем»
13:35 «Будьте здоровi!»
13:45 Чарiвнi свiти
14:40, 23:10 Тисяча днiв
планети
16:10 Чудеса природи
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 Сiм iсторичних
чудес України. Херсонес
Таврiйський
18:50 В гостях у Д.
Гордона. Є. Кошовий
21:00 Океан-ВЕТ
21:40 «Вiдлуння»
00:00 «Фантазiя»
ТЕТ
09:50 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Русалонька»
12:10 Т/с «Якось у казцi»
13:00 Т/с «Усi жiнки –
вiдьми»
14:45 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:10, 22:00 Країна У
18:50, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
19:15 Одного разу в Одесi
20:55 Т/с «Кухня»

00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
08:15 «Зiркове життя»
10:15 «Вагiтна у 16»
11:15 «Доньки-матерi»
12:15 «Танцюють всi!-8»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
П. Костiциним»
22:35 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»

партнери»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
7:10 Kids Time
07:12 Т/с «Друзi»
09:50 Т/с «Щасливi
разом»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Супермодель поукраїнськи 2
21:50 Київ вдень i вночi
23:50 Х/ф «Шалена
карта»

НТН
6:45 Х/ф «Трембiта»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Судiть самi»
09:35, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:35 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Гаваї 5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та

МЕГА
6:40 Бандитський Київ
07:20 Дзеркало iсторiї
10:20 Татри: незаймана
краса
11:20, 18:00
Суперкораблi
12:15 Мiстична Україна
13:15 Паралельний свiт
14:10, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:10, 22:40 Вiдчувати як
тварина
16:10 Цiкавi дослiди

СТБ
6:35, 16:00 «Все буде
добре!»
08:35 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-8»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
П. Костiциним»
22:35 «Давай поговоримо
про секс 2»
00:30 «Один за всiх»

«Свiдок»
15:25 Т/с «Гаваї 5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 2»

17:05, 20:45 Останнi
племена
18:55 Неймовiрнi парки
21:40 Пустелi: життя на
межi
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфильмы»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»

14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:45, 11:10 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
09:15, 20:30 Т/с «Дурна
кров»
13:00 «Судовi справи»
14:50 «Сiмейний суд»
16:45 «Давай
одружимося»
17:50 Новини
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 Подробицi
22:30 Т/с «Територiя
краси»
00:20 Т/с «Щасливчик
Пашка»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Т/с «Нiчнi ластiвки»
11:50, 13:20 Х/ф
«Червона планета»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35 Т/с «Вiддiл 44»
15:30, 16:20 Т/с «Нiконов
i Ко»
16:55, 21:25 Т/с
«Снайпер. Зброя
вiдплати»
17:50 Т/с «На безiменнiй
висотi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:15 Т/с «Вiддiл 44»
23:15 Х/ф «Руслан»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо

ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп
корупцiї!
23:32 Хронiка дня
2+2
6:35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
08:50 «Люстратор 7,62»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
11:10 «6 кадрiв»
13:30, 23:55 Т/с «МЕК 8»
13:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:45 Т/с «Загублений
свiт»
15:40, 22:00 Т/с
«Легенди»
16:35 Х/ф «Янголи
неба»
18:50 «Люстратор 7.62»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Притулок»
00:20 Т/с «Секта»

С Е Р Е ДА , 3 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
7:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
09:00, 19:30 ТСН
09:45 «Чотири весiлля 5»
11:00 «Мiняю жiнку - 2»
12:15, 12:50 «Слiпа»
13:15, 14:10 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:10, 16:10 «Розсмiши
комiка 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 4»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Х/ф «План втечi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:35, 23:25 Золотий
гусак
10:15 Т/с «Таксi»
11:00 Засiдання КМУ
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:45 М/ф «Друзi янголiв»
13:55 Школа Мерi
Поппiнс

15:00 «Коронацiя
слова-2016»
18:15 Новини. Свiт
18:45 Т/с «Травма»
21:50 Слiдство. Iнфо
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:10, 21:00, 23:30 Т/с
«Королева гри»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»
07:00, 22:10 Природа
сьогоднi
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 «Соцiальний статус:

ваша пенсiя»
14:45, 23:10 Тисяча днiв
планети
17:45 Чарiвнi свiти
18:15 Сiм чудес України.
Збараж
18:50 В гостях у Д.
Гордона. Є. Кошовий
21:00 Сироти дикої
природи
21:40 Глобал - 3000
00:00 Натхнення»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:50 М/с «Лис Микита»
11:00 Х/ф «Нове вбрання
короля»
12:10 Т/с «Якось у казцi»
13:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:45 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:10, 22:00 Країна У
18:50, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
19:15 Одного разу в Одесi
20:55 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

НТН
6:45 Х/ф «Мiльйон у
шлюбному кошику»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Судiть самi»
09:40, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:40 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15

НОВИЙ КАНАЛ
07:22 Т/с «Друзi»
09:50 Т/с «Щасливi
разом»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Супермодель поукраїнськи 2
21:50 Київ вдень i вночi
23:20 Х/ф «Загiн»
МЕГА
6:40 Бандитська Одеса
10:20 Свiт на долонi
11:20, 18:00
Суперкораблi
12:15 Мiстична Україна
13:15 Паралельний свiт
14:10, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:10, 22:40 Вiдчувати як
тварина

16:10 Цiкавi дослiди
17:05, 20:45 Останнi
племена
18:55 Неймовiрнi парки
21:40 Повернення
додому
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
8:15 «Мультфильмы»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»

12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:45, 11:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
09:15, 20:30 Т/с «Дурна
кров»
13:00 «Судовi справи»
14:50 «Сiмейний суд»
16:45 «Давай
одружимося»
17:50 Новини
18:05 «Стосується
кожного»
22:30 Т/с «Територiя
краси»
00:10 Т/с «Щасливчик
Пашка»
ICTV
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 17:45 Т/с «На
безiменнiй висотi»
11:05, 13:20 Х/ф «Руслан»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Т/с «Вiддiл 44»
15:30, 16:20 Т/с «Нiконов
i Ко»
16:55, 21:25 Т/с
«Снайпер. Зброя
вiдплати»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:20 Т/с «Вiддiл 44»
23:15 Х/ф «Хранитель»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,

14:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
13:15, 14:10 День
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:32 Хронiка дня
2+2
7:35, 12:10 «Облом.UA.»
08:50, 18:50 «Люстратор
7.62»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Пiдземнi
мiста. Каїр»
11:10 «6 кадрiв»
13:30, 23:55 Т/с «МЕК 8»
13:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:45 Т/с «Загублений
свiт»
15:40, 22:00 Т/с
«Легенди»
16:35 Х/ф «Притулок»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Х/ф «Кiкбоксер-4:
Агресор»
00:20 Т/с «Секта»

Ч Е ТВ Е Р , 4 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
09:00, 19:30 ТСН
09:45 «Чотири весiлля 5»
11:00 «Мiняю жiнку - 3»
12:15, 12:50 «Слiпа»
13:15, 14:10 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:10, 16:10 «Розсмiши
комiка 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 4»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Х/ф «Танцюй
звiдси!»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 23:25 Золотий
гусак
10:15 Т/с «Таксi»
11:30 Вiйна i мир
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:45 Мультфiльм «Друзi
янголiв»
15:35 Надвечiр’я. Долi
18:15 Новини. Свiт

18:45 Т/с «Травма»
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Реальна мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:10, 21:00, 23:30 Т/с
«Королева гри»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:50, 17:45 Чарiвнi свiти
14:40, 23:10 Тисяча днiв
планети

16:10, 21:00 Сироти дикої
природи
18:15 Сiм чудес України
18:50 В гостях у Д.
Гордона. К. Новiкова
21:40 «Вiдлуння»
00:00 «Фантазiя»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:50 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Принцеса на
горошинi»
12:10 Т/с «Якось у казцi»
13:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
14:45 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:10, 22:00 Країна У
18:50, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
19:15 Одного разу в Одесi
20:55 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
08:15 «Зiркове життя»
09:15 «Врятуйте нашу

сiм’ю - 3»
12:15 «Танцюють всi!-8»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
П. Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Судiть самi»
09:40, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:40 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Гаваї 5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ

07:22 Т/с «Друзi»
09:50 Т/с «Щасливi
разом»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Супермодель поукраїнськи 2
21:50 Київ вдень i вночi
23:15 Х/ф «Дика орхiдея»
МЕГА
7:20 Дзеркало iсторiї
09:20 Смертельна зустрiч
11:20, 18:00
Суперкораблi
12:15 Мiстична Україна
13:15 Паралельний свiт
14:10, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:10, 22:40 Секретна
зброя тварин
16:10 Цiкавi дослiди
17:05, 20:45 Останнi
племена
18:55 Неймовiрнi парки
21:40 Повернення
додому
23:30 Вражаюче вiдео

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:15 «Мультфильмы»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:35 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Три сестри»

18:15 «Звана вечеря»
19:15 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
06:50, 11:15 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
09:15, 20:30 Т/с «Дурна
кров»
13:00 «Судовi справи»
14:50 «Сiмейний суд»
16:45 «Давай
одружимося»
17:50 Новини
18:05 «Стосується
кожного»
22:30 Т/с «Територiя
краси»
00:15 Т/с «Щасливчик
Пашка»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 17:45 Т/с «На
безiменнiй висотi»

11:05, 13:20 Х/ф
«Хранитель»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Т/с «Вiддiл 44»
15:30, 16:20 Т/с «Нiконов
i Ко»
16:55, 21:25 Т/с
«Снайпер. Зброя
вiдплати»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:20 Т/с «Вiддiл 44»
23:15 Х/ф «Двiйник»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо

15:15, 16:15, 17:19, 18:15
Україна - понад усе!
19:50, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:32 Хронiка дня
2+2
08:10, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
08:50, 18:50 «Люстратор
7.62»
09:00, 19:20, 23:20
«Секретнi матерiали»
09:20 Д/п «Пiдземнi
мiста. Сiдней»
11:10 «6 кадрiв»
13:40, 23:55 Т/с «МЕК 8»
14:05 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:55 Т/с «Загублений
свiт»
15:50, 22:00 Т/с
«Легенди»
16:45 Х/ф «Кiкбоксер-4:
Агресор»
20:00 Х/ф «Кiкбоксер-5:
Вiдплата»
00:20 Т/с «Секта»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 5 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:05 «Битва салонiв»
07:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
09:00, 19:30 ТСН
09:45 «Чотири весiлля 5»
11:00 «Мiняю жiнку - 3»
12:15, 12:50 «Слiпа»
13:15, 14:10 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:10, 16:10 «Розсмiши
комiка 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:20 «Сватики»
21:00 «Свiтське життя. 10
рокiв»
23:20 «Вечiрнiй Київ»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:15 Дорога до Рiо-2016.
Спецвипуск
10:15 Т/с «Таксi»
11:00 Чоловiчий клуб.
Спорт
12:05 Документальне кiно.
Цикл «Повернення» Д/ф
«Мер»

15:00 Театральнi сезони
15:35 Вiра. Надiя. Любов
18:15 Новини. Свiт
18:45 Т/с «Травма»
20:30 Проект «Україна-25»
21:50 Перша студiя
22:40 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Реальна мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:10, 21:00, 23:30 Т/с
«Королева гри»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
6:30, 21:40 «Вiдлуння»
07:00, 22:10 Природа
сьогоднi
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
14:40 Тисяча днiв планети
16:10 Сироти дикої
природи
17:45 По дорогах
мистецтва
18:15 Сiм чудес України.
Меджибiж
18:50 В гостях у Д.
Гордона. К. Новiкова
21:00 Здрастуй, рiдне
село!
23:10 Коли природа
завдає удару у вiдповiдь

арешт»
17:50 М/с «Маша i
Ведмiдь»
18:35 М/ф «Мураха Z»
20:00 М/ф «Льодовиковий
перiод 2: Глобальне
потеплiння»
21:40 Х/ф «Амелi»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

ТЕТ
6:50 М/с «Пiдлiтки мутанти
черепашки нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:50 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Блакитна
свiчка»
12:10 Т/с «Якось у казцi»
13:00 Т/с «Усi жiнки –
вiдьми»
14:45 Т/с «Домашнiй

СТБ
6:00, 18:30, 00:30 Т/с
«Коли ми вдома»
07:30 Х/ф «Подарунок
долi»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:50 Т/с «Красуня та
чудовисько»
22:35 Х/ф «Кохання пiд
наглядом»

«CSI: Маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Гаваї 5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Банши - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
06:02 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
07:47, 22:00 Київ вдень
i вночi
11:50, 20:00 Супермодель
по-українськи 2
19:00 Т/с «СашаТаня»
23:20 Х/ф «Парфумер:
Iсторiя одного вбивцi»
МЕГА
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20 Жiнки, якi змiнили
свiт
09:20 Смертельна зустрiч
11:20, 18:00 Суперкораблi
12:15 Мiстична Україна
13:15 Паралельний свiт
14:10, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:10, 22:40 Секретна

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Судiть самi»
09:40, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:40 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:35 Т/с

зброя тварин
17:05, 20:45 Останнi
племена
18:55 Неймовiрнi парки
21:40 Повернення додому
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфильмы»
09:00 Т/с «90210. Нове
поколiння»
10:40 «Орел i Решка.

Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
09:15 Т/с «Дурна кров»
13:00 «Судовi справи»
14:50 «Сiмейний суд»
16:45 «Давай
одружимося»
17:50 Новини
18:05 «Стосується
кожного»
20:30 Х/ф «Зовсiм iнше
життя»
00:15 Х/ф «Про нього»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
10:05, 17:45 Т/с «На
безiменнiй висотi»
11:00, 13:20 Х/ф «Двiйник»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20 Т/с «Нiконов
i Ко»
16:50 Т/с «Снайпер. Зброя
вiдплати»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Скетчком «На трьох»
23:30 Х/ф «Нема куди
тiкати»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,

14:30, 00:00 Час: Важливо
15:15, 16:15, 16:32, 17:12,
18:15 Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки дня
23:30 Хронiка дня
2+2
6:35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
08:30, 18:30 «Спецкор»
08:50, 18:50 «Люстратор
7.62»
09:00, 19:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «101 винахiд, що
змiнив свiт»
11:10 «6 кадрiв»
13:40, 23:45 Т/с «МЕК 8»
14:05 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:55 Т/с «Загублений
свiт»
15:50 Т/с «Легенди»
16:45 Х/ф «Кiкбоксер-5:
Вiдплата»
20:00 Х/ф
«Фiладельфiйський
експеримент»
22:00 Х/ф «100000000
до н.е.»

СУБОТ А , 6 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 «Шiсть кадрiв»
07:00 Х/ф «Щоденник
слабака-2: Правила
Родрiка»
08:50 «Сватики»
09:25, 19:30 ТСН
10:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
15:05, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
17:35, 18:30 «Розсмiши
комiка»
20:15 «Українськi сенсацiї»
23:15 Х/ф «Гамбiт»

(гвинт. 10 м. жiнки).
Велошосе
17:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Кiнний спорт
20:30 Новини
21:15 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Кiнний спорт.
Велошосе
22:00, 22:50 ХХХI
Олiмпiйськi iгри. Стрiльба
з лука. Дзюдо. Фехтування
22:40 Мегалот
00:25 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Спортивна
гiмнастика. Тенiс

UA:ПЕРШИЙ
7:15 Шеф-кухар країни
08:35 Золотий гусак
09:00 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Церемонiя вiдкриття
13:30, 20:00, 20:45 Студiя.
Рiо-2016
14:30, 18:45 ХХХI
Олiмпiйськi iгри.
Веслування академiчне
16:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Кульова стрiльба

ТРК «УКРАїНА»
09:15 Х/ф «Попелюшка»
11:00 Х/ф «45 секунд»
13:00, 15:20 Т/с «Буду
вiрною дружиною»
17:20, 19:40 Т/с «Бридке
каченя»
22:00 Х/ф «Почуй моє
серце»
23:50 Реальна мiстика
ТОНіС

6:55 Д/ф «М. Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»
09:50 «Шеф-кухар країни»
з М. Поплавським
11:00, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
14:15 Сiм чудес України.
Аккерман
15:15 Коли природа
завдає удару у вiдповiдь
16:50 Концерт М.
Грицкана i друзiв «Мiй
край»
20:00 Бiла планета
21:00 Зоопарки свiту
21:30 Х/ф «Пiанiно»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

14:30 Х/ф «Герцог»
16:10 Х/ф «Амелi»
18:20 М/ф «Льодовиковий
перiод 2: Глобальне
потеплiння»
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
8:00 «Караоке на Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:15 «Перевтiлення
з О. Мельник та О.
Гладушевським»
12:50 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди iталiйцiв у Росiї»
14:50 Х/ф «Красуня та
чудовисько»
17:00 Х/ф «Кохання пiд
наглядом»
19:00 Х/ф «Вийшов їжачок
з туману»
23:20 «Давай поговоримо
про секс 2»

ТЕТ
09:50 М/с «Лис Микита»
11:05 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:35 М/ф «Мураха Z»
13:00 М/ф «Жовтодзьоб»

НТН

6:20 Х/ф «Транзит»
08:50 Х/ф «Процес»
11:30 «Речовий доказ»
15:00 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Втеча»
23:30 Х/ф «Замiна - 3:
переможець отримує все»
НОВИЙ КАНАЛ
06:02 М/с «Монстри проти
прибульцiв»
07:57 Дешево i сердито
10:05 Хто зверху
14:10 Т/с «СашаТаня»
16:45 Х/ф «Боги, напевно,
зiйшли з розуму»
18:50 Х/ф «Iлюзiя обману»
21:00 Х/ф «Екстрасенси»
23:00 Х/ф «Екстрасенси:
Лабiринти розуму»
МЕГА
6:50 Паралельний свiт
10:40, 20:15 Життя пiсля
людей
12:30 Таємницi Африки
13:30 Смертельна зустрiч

15:30 Над Британiєю
16:30 Дика Бразилiя
17:30 Неймовiрнi парки
18:25 Мiстична Україна
22:05 Секретнi iсторiї
23:55 Паразити.
Вторгнення
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20 «Телемаркет»
13:00 «Українська пiсня
року»
14:35 «Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»

08:20 «Мультфильмы»
10:00 М/с «Мiа та я»
11:30 М/ф «Подорож в
Ельдорадо»
13:10 «КВН»
15:15 «Розсмiши комiка»
17:10 Орел i Решка.
Курортний сезон
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «Орел i Решка.
Шопiнг. Невидане»
23:00 Х/ф «Жiнки»
ІНТЕР
6:20, 20:00 «Подробицi»
07:00 Х/ф «Десять
негренят»
09:30 Х/ф «Двоє пiд
однiєю парасолькою»
11:30 Т/с «Коли на пiвдень
вiдлетять журавлi»
15:10 Х/ф «Зовсiм iнше
життя»
19:00, 20:30 «Святковий
концерт Софiї Ротару»
22:50 Х/ф «Її серце»
00:45 Х/ф «Дiдька лисого»

ICTV
08:45 Бiльше нiж правда
09:40 Секретний фронт
12:35, 13:00 Громадянська
оборона
12:45 Факти. День
14:50 Х/ф «Нема куди
тiкати»
16:45 Х/ф «Азартнi iгри»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
20:05 Х/ф «Денне свiтло»
22:15 Х/ф «Пiк Данте»
00:20 Х/ф «Iсторiя одного
вампiра»
5 КАНАЛ
6:30, 07:30, 08:30, 09:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 23:30 Час:
Важливо
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, 00:00 Час
новин

12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
15:15 Час iнтерв’ю
18:15 Фактор безпеки
20:00 Стоп корупцiї!
20:25 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно в Америку
22:32 Д/п «Останнiй мiф»
2+2
6:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:25 «Облом.UA»
14:00 «ДжеДАI»
15:00 Х/ф
«Фiладельфiйський
експеримент»
17:00 Х/ф «Астероїд проти
Землi»
19:15 3 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Днiпро»
21:25 Х/ф «Безстрашний»
23:25 Х/ф «Пiранья»

НЕДIЛЯ , 7 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 «Свiтське життя. 10
рокiв»
08:05 «Українськi сенсацiї»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05, 19:30 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт 6»
12:05 Т/с «Центральна
лiкарня»
15:05 Х/ф «Свати - 4»
20:15 Х/ф «Тещинi млинцi»
00:00 Х/ф «Льодовик»
UA:ПЕРШИЙ
8:35 Золотий гусак
09:00 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Кiнний спорт.
Стрiльба кульова (гвинт.
10 м. жiнки). Плавання
(Фiнали)
12:50 Перша шпальта
13:30, 20:00, 20:45 Студiя.
Рiо-2016
14:30, 19:00 ХХХI
Олiмпiйськi iгри.
Веслування академiчне
16:00 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Кiнний спорт

17:00 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Стрiльба кульова
18:10 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Велоспорт
20:30 Новини
21:15 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Кiнний спорт.
Велоспорт
22:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Стрiльба з лука.
Дзюдо. Стрибки у воду.
Фехтування
00:35 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Важка атлетика. Тенiс
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 19:00 Подiї
07:30 Зiрковий шлях
09:10 Х/ф «Почуй моє
серце»
11:00 Т/с «Бридке каченя»
14:45 Х/ф «45 секунд»
16:45, 19:40 Т/с «Печалiрадостi Надiї»
21:20 Т/с «Буду вiрною
дружиною»
02:10 Таємний код
зламано. Епоха Водолiя
ТОНіС

6:50 Д/ф «П’єр Рiшар.
Блазень чи король?»
09:50, 15:15, 21:35
Зоопарки свiту
11:00, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:35 Сiм чудес України.
Аккерман
14:10 «Шеф-кухар країни»
з М. Поплавським
15:50 НЛО: секретнi архiви
16:50 Концерт М.
Грицкана i друзiв «Мiй
край»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Євромакс
22:10 Х/ф «Омар
Мартiнес»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:00, 10:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
09:50 М/с «Лис Микита»
11:05 М/с «Дора i друзi.

Підприємству у м. Вишгороді на постійну
роботу потрібен маляр порошкового
фарбування, чоловік. Навчання.
З/п – від 7 000 грн. Тел: 098 159 54 57

14:40 Х/ф «Кубанськi
козаки»
16:40 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Втеча»
23:00 Х/ф «Ф6: твiстер»

Пригоди в мiстi»
11:35 М/ф «Жовтодзьоб»
13:05 Х/ф «Герцог»
14:45 Х/ф «Русалонька»
16:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:00 Одного разу пiд
Полтавою
20:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:00 «Все буде добре!»
08:55 «Все буде смачно!»
09:50 «Караоке на
Майданi»
10:50 Х/ф «Вийшов їжачок
iз туману»
15:10 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
23:05 «Я соромлюсь свого
тiла 2»
НТН
7:20 Х/ф «Пострiл у спину»
09:00 Т/с «Походеньки
нотарiуса Неглiнцева»
13:00 «Розсмiши комiка»

НОВИЙ КАНАЛ
8:10 М/с «Кiт у чоботях»
11:00 Kids Time
11:05 М/ф «Сезон
полювання 3»
12:30 Х/ф «Боги, напевно,
зiйшли з розуму»
14:50 Х/ф «Iлюзiя обману»
17:00 Х/ф «Копальнi царя
Соломона»
19:00 Х/ф «Аллан
Куотермейн i загублене
мiсто золота»
21:00 Х/ф «Маска Зорро»
23:50 Х/ф «Легенда
Зорро»
МЕГА
6:50 Паралельний свiт
08:50 Жiнки, якi змiнили
свiт
10:40, 20:15 Життя пiсля
людей

12:30 Таємницi Африки
13:30 Смертельна зустрiч
14:30 Повернення додому
17:30 Неймовiрнi парки
18:25 Мiстична Україна
22:05 Секретнi iсторiї
23:55 Паразити.
Вторгнення
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:30 «Телемаркет»
13:00 «Українська мрiя М.
Поплавського»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:05 «Служба порятунку»
14:35 «Мультляндiя»
18:50 «Життєвi iсторiї»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»

Підприємству у м. Вишгороді
на постійну роботу в цех рідких фарб
потрібен маляр. З/п — договірна.
Тел: (098) 159-54-57

На постійну
роботу
в м. Вишгороді

потрібні:
— ЗАВІДУВАЧ
АПТЕКИ;
— ПРОВІЗОР;
— ФАРМАЦЕВТ.
По довідки
звертатись:
(067) 501-27-70

08:15 «Мультфильмы»
10:00 М/ф «Подорож в
Ельдорадо»
11:45 М/с «Мiа та я»
14:00 Орел i Решка.
Курортний сезон
17:00 «Орел i Решка.
Шопiнг. Невидане»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:00 «Вечерний квартал»
21:00 Х/ф «Бумеранг»
23:15 «КВН»
ІНТЕР
7:05 «Мультфiльм»
07:30, 20:00 «Подробицi»
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Д/п «Софiя Ротару:
секрети її успiху»
13:10 «Святковий концерт
Софiї Ротару»
16:15 Х/ф «Її серце»
18:10, 20:30 Т/с
«Лабiринти долi»

22:25 Т/с «Коли на пiвдень
вiдлетять журавлi»
ICTV
07:30 Провокатор
08:25 Зiрка YouTube
10:25 Дивитись усiм!
11:40 Без гальм
12:00, 13:00 Х/ф «Азартнi
iгри»
12:45 Факти. День
14:15 Х/ф «Пiк Данте»
16:20 Х/ф «Денне
свiтло»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Х/ф «Врятування
рядового Райана»
22:50 Х/ф «Володар бурi»
5 КАНАЛ
6:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:35, 11:30, 12:30, 13:30,
15:35, 16:30, 17:30, 18:30,
22:30, 23:30 Час: Важливо
06:32, 18:10 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час

новин
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
15:15 П’ятий поверх
17:15 «Дзеркало iсторiї»
19:25 Невигаданi
iсторiї
21:00 Час: пiдсумки тижня
з В. Гайдукевичем
23:32 Фiнансовий
тиждень
2+2
7:50 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
15:00 Д/п «Дембель»
15:55 Х/ф «Повстання
андроїдiв»
17:20 Х/ф «100000000
до н.е.»
19:20 3 тур ЧУ з футболу
«Зоря» - «Чорноморець»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Планета жаху»

Підприємству у м. Вишгороді на постійну
роботу в цех декору потрібні жінки.
Навчання. З/п — від 5 000 грн.
Тел: 098 159 54 57

Підприємству у м. Вишгороді на постійну роботу в цех ламінації потрібні
чоловіки. Навчання. З/п — від 6 000 грн. Тел: 098 159 54 57
Виробниче підприємство запрошує на роботу
різноробочого: офіційне працевлаштування,
навчання, з/п – від 25 грн за годину.
Вимоги: чоловік віком від 21 до 40 років, без
судимостей та шкідливих звичок, без проблем зі
здоров’ям. Місцезнаходження об’єкта — промзона
м. Вишгорода. Тел: 067 623 86 31, Сергій Миколайович

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
РЕМОНТ ОДЯГУ. ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр і перин.
м. Вишгород, пров. Квітневий, 1,
тел: (050) 823-34-58 (097) 614-56-47

Продам земельну ділянку (у м. Вишгороді) 5 соток.
Тел: (063) 855-26-22

Вишгородське МКП «Водоканал»
запрошує на роботу чоловіків
за спеціальністю:
— слюсар аварійно-відновлювальних
робіт водопровідно-каналізаційної
дільниці.
Довідки за тел: (04596) 23-354

12

30 липня

Пам’ятаємо

Все життя з людьми

23 липня на
78-му році гострий інфаркт
забрав від нас
КОТОВУ
Фаїну
Никанорівну — людину,
життя якої майже піввіку було
пов’язане з нашим містом і
районом.
Молода родина приїхала до
Вишгорода у 1964-му. Фаїна Никанорівна встигала і виховувати маленьку доньку, і у Вишгородській
заочній школі працювати: за три
роки з посади вчителя німецької
мови піднялася до заступника директора з виховної роботи. Сім років її подальшої трудової діяльності
(1967 — 1974) пов’язані зі школою
№ 1: вчитель англійської мови, заступник директора з навчально-виховної роботи, класний керівник…
Успішного й енергійного педагога призначили методистом ра-

йонного відділу народної освіти.
За два роки Фаїна Котова стала
завідуючою методкабінетом, ще
за рік — інспектором шкіл району,
а із 1979-го по 1992-ий очолювала
Вишгородське райвно. Нагороджена грамотами Міністерства освіти
України, відмінник народної освіти,
на заслужену пенсію Фаїна Никонорівна вийшла після двох років на
посаді інспектора райвідділу соцзахисту.
Ставна, завжди із прямою спиною, доброзичлива і привітна, закохана в українську природу — такою
її пам’ятають вишгородці. До останнього дня — на дачі, все, вирощене власними руками, – для онуків і
правнуків. А знайомим — а це весь
Вишгород — завжди дарувала підбадьорливе слово і щиру посмішку.
Все своє життя присвятила знанням
та залишила по собі світлий спомин
у кількох поколінь учнів і освітян.
Співчуваємо дочці і зятю, онукам і правнукам.
Колеги, друзі, сусіди, учні

Квітка сонця і здоров’я
Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — автор

Іспанці,
повернувшись після завоювання
Мексики, привезли звідти на батьківщину дивовижну квітку, яка повертає голову за сонцем.
У 1510 році її висадили в Мадридському
ботанічному саду як декоративну рослину. Квітка увійшла
в моду: її дарували світським дамам,
ставили у декоративні вази. Садівники намагалися зробити квітку-соняшник ще пишнішою, яскравішою,
ароматнішою.
Російський цар Петро І прислав
із Голландії насіння цієї рослини до
Петербурга, де її почали вирощувати
у квітниках. Та, як розповідали сучасники, поступово з панських клумб соняшник переселився на селянські городи і як окраса, і як ласощі: селяни
охоче лузали його насіння. Прагнучи
одержати більші головки та більше
насіння, люди відбирали для посіву
найбільші й найкращі зерна.
Інші народи теж шукали застосування нової рослини. Німці, наприклад, пробували готувати каву
з підсмажених зерен, але вона була
несмачна; англійці відварювали голівки соняшника (цього взагалі не
можна було вживати). Один француз,
відвідавши Канаду і побачивши, як
індіанці мастили волосся соняшниковою олією, пробував і собі добувати
цю олію. Проте невдовзі залишив цю
справу, бо вона здалася йому невигідною й нікому не потрібною.
У 1841 році поміщик Африкан
Терентьєв купив у графа Шереметьєва у Воронезькій губернії слобо-

ду Олексіївку разом із
селянами. Пізніше він
писав про це: «Рік купівлі мною маєтку ознаменований у народній
пам’яті тим, що того ж
року якийсь Бокарєв,
селянин графа Шереметьєва, задумав для
спроби посіяти на своєму городі, так, для свого
задоволення, небагато
насіння соняшнику — і в кінці літа
одержав насіння. Бокарєв попробував насіння бити на ручній олійниці
— і на радість собі одержав чудову
олію, якої ніколи не бачив і якої тут не
було в продажу». Так соняшник став
олійною культурою.
Назва цієї рослини в усіх народів,
що населяють Європу, пов’язана із
сонцем: «сонячна квітка», «повернений до сонця», «той, що дивиться на
сонце» та інше. У найближчих сусідів це виглядає так: білоруси кажуть
«воротисонце», росіяни «подсолнух», ми кажемо «соняшник», а ще
«сонях», навіть, «сонцеворот».
І ще одна цікава його унікальна
особливість. Це рослина, яка не дає
відходів, усі її частини використовуються. Найцінніший на сьогодні
продукт – це олія, на якій готують до
п’ятисот страв. Крім того, соняшник
– це ще фарби, олифа, макуха, маргарин, халва, шоколад. Стебла й кошики дають поташ; з лушпиння дістають фурфурол, без якого не можна
виготовити вітринне, так зване дзеркальне скло.
Отож, сійте соняхи на своєму городі, милуйтеся гарними квітами — і,
якщо не плануєте зайнятись промисловим виробництвом олії, то, принаймні, отримуйте смачний «десерт».

1. Приватизація земель
Виготовлення технічної документації
(приватизація земель під будівництво).
Виготовлення проектів землеустрою
(приватизація земель під город).
Присвоєння кадастрових номерів
(на старі державні акти червоного кольору).
Розподіл земельних ділянок.

2. Геодезичні роботи
Обміри земельних ділянок.
Винос межових знаків у натурі (на місцевості).
Топозйомка.

3. Введення будинків в експлуатацію
Узаконення самовільних забудов.
Виготовлення технічних паспортів на будинки та споруди.

4. Допомога при підготовці до продажу або
даруванні нерухомого майна
Експертна оцінка.
Витяги з ДЗК (на земельні ділянки).

Оформлення договорів
купівлі-продажу нерухомого майна.
Оформлення договорів дарування.
Виїзд нотаріуса на місце
(за попередньою домовленістю).
Доручення.
Інші нотаріальні послуги.

7. Послуги юриста
—
—
—
—

Консультаційні послуги.
Складання позовних заяв.
Представництво інтересів у судах.
Інші юридичні послуги.

П о гл я д и р е д а к ц і ї н е з а в ж д и з б і г а ю т ь с я
з думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність
даних несуть автори публікацій
(рекламодавці).
,
Матеріали, опубліковані під знаком
друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад 11 000 примірників

Будь-який спекотний день можна освіжити
добрими новинами та приємним спілкуванням

Вишгород

Компанія Аларітпром —
ексклюзивний представник концерну
LiuGong в Україні — запрошує на роботу:
— менеджера з продажу спецтехніки;
— офіс-менеджера;
— слюсаря з ремонту спецтехніки.
Додаткова інформація
за тел: 044 364 35 46 з 8:00 до 17:00
Адвокат. Господарські, цивільні, кримінальні,
адміністративні справи. Міжнародні та іноземні
юрисдикції. Виконання рішень судів. Тел: (050) 566-22-70
Вважати
недійсними
втрачені документи від
12.07.1998 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 419)
на ім’я Ігоря Володимировича АЛЄКСЄЄВА

Вважати недійсними
втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 415)
на ім’я Андрія Федоровича ЧАЙЧУКА

Вважати недійсним втрачений акт на право власності, серія ЯК 762 825
від 25.12.2009 р., кадастровий номер 0110 942
03908, виданий на ім’я
Ольги Григорівни БОНДАРЕНКО

Вважати недійсними
втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 189)
на ім’я Сергія Адольфовича МЕЛЬНИЧЕНКА

Вважати
недійсним
втрачений акт на право власності, серія ЯК
762819 від 25.12.2009 р.,
кадастровий номер 0110
942 03902, виданий на
ім’я Надії Володимирівни НОВІКОВОЇ

Вважати недійсними
втрачені
документи від 10.12.1991 р.
про членство в ГБК
«Ветеран» (гаражний
бокс № 195) на ім’я
Михайла Михайловича КАЛИТЮКА

Сумуємо

У продуктовий магазин в м. Вишгороді
ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ.
Зарплата висока, гнучкий графік роботи.
Тел: (093) 696-57-37

На дозвіллі

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у № 29’2016

Т. в. о. директора — головний редактор
КП «Редакція газети «Вишгород» —
Марина Кочелісова

Зас т упник головного редак тора — Вік торія Шмигора
Літредак тор — Валентина Яковенко
Кореспонденти — Валентина Яковенко, Олександр Кононенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редак тор — Максим Крадожон
Бу хгалтер — Ірина Поліщук

P. S.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАТ-О»
ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ
Київська обл., Вишгородський р-н,
м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка,
буд. 6-г,офіс 183,
(електронна адреса:Samoil2@ukr.net)
тел. 067-33-999-33
093-504-24-50

5. Реєстрація права власності нерухомого майна
6. Послуги нотаріуса

Дім. Сад. Город

Âèøãîðîä

Мозаїка

2016 року

На роботу в аптеку потрібні ФАРМАЦЕВТИ.
В аптеці в оренду здається кабінет.
Тел: (097) 285-50-48

Щиро співчуваю
У ніч з 24 на 25 липня в Авдіївці Донецької області
під час жорстокого бою загинув Арсієнко Руслан Леонідович, 1979 р. н., мешканець Вишгорода.
Висловлюю щирі співчуття дружині, рідним, близьким і друзям.
Пам’ятаємо Руслана, сумуємо разом із вами. У
наших серцях він залишиться Героєм! Нехай Господь
упокоїть його душу…
Заступник Вишгородського міського голови
Трохим ІВАНОВ

Світла пам’ять тобі,
Славо
26 червня на 67-ому році
пішов з життя СУКАЧ Святослав Володимирович — людина великого серця, яскрава і
неординарна особистість.
Вчитель, філософ, наставник, тренер, на якого
рівнялось не одне покоління
молоді. Завдяки поєднанню надзвичайно високих
моральних якостей, таких як: порядність, гідність,
твердість думки, повага до людей, сила характеру,
відданість своєму корінню — він мав величезне коло
друзів. Вони приїхали з різних куточків України, щоб
разом із родиною провести Славу (так він просив
його називати, незалежно від віку) в останню путь.
Поховано Славу у Вишгороді на новому кладовищі.
Щире прохання від родини — вибачити його за
всі вільні або невільні провини. Світла пам’ять тобі,
Славо…

Собі до 60-річчя
Куда ты так летишь, мой конь ретивый?
Давно тяну за удила. Постой!
Вдали остался буйный лес, отколосилась нива,
Что впереди — зима, покой…
А помнишь, как в лесу том разгуляем
Кутил я все, не замечая, что почем,
Как ниву проскочил, колосья обрывая,
Я думал, вечно будет так, все, что вокруг, — мой дом!
А ты мне говорил: «Остановись, безумец,
Все, что сломал, к тебе же и придет…»
Смеялся я над тем, ну, что ты мне читаешь
Морали вечные,
Я молод, горд, отчаян, смел.
Но вот…
Куда ты так летишь, мой конь ретивый?
Я прозреваю лишь теперь, когда ослеп на треть.
Дай рассмотреть мне эту дивную долину,
Раскаяться в грехах! О, если бы успеть!...
Ты знаешь все, мой верный конь.
Я часто был неправ,
Порой за это беспощадно битый.
Но не текла слеза, хотя струилась кровь
С меня и с тех (тогда, казалось мне, врагов).
Так почему ж сейчас, слезой умытый,
Я просыпаюсь вновь и вновь?..
Наверное, мне грезятся обиды,
Всех тех, кого я обижал.
О, Господи! Прости меня и милуй,
Когда вернусь к тебе,
Когда увижу свой причал….
05.12.2008

