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XV сесія Вишгородської міської ради
VII скликання: друге пленарне засідання

Дитсадок — на старті

Корти міжнародного рівня, школа
бойових мистецтв, обласний
контроль над видобутком піску
та ще близько 70 питань
розглянули міські депутати
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ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,

Тема випуску

12
Шкільне подвір’я

Зебра на дорозі

Україна

Цей поліський дерунець
знайшов шлях до всіх сердець 6
ЗВІТ тимчасової комісії з узагальнення зауважень і пропозицій,
що надходили під час громадського обговорення з питання
Офіційно найменування вулиці м. Вишгорода
м. Вишгород 14 вересня 2016 р.
Організатор громадського обговорення –
Вишгородська міська рада.
Ініціатор подання – військова частина 3027
Національної гвардії України.
Особи, які взяли участь в обговоренні, –
громада міста Вишгорода.
Мета проведення громадського обговорення – найменування дороги, яка з’єднує
контрольно-пропускний пункт військової частини 3027 Національної гвардії України з вулицею Новопромисловою міста Вишгорода,
та присвоєння назви «вулиця імені генерала
Кульчицького».
Тимчасова комісія з узагальнення зауважень і пропозицій:
У період із 9 липня по 9 вересня тривало
громадське обговорення, а 16 серпня 2016 р.
відбулися громадські слухання, під час яких
мешканців міста ознайомлено з біографією та
бойовими заслугами Героя України генералмайора Кульчицького Сергія Петровича.
Письмових та усних пропозицій (зауважень) під час проведення процедури громадського обговорення не надійшло.

Підсумки роботи тимчасової комісії.
Відповідно до проведеного аналізу процедури громадського обговорення
щодо
врахування громадської думки з питання найменування вулиці м. Вишгорода, враховуючи
подання військової частини 3027 Національної
гвардії України, нотаріально завірену заяву про
згоду Кульчицької Надії Богданівни – вдови
Героя України генерал-майора Кульчицького
С.П., протокол громадських слухань щодо врахування громадської думки з питання найменування вулиці м. Вишгорода від 16.09.2016
р. та Порядку ведення словників Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України 06.07.2012 р. № 1014/5, відсутність
пропозицій (зауважень) з питання найменування вулиці, виконавчому комітету Вишгородської міської ради рекомендовано підготувати і винести на розгляд ради питання щодо
найменування дороги, яка з’єднує контрольно-пропускний пункт військової частини 3027
Національної гвардії України з вулицею Новопромисловою міста Вишгорода, та присвоїти їй
назву – вулиця Кульчицького, м. Вишгород,
Вишгородський р-н, Київська обл.
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День міста-2016

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?

23 вересня (п’ятниця) 2016 р.
16:00 — закладення капсули на місті будівництва дитячого садочка (вул. Шкільна)
24 вересня (субота) 2016 р.
10:00-11:00 — урочиста весільна церемонія (площа біля
адмінбудинку)
11:00-12:00 — відкриття парку та дитяче свято «Диво-відкриття» (площа біля адмінбудинку)
10:00-18:00 — Алея майстрів (проспект І. Мазепи)
10:30-16:00 — святковий концерт та презентація виставки
історичних фотографій (площа біля РБК «Енергетик»)
11:00-18:00 — молодіжні розваги (змагання з паркуру
Vyshgorod FreeRun Contest, «Технофіт», турнір з TFC «Нащадки сильних») (набережна Київського водосховища/територія
скейт-парку)
18:00-22:30 — святковий концерт (набережна Київського
водосховища, Співоче поле)
25 вересня (неділя) 2016 р.
10:00-18:30 — свято врожаю (вул. Набережна, 2)
12:00-16:00 — спортивні змагання:
— змагання з настільного тенісу,
— матч ветеранів футболу (стадіон «Енергетик»)
12:00-19:00 — стадіон «Енергетик»
У ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ

Індекс газети «Вишгород»
у Каталозі місцевих
періодичних видань 40007.
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

аФішка

Вивчаймо українську
Духовно-просвітницький
центр
«Спадщина» продовжує запис охочих
на безкоштовні курси вивчення української мови. Школа української вже провела своє перше заняття і чекає нових
учнів по суботах з 10:00 у читальному
залі Вишгородської центральної районної бібліотеки (вул. Н. Шолуденка,
8, 2-ий поверх). Запис за телефонами:
067-459-31-56, 095-177-82-56 (Степанія
Сідляр).

Ліки для
онкохворих
>

Простір
Безоплатна
Звернення
Положення Світ творчості
до КМУ, ВРУ
про ТС
у «Джерелі» вільних людей правова
допомога > 12
2 НКРЕКП > 2 > 4-5, 8-9
> 7
> 7

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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17 вересня

Депутатська
приймальня

Для онкохворих
закуплять ліки
Влас. інф.
Депутат Київської обласної
ради (КОР) Андрій Пещерін про
проблеми людей знає із перших
вуст. Двічі на місяць він зустрічається із вишгородцями, окрім
цього постійно тримаючи руку та
пульсі життя району та міста.
Переважна більшість виборців
під час особистого прийому (друга та
четверта середа місяця) звертаються
по поради та допомогу у розв’язанні
невідкладних соціально-побутових
проблем, по матеріальну допомогу
на лікування, а також із питань соціального захисту, освіти, житлово-комунального господарства.
Однією з найболючіших проблем
Андрій Пещерін вважає медичне
обслуговування, а відтак – допомагає онкохворим. Тому став одним із
найактивніших депутатів облради,
що вимагали посилення роботи та
фінансування в цьому напрямку на
обласному рівні.
І ось 6 вересня депутати КОР
внесли зміни в бюджет щодо збільшення фінансування програми «Онкологія» на 2012-2016 рр. Завдяки
цьому, зокрема — для Київського
обласного онкоцентру — вже цього
року найближчим часом будуть закуплені дороговартісні та довгоочікувані препарати.
Надаємо їх перелік: Ритуксимаб,
Флударабін, Золедронова кислота,
Філграстим (шприц), Етопозид, Епірубіцин, Фторурацил, Паклітаксел,
Оксаліплатин, Циклофосфамід, Карбоплатин, Цисплатин, Бевацизумаб,
Гемцитабін, Кальцію фоліант, Вінорельбін, Іринотекан, Екземестан,
Летрозол, Доцетаксел, Трастузумаб,
Доксорубіцин, Трипторелін.
Сподіваємось, що бюрократична
машина спрацює якнайшвидше і вже
з жовтня вишгородці, які стоять на
онкообліку, зможуть нарешті отримати необхідні ліки.
Приймальня депутата знаходиться за адресою: м. Вишгород, просп.
І. Мазепи, 8, офіс 305.
Прийом кожної другої та четвертої середи з 09:00 до 17:00.
Тел: (050) 039-07-77 — помічникконсультант Наталія

Депутатська трибуна

Важливо не лише
ЩО, а й ЯК
Тетяна БРАЖНІКОВА,
депутат Вишгородської міської ради
До міської ради надійшли заяви фізичних осіб ( не місцевих жителів) про
надання дозволів на розробку проектів
землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність для індивідуального дачного будівництва. За результатом
розгляду цих заяв, враховуючи відповідні
зауваження профільних відділів, земельною комісією одноголосно було надано
негативний висновок. Про те, що за цими
заявами стоїть інвестиційний проект,
а також про намір збудувати не дачні
будинки, а тенісні корти, члени земельної комісії дізнались за день до сесії, а
депутати – безпосередньо у залі під час
виступу заявників. Чому заявники подали заяви саме в такий спосіб – відповіді
депутати так і не отримали. Незмінними
залишились і проекти рішення, і висновок комісії. Враховуючи зазначене, наша
фракція не підтримала питання №№ 90 та
91 порядку денного II пленарного засідання чергової XV сесії міськради.
Щодо питання передачі в оренду земельної ділянки розміром 2,2 га КП КОР
«КОРА», то наша фракція не підтримала
дане рішення з огляду на відсутність зонінгу на даній території та негативний висновок земельної комісії.
Крім того, ми вважаємо, що такі ділянки повинні бути об’єктом інвестиційних конкурсів, адже саме для цього ми
нещодавно створили інвесткомісію та затвердили відповідне Положення. До речі,
КП КОР «КОРА» може так само, як і інші,
взяти участь у зазначеному конкурсі, але
на конкурентних засадах, що, на нашу
думку, є більш вигідним для міста.

Наше місто

2016 року
Запитуйте — відповідаємо

Про комунальні підприємства і тарифи
Ось такого листа було направлено 15 червня 2016 р.:
«Директору КП
«Управляюча компанія»
Радівіловській А. О.
Шановна Алло Олександрівно!
Просимо надати відповідь на
численні запити читачів газети
«Вишгород»:
1)
Скільки
станом
на
15.06.2016 р. існує комунальних
підприємств (КП ЖКГ, КП «УК»,
КП «Благоустрій»);
2) Щодо правонаступності
КП «Управляюча компанія» по
наданню послуг (№, дата і текст
рішення міськвиконкому);
3) Щодо тарифів:
— тарифи за квітень і травень відрізняються, тож чи очікувати наступних змін — на якій
підставі і коли;
—
Прохання
надати
роз’яснення, чи включені у травневий тариф (без ПДВ) послуги з
ПДВ (енергоносії, вода, комплектуючі та інш.);
4) Нещодавно тарифи —

збільшені — були затверджені
для КП ЖКГ, відтак — чи затверджені тарифи, що позначає
у нових платіжках від свого імені
КП «Управляюча компанія»? (№,
дата і текст рішення міськвиконкому);
5) Договір, який надається орендатору/власнику житла/
квартири, — типовий і чомусь не
передбачає невід’ємного додатку
із зазначенням послуги (повний
перелік: назва, обсяги, вартість,
сума). На якій підставі немає цих
суттєвих умов договору?
6) Чим пояснюється практично однакова квартплата в однотипних будинках — при значній
відмінності послуг (як приклад. —
вул. В. Симоненка, 3 і 5: у буд. 3
у тарифі /майже такому, як буд.
5/ — удвічі більша площа прибирання)?
З повагою
Головний редактор КП «Редакція газети «Вишгород» Кочелісова М. Ю.
Депутат міської ради
Жадан С. М.
(Вх. № 108 У/К від 15.06.2016)»

Вишгород

І ось таку відповідь отримали 08.09.2016
р. вже від нового директора КП «УК» ВМР,
депутата міськради Віталія Сардака:
Головному редактору
КП «Редакція газети «Вишгород»
1. На Ваш лист № 108 у/к повідомляємо
наступне.
Станом на 15.06.2016 року згідно з рішенням Вишгородської міської ради
№ 8/60 від 25.03.2016 р. «Про реорганізацію комунального підприємства житлового
і комунального господарства Вишгородської
міської ради» та рішенням Вишгородської міської ради № 10/2 від 28.04.2016 р. «Про реорганізацію комунального підприємства житлового
і комунального господарства Вишгородської
міської ради» існує три комунальних підприємства:
Комунальне підприємство житлового
та комунального господарства Вишгородської
міської ради
Комунальне підприємство «Управляюча
компанія» Вишгородської міської ради
Комунальне підприємство «БлагоустрійВишгород» Вишгородської міської ради
Відповідно до рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 150 від
16.06.2016 р. «Про утримання житлових будинків та прибудинкових територій, які перебували в управлінні комунального підприємства
житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради», КП «УК» ВМР визначено виконавцем житлово-комунальних послуг
із утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які перебувають на балансі та в
управлінні КП ЖКГ ВМР.

Тариф у травні місяці був зменшений на 20
% від тарифу у квітні місяці, оскільки в травні КП «Управляюча компанія» Вишгородської
міської ради не було платником ПДВ. Із червня
місяця КП «УК» ВМР отримало свідоцтво платника ПДВ.
Рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 150 від 16 червня 2016
року було поширено дію рішення виконавчого
комітету Вишгородської міської ради № 85 від
31.03.2016 року «Про затвердження схем прибирання та тарифів на послуги з утримання
будинків та прибудинкових територій» на КП
«УК» ВМР.
Договір про надання послуг із утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій,
який власник житлового приміщення укладає з
КП «УК» Вишгородської міської ради, є типовим. Додаток № 1 до вищевказаного договору
надається в обов’язковому порядку разом із
самим договором.
Складові тарифу по кожному будинку є на
сайті Вишгородської міської ради та в газеті
«Вишгород», і кожний охочий може з ним ознайомитись та порівняти.
Директор КП «УК» Вишгородської міської
ради В. САРДАК»
Замість післямови. Разом із старшим
по буд. 5 на вул. В. Симоненка Віталієм
Пироженком (який бере чи не найактивнішу
участь у засіданнях міськвиконкому) ми розібрались із складовими витрат з прибирання
прибудинкової території та сходових клітин
і місць загального користування. Наведену
вище інформацію надаємо нашим читачамвишгородцям.

XV сесія Вишгородської міської ради VII скликання: перше пленарне засідання

Про Звернення до Кабінету Міністрів України, Голови Верховної Ради України та НКРЕКП
Рішення від 06 вересня 2016 року №15/4
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ціни і ціноутворення», Закону України
«Про житлово-комунальні послуги», Закону
України «Про теплопостачання», з метою забезпечення соціального захисту населення, дотримання Конституції України, основних принципів
державного регулювання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, недопущення загострення суспільної напруги серед
населення міста Вишгорода, Вишгородська

міська рада Київської області
ВИРІШИЛА:
1. Звернутись до Кабінету Міністрів України,
Голови Верховної Ради України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(НКРЕКП), з вимогою розкриття та оприлюднення методики розрахунків й обґрунтування підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги
(опалення, постачання гарячої води, електроенергія, водопостачання та водовідведення) для
мешканців громади міста Вишгорода.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті
«Вишгород».
3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію комунального господарства, благоустрою міста.
Додаток:
1. Звернення до Кабінету Міністрів України,
Голови Верховної Ради України та Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг
Голова Вишгородської міської ради
Олексій МОМОТ

Звернення Вишгородської міської ради VI скликання до Кабінету Міністрів
України, Голови Верховної Ради України та Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
щодо розкриття та оприлюднення методики розрахунків й обґрунтування
підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (опалення, постачання
гарячої води, електроенергія, водопостачання та водовідведення) для
мешканців громади міста Вишгорода
У країні спостерігається напружена соціально-економічна ситуація на фоні стрімкого зубожіння населення. Стрімка інфляція, скорочення
робочих місць, аварійний стан житлово-комунальної сфери, неефективна політика уряду негативно впливають на якість життя громадян.
Збільшення розміру тарифів на житлово-комунальні послуги, газ, електрику призведе до
різкого зниження рівня життя кожного громадянина. В свою чергу, відсутність коштів у населення призведе до соціальної напруги.
Як представники місцевого самоврядуван-

Про звернення до
Кабінету Міністрів
України та Верховної
Ради України стосовно
необґрунтованого
підвищення тарифів на
газ та інші комунальні
послуги для населення
Рішення від 06 вересня 2016 року №15/5
Керуючись частиною другою статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; беручи до уваги ініціативу фракції ВО «Свобода», Вишгородська
міська рада Київської області ВИРІШИЛА:
1. Прийняти звернення Вишгородської
міської ради Київської області до Кабінету
Міністрів України та Верховної Ради України стосовно необгрунтованого підвищення
тарифів на газ та інші комунальні послуги
для населення (звернення додається).
2. Контроль за виконанням рішення
покласти на Вишгородського міського голову.
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ

ня — ми не можемо стояти осторонь актуальних
проблем, які хвилюють людей.
Звертаючись до Голови Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вимагаємо:
1) розкриття та оприлюднення методики
розрахунків й обґрунтування підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (опалення,
постачання гарячої води, електроенергія, водопостачання та водовідведення) для мешканців

громади міста Вишгорода;
2) негайного перерахунку ціни на газ для населення шляхом зміни формули розрахунку ціни
(від прив’язки до європейських ринків до економічно обґрунтованої ціни на основі реальної
собівартості видобутку), з метою подальшого
зменшення комунальних тарифів;
3) відновлення пільгової норми споживання
газу для населення та збільшення її до 2400 куб.
м на опалювальний сезон.
Секретар ради Тетяна БРАЖНІКОВА

ЗВЕРНЕННЯ Вишгородської міської ради Київської області до Кабінету
Міністрів України та Верховної Ради України стосовно необгрунтованого
підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги для населення
Кабінет Міністрів України розпочав
так звані економічні реформи за рецептом
попереднього — з підвищення комунальних тарифів. Уряд встановив єдину ціну на
газ для населення та промисловості — з 1
травня вона вже сягнула 6879 грн за тисячу кубометрів. Раніше на опалювальний
сезон (з 1 жовтня до 30 квітня) населення
отримувало 1200 кубометрів за пільговою
ціною — 3600 грн за тисячу кубометрів;
тобто тепер вартість газу для населення в
опалювальний сезон зросла на 80%.
Не забарилося і підвищення інших тарифів: Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП),
підвищила тарифи на теплову енергію та
послуги центрального опалення на 75-90%
із 1 липня 2016 року; також подорожчає
гаряча вода.
І хоча Прем’єр-міністр України В. Гройсман запевняє, що незаможні громадяни
не постраждають від підвищення тарифів
на газ, навіть в уряді визнають, що грошей
на субсидії може не вистачити. За підрахунками Мінсоцполітики, субсидій потребуватиме 8 мільйонів сімей.
Система субсидіювання тарифів для

Додаток до рішення
XV сесії Вишгородської
міської ради VI скликання
від 06.09.2016 р. № 15/4

населення лягає непосильним тягарем на
державний бюджет. Кошти, які можна було
б спрямувати на розвиток будь-якої галузі
чи соціальної сфери, зокрема на зміцнення
Збройних Сил України, використовуються без створення додаткової вартості. Від
чергового подорожчання газу суттєво виграють лише олігархи — надавачі послуг,
адже накопичені завдяки субсидіям кошти
перескеровуватимуться з державного бюджету в їхні кишені.
Це жахлива несправедливість ще й з
огляду на те, що потреби населення можна цілком забезпечити газом вітчизняного
видобутку. За даними НКРЕКП та НАК
«Нафтогаз України», за 2015 рік населення спільно з підприємствами, які забезпечують опалення та підігрів води, спожило
17,1 млрд кубічних метрів газу, а з українських надр було видобуто майже 20 млрд
кубометрів газу. Тобто, українського газу
повністю вистачає. А ціна українського
газу з усіма податками та транспортними
витратами не перевищує 3000-3500 грн за
тисячу кубометрів.
Уже зараз в Україні існує криза неплатежів. Близько 50% комунальних рахунків
люди не в змозі сплатити. І це — результат

Додаток до рішення
XV сесії Вишгородської
міської ради VI скликання
від 06.09.2016 р. № 15/5

роботи попереднього та чинного урядів, реформи яких полягають лише у підвищенні
тарифів.
Не можна розв’язувати проблеми
енергетичних підприємств, доводячи до
зубожіння народ.
Вишгородська міська рада Київської
області, висловлюючи волю громади м.
Вишгорода, наполегливо просить Прем’єрміністра України та Кабінет Міністрів України скасувати підвищення тарифів.
Ми вимагаємо, щоб газ українського видобутку ішов на потреби населення
України, а також теплогенераційних і теплопостачальних та бюджетних установ і
організацій.
Закликаємо уряд оперативно відшукати ресурси для наповнення та збалансованості державного бюджету, проводячи деофшоризацію та долаючи корупцію, адже
саме цього вимагають партнери та кредитори України. Вважаємо, що уряд має вирішувати проблеми енергетичних підприємств шляхом впрова’дження ефективних
методів господарювання, подолання тіньових схем, а не перекидати непосильний тягар на плечі простих українців.
Секретар ради Тетяна БРАЖНІКОВА

Наше місто

Вишгород

17 вересня
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XV сесія Вишгородської міської ради VII скликання: друге пленарне засідання

Корти міжнародного рівня, школа бойових мистецтв, обласний контроль над видобутком піску
та ще близько 70 питань розглянули міські депутати
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — автор, «Вишгород»

Невдовзі у Вишгороді збудують три надсучасні тенісні корти, облаштовані за останніми
вимогами часу. За це на другому пленарному
засіданні XV сесії Вишгородської міської ради
VI скликання, яке відбулося 13 вересня, проголосувала більшість депутатів. А от для розміщення контролюючих органів по видобутку
піску голосів не вистачило…
Попри довгі дискусії, обговорення та перерви,
депутати осилили близько 70-ти питань. Першими
прослухали та затвердили звіти завідуючих міських дитячих садочків та комунальних підприємств.
Здебільшого, проблематика в усіх однакова: переповненість та розширення. Серед позитивних
моментів — підвищення кваліфікації кадрів, завершення ремонтних робіт та застосування нових
методик у виховному процесі.
Наступними розглянули питання про надання дозволів на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Колганову О.Є. та Герасимович О. Р для облаштування паркінгу та доріг згідно з вимогами
європейської федерації тенісного спорту. Ішлося
про ділянки поруч із районною водно-спортивною
базою, що розташована на міській землі. Голова
Київської обласної федерації тенісу Євген Колга-

нов презентував проект тенісного комплексу під
назвою «КАМПА». За його словами, у Вишгороді
буде споруджено три закритих тенісних корти площею понад 2 000 кв. м. Тут можна буде проводити
змагання міжнародного класу. В узгоджений час
там матимуть змогу займатися й вишгородські
діти, працюватиме школа тенісу. Враховано усі
особливості ландшафту, тому комплекс гармонійно впишеться в загальну картину. Євген Колганов
запевнив, що це не перешкоджатиме роботі веслувальної бази.
Міський голова Олексій Момот зазначив: «Це
не бізнес-проект, а, перш за все, соціальна ініціатива, адже він стане зеленим світлом для розвитку інфраструктури міста, залучення інвестицій,
створення нових робочих місць, пропагування
здорового способу життя. Федерація тенісного
спорту готова вкласти кошти у цей спортивний
об’єкт — і ми маємо йти назустріч. Це підніме
імідж міста».
Після тривалої дискусії депутати підтримали
цей проект.
Також затвердили проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Головчанському М.В. Це стосується побудови у Вишгороді повноцінної школи бойових мистецтв, адже
нині діти тісняться у підвальному приміщенні, яке,
м’яко кажучи, не відповідає вимогам.
Наступним розглянули проект рішення «Про

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду КП КОР «КОРА». Після тривалої боротьби у
правовому полі міській раді вдалося «виселити»
із цієї ділянки не зовсім добропорядного орендаря — ТОВ «Собі», яке протягом двох років не
сплатило жодної копійки у бюджет міста. Заступник голови Київської обласної ради, вишгородець
Володимир Майбоженко звернувся до депутатів із
проханням підтримати це питання, адже оренда
лише на рік, а обласне комунальне підприємство
«КОРА», майданчики якого знаходяться у різних
містах Київщини, контролює видобуток піску. Але,
попри вагому аргументацію, питання не набрало
достатньої кількості голосів.
Трохи цифр. На Київщині нелегальний видобуток піску досяг «бурштинових» масштабів. За даними екологів, щороку в Київській
області нелегально видобувають близько 7
млн тонн піску на суму майже 15 млн доларів.
Чи то політичні ігри в середовищі депутатського корпусу, бізнес-інтереси окремих народних
обранців зіграли згубну роль у прийнятті такого
важливого рішення, як розміщення в місті обласного контролюючого органу із видобутку піску, чи
то сумний досвід із попереднім орендарем…
Та знову, як і раніше, грошові потоки потечуть
не в державний і місцевий бюджети, а в кишені
спритних ділків. На «піщані» гроші будуватимуть-

ся не дороги і не сквери, а маєтки. І після цього
нас запевнятимуть, що ми йдемо у Європу?!
Та, попри цей факт, Київська обласна рада
все ж продовжить співпрацю з Вишгородською
міською радою. Область має намір виділити нашому місту два мільйони гривень на ремонт доріг,
зокрема, такої важливої транспортної артерії, як
вул. Набережна. На часі є й інші амбітні плани у
співробітництві область — Вишгород.
В обласну програму закладається будівництво спортивного комплексу вартістю 1 млн 300
тис. грн. На Київщині таких буде 40. Один із них —
у Вишгороді.
Окрім низки земельних питань, які стосуються надання дозволів на розробку проектів
землеустрою мешканцям міста і були детально
опрацьовані на засіданнях земельної комісії, затвердили склад тимчасової контрольної комісії
Вишгородської міської ради. До неї увійшли депутати від різних політичних сил: Олександр Семенов, Юрій Попов, Дмитро Корнійчук, Олексій
Черняхівський, Юрій Колодзян, Артем Тютюнник,
Анна Булгакова, Валентина Парчук. Комісія створена для вивчення ситуації, що склалася в місті
із збільшенням кількості новобудов, для перевірки
роботи виконавчого комітету та відповідних відділів, які здійснюють організаційну діяльність у
сфері містобудування та архітектури на території,
підпорядкованій міськраді.

Депутатська трибуна

Місту потрібен розвиток
Сергій ЖАДАН,
депутат Вишгородської міської ради
від Всеукраїнського об’єднання
«Батьківщина»

У міськвиконкомі

Ярмарки — до 1 грудня

Влас. інф.
15 вересня на засіданні виконавчого комітету Вишгородської міської ради розглянули
близько 40 питань.
Зокрема, підтримали внесення змін до рішень
виконавчого комітету «Про заходи щодо організації та проведення ярмарків-продажу власноруч

вирощеної сільськогосподарської продукції», визначивши час проведення ярмарку щонеділі та в
передсвяткові і святкові дні з 06:00 до 18:00 до 1
грудня 2016 року та місця для проведення щоденного ярмарку-продажу сільськогосподарської продукції (фрукти, овочі вагою до 20 кг) за адресами:
вул. Дніпровська (неподалік магазину «Варус»),
вул. Н. Шолуденка, поруч із буд. 1 (неподалік су-

Депутати повинні підтримувати
рішення, які є корисними для розвитку міста та для громадян, які цих же
депутатів і обирали, і не шукати власних вигод та інтересів у питаннях, що
виносяться на сесію. Тому звертаюся
до окремих депутатів та депутатських
груп: досить займатися деструктивними діями всупереч громаді! Зрозумійте
нарешті: місту потрібен розвиток, містя-

ни хочуть жити краще.
Наші діти прагнуть займатися спортом, удосконалювати
свої спортивні навики
та вигравати змагання, піднімаючи рейтинг та славу свого міста! А для цього потрібні належні
умови, тобто – нові об’єкти для різних
видів спорту. Відтак, маємо методично
та скрупульозно приймати відповідні
рішення, а не відстоювати партійні та
політичні інтереси, жертвуючи розвитком рідного Вишгорода та інтересами
людей.

Результати
поіменного
голосування ГР-457

Результати
поіменного
голосування ГР-458

Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної
ділянки у власність
Колганову О. Є. (в цілому)

Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної
ділянки у власність КП КОР
«КОРА» (в цілому)

ЗА — 22. ПРОТИ — 3. УТРИМАЛИСЬ
— 5. Не проголосували — 0.
Рішення прийнято!
Баланюк Олександр — за
Бражнікова Тетяна — утрималась
Виговський Валерій — утримався
Войтович Тамара — за
Городиський Юрій — проти
Дрьомін Юрій — проти
Жадан Сергій — за
Клавдієнко Олександр — за
Колодзян Юрій — утримався
Костюченко Валерій — за
Кравченко Микола — за
Круковець Владислав — за
Кучмій Олег — за
Лісогор Володимир — за
Лісогор Олена — за
Макаренко Максим — за
Мельник Марина — за
Парчук Валентина — проти
Підвисоцький Михайло — за
Пінчук Сергій — за
Поліщук Олексій — за
Попов Юрій — за
Ростовський Олексій — утримався
Сардак Віталій — за
Семенов Олександр — за
Черняхівський Олексій — утримався
Шубка Віктор — за
Шубко Інна — за
Тютюнник Артем — за
Момот Олексій — за

ЗА — 15. ПРОТИ — 2. УТРИМАЛИСЬ
— 6. Не проголосували — 7.
Рішення НЕ прийнято
Баланюк Олександр — за
Бражнікова Тетяна — утрималась
Виговський Валерій — утримався
Войтович Тамара — за
Городиський Юрій — проти
Дрьомін Юрій — утримався
Жадан Сергій — за
Клавдієнко Олександр — за
Колодзян Юрій — не голосував
Костюченко Валерій — за
Кравченко Микола ч — за
Круковець Владислав — утримався
Кучмій Олег — не голосував
Лісогор Володимир — не голосував
Лісогор Олена — не голосувала
Макаренко Максим — не голосував
Мельник Марина — за
Парчук Валентина — проти
Підвисоцький Михайло — не голосував
Пінчук Сергій — за
Поліщук Олексій — за
Попов Юрій — за
Ростовський Олексій — утримався
Сардак Віталій — за
Семенов Олександр — не голосував
Черняхівський Олексій — утримався
Шубка Віктор — за
Шубко Інна — за
Тютюнник Артем — за
Момот Олексій — за

пермаркету «ЕКО»), пр. Т. Шевченка (неподалік
від супермаркету «АТБ»), вул. Б. Хмельницького
(напроти буд. № 2), вул. В. Симоненка (неподалік
від буд. № 4-в), вул. Шкілька (неподалік буд. № 7),
вул. Київська (напроти буд. № 10); заходи щодо
організації та проведення придорожніх тематичних
ярмарок у вихідні до кінця поточного року за адресою: вул. Набережна, 2. Щодо останнього, члени
виконкому зазначили, що поряд — житловий будинок, тому графік роботи ринку потрібно зсунути з

06:00 на 08:00.
Обговорюючи питання щодо розміщення рекламних засобів, зокрема — екранів, збільшення
площі біг-бордів, зійшлися у тому, що потрібно
зменшувати їх кількість і приділяти максимум уваги
щодо їх розташування та безпеки, аби вони не захаращували простір і не несли загрозу для людей.
Докладно із усіма рішеннями можна ознайомитись на офіційному сайті Вишгородської міської
ради.
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Про затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді
Рішення від 06 вересня 2016 р. №15/6
З метою врегулювання питань по наданню земельних
ділянок у користування суб’єктам господарювання під розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально-культурного призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Вишгороді, відповідно до наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 244 від 21.10.2011
року «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності», керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної
політики в сфері господарської діяльності», ст. ст. 12, 98-102
Земельного кодексу України, ст. 28 Закону України «Про ре-

гулювання містобудівної діяльності», ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Вишгородська
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді (додаток № 1).
2. Затвердити форму договору особистого строкового
сервітуту (додаток № 2).
3. Встановити земельний сервітут на право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) для замовників та власників тимчасових споруд, що одержують у встановленому порядку паспорт прив’язки тимчасової споруди на
строк його дії.

4. Доручити міському голові укладати договори особистого строкового сервітуту із замовниками та власниками тимчасових споруд, що одержують у встановленому порядку паспорт прив’язки тимчасової споруди на строк його дії.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
оприлюднення в друкованих засобах масової інформації.
6. Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування в
газеті «Вишгород» та на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради за розподілом обов’язків.
Міський голова
Олексій МОМОТ

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 з 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 (намети), 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 № 244 від 21.10.2011 року
«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
(наступним) 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 із 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, необхідна 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 – Відділ).
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, санітарно-гігієнічних 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 історико-культурної
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, викона-

на 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 топографогеодезичній 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, лавкиавтопричепи, візки, спеціальне торговельнотехнологічне 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 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;
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- 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:
- 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
паспорту 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 на чергове засідання
виконавчого комітету міської ради проект рішення про надання дозволу на укладення договору особистого строкового сервітуту для
розміщення ТС та видачу паспорту 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.
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ПОЛОЖЕННЯ про порядок розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді

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 паспорту
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 (у
двох примірниках);
- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50, виконані відповідно до вимог п. 3.7. цього Положення (у двох примірниках);
- схема благоустрою прилеглої території,
виконана відповідно до вимог п. 3.6. цього
Положення (у 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 оформляються 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 протягом
чотирьох місяців із дати прийняття рішення.
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 паспорту
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 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 підста-

ві 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
паспорту 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 паспорту
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 у п. 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 у
двотижневий термін демонтувати ТС та відновити благоустрій на місці розміщення ТС.
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 з 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 паспорту 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 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 упродовж 6 місяців з
дати отримання паспорта прив’язки;
- складення впродовж року трьох прото-

колів про адміністративне правопорушення
за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- надання під час підготовки паспорта
прив’язки ТС недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 5.1. цього Положення.
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. Упродовж 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 виготовлені за індивідуальним проектом, мають відповідати сучасним
архітектурно-художнім вимогам міського дизайну (без порушення композиції), стилістики
міського середовища та логіці архітектурного
рішення оточуючого міського середовища і з
часом не втрачати своїх якостей.
8.2. Кіоски, павільйони, торгові ряди й
інші об’єкти торгівлі і послуг повинні мати
вивіску, що визначає профіль підприємства:
інформаційну табличку із 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, 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 упродовж десяти робочих днів
з 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, своєчасним вивезенням
вмісту урн для сміття, належним 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 має 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-х метрів від тротуару, до неї з тротуару має бути побудована пішохідна доріжка
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Додаток №1
до рішення міської ради від
06 вересня 2016 р. №15/6
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
у закріплену за ними територію.
9. Контроль за розміщенням
та утриманням ТС.
9.1. Відповідальним за утримання ТС у
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 паспорту 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 з 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
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 у 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, викладені у 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
Відділ надсилає суб’єкту господарювання
поштою, з повідомленням про вручення, або
вручає особисто, під розписку.
10.6. У разі, коли власник ТС не виявлений або відмовляється від знесення ТС власними силами у встановлений термін, знесення такої ТС здійснює організація, визначена
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Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

Спокуса розпочати по-гоголівськи:
«І чого тільки немає на тому ярмарку…»
була великою. Та побували ми не у Сорочинцях, а на споконвічно древлянській
землі, що має свої відмінності, неповторні
й особливі ритм, смак і стиль життя. День
деруна, котрий у Коростені, що на Житомирщині, проводять уже ввосьме, років із
чотири як став міжнародним і збирає до
100 тисяч гостей. Четвертий рік поспіль
його гостями є й вишгородці.
Але цьогоріч завдяки спонсорській підтримці ГО «Асоціація роботодавців Вишгородщини» дерунський фестиваль відвідала рекордна кількість наших земляків. Два
великих і три малих мікроавтобуси (тур-

голові, щоб він як ініціатор чудового дійства
ще багато років мав можливість запрошувати всіх українців на прекрасне свято. Після
чого фольклорний гурт «Золотий вік» проспівав «Многая літа».
Центр вирував. Народні промисли розкинулися, немов хтось щедро розсипав кольорові камінчики, по всьому місту. Неспішною
ходою коростенці та численні гості роздивлялися виставлений у ятках товар і прицінювались із говіркими продавцями, які колоритними жартами ненав’язливо підштовхували до
покупок. Чого тут тільки не було! Сувеніри
та етнічна продукція, м’які іграшки, вироби з
дерева, різноманітне рукоділля, рушники, вишиванки, мальовані й вишиті ікони, картини,
різні саморобні дрібниці. Пропонували навіть
шуби, нижню білизну та головні убори: причому шапки (ручної роботи) — із Закарпаття,

Вишгород

та різні страви, якщо вже з’їхалися, споживати всім досхочу, доки ноги тримають. А
щоб більше всього влізло, горло періодично змочувати елітним домашнім алкоголем
місцевого та заморського розливу. Тих, хто
вп’ються або об’їдяться кулінарними делікатесами так, що ноги відмовлять, поліціянтам
доручено складати під деревами дбайливо,
аби не поранити. Причому складати окремо
— стать до статі, аби, коли прийдуть до тями,
конфузу не виникло. І гулянка має бути знатною, хвацькою, аби надовго запам’яталась,
— із піснями, танцями, веселощами. Аби
душа із тіла рвалася і ще довго назад не просилася, на заздрість усім заморським гостям
та всієї Русі Київської».
І народ почув. І завертілося, та так, що
дерунчики, ковбаски, шашлички, плов, огірочки, помідорчики, узварчик, медівки,

опікується Коростень.
Взагалі програма фестивалю була насиченою. Гостей розважали своїми виступами естрадні зірки, творчі гурти та ведучі
— незвичними конкурсами, виставками й
лотереями. З’ясовували, хто «Кращий дерунярський ласун», яка «Краща страва із
картоплі», змагалися у швидкості поїдання
порції картопляників та в дерунярському триборстві, яке передбачало кидання дерунів
у миску зі сметаною та в конкурента із 5-ти
метрів.
Гостей також запрошували урочисто
вступити до Клубу любителів дерунів і побувати на «Поліському весіллі». «По всьому
світу кращі женихи з’їжджаються на деруни», — гостинно запрошували коростенці й
гарантували українським дівчатам найдостойніших обранців. Адже традиційна школа

Цей поліський дерунець знайшов шлях до всіх сердець
Завдяки сприянню ГО «Асоціація роботодавців Вишгородщини» VIII Міжнародний фестиваль дерунів у Коростені відвідала рекордна кількість вишгородчан
На схилах парку

«Найсмачніші страви — у наших горщиках»

Депутати Вишгородської міськради VII скликання Валерій Виговський, Ганна
Булгакова, Інна Шубко та Юрій Колодзян із Коростенським міським головою Володимиром Москаленком і політик Юрій Павленко (член РНБО, екс-міністр України у справах сім’ї, молоді і спорту, Уповноважений Президента України з прав
дитини, народний депутат Верховної Ради України чотирьох скликань)

Сміття збирають нарізно:
пластик, скло і папір

Заспівує «Золотий вік»

Інформцентр біля фонтану

«Твій хліб», — переконує Овруцький хлібозавод

Древлянський двір
бота представника АРВ – директора ТОВ
«АвтоЛайн» Олександра Балуєва) ледве
вмістили 130 охочих. Поласувати пухкими,
підсмаженими на свіжому повітрі, з апетитною хрусткою скоринкою й политими
густою сметаною або ж грибним соусом
картопляними делікатесами вишгородці поїхали цілими родинами — з дітьми, літніми
батьками, кумами й сватами. А для малозабезпечених пенсіонерів, яких особисто
запросив депутат Вишгородської міськради, заступник голови ГО «АРВ» Валерій
Виговський, цей вихід у світ був наче ковток
свіжого повітря.
Навіть природа, здавалось, стелила дорогу в незабутній світ національної кухні й
надзвичайного українського колориту, прикрашеного древлянською самобутністю та
гостинністю. І якщо зранку дніпровські кручі
проводжали нас захмареною прохолодою,
то, чим ближче під’їжджали до дерунської
столиці, все більше нам посміхалося сонце.
Гостей було море. Автобуси й автомобілі паркувалися за кілька кілометрів до центру міста — на проїжджій частині, у дворах,
шкільних подвір’ях, на тротуарах. За номерами було видно, що люди приїхали звідусіль і
навіть із-за кордону.
Перший візит за традицією — до головного дерунського поціновувача — Коростенського міського голови Володимира Москаленка, який привітно зустрів усіх. Мер із
вдячністю прийняв подарунки — прадавній
оберіг (ляльку-мотанку) і великий коровай,
— котрі, як пожартували керівники ГО «АРВ»
Юрій Колодзян та Валерій Виговський, зберегли ще тепло рук вишгородських майстринь. А радник голови Вишгородської РДА
Степанія Сідляр передала привітання від керівництва райдержадміністрації та побажала

білизна — білоруська, а шуби — із Західної
України. І до всього можна було вільно, не
проштовхуючись, підійти, придивитися, приміряти. Продавці зустрічали вас щиро, як
рідну людину. Ось вона, справжня Україна —
доброзичлива, роботяща, без столичної чи
навколостоличної суєти.
А для дітей, які щебетали від захвату,
наче переполохані горобці, широка центральна вулиця зусиллями організаторів обернулась на справжній казковий світ, сповнений
різноманітних атракціонів, розваг і конкурсів.
Батьки не шкодували для них грошей. Принаймні, так здавалося, бо всюди бринів щасливий дитячий сміх.
Та основні гастрономічні події очікували
на всіх у Центральному древлянському парку, який за своєю красою, ошатністю, численними пам’ятниками Деруну, Тризубу, князям Малу, Володимиру Великому, Малуші із
Святославом, Добрині Микитовичу, княгині
Ользі та унікальним природним ландшафтом
може сміливо змагатися навіть із знаменитою Софіївкою в Умані. При вході гурманів,
які з’їхалися поласувати картопляниками
найкращих кухарів і господинь, зустрічали
філософсько-жартівливі надписи на кшталт
«Направо підеш — у військкомат попадеш.
Наліво підеш — деруна не попасеш. А прямо
підеш — щастя для живота знайдеш» та оригінальна мапа України з місцевими назвами дерунів: драники, пляцки, тертухи, гуглі,
бульбаники.
За традицією, опівдні символ фестивалю Дерунець відкрив свято. Після вітального
слова В. Москаленка до присутніх (а на той
момент у парку вже не було де яблуку впасти) було доведено суворий наказ. За ним поліції доручали гостей «із черевом набитим та
очима ситими до парку не пущати. Деруни

самогончик та інші напої пішли потоком.
Їх споживали хто як міг — стоячи, сидячи,
лежачи. Усі рецепти годі й перерахувати (а
імпровізованих кухонь було понад 250). Господині пропонували дерунці по-древлянськи,
по-селянськи, «депутатські», «козацькі»,
«лицарські», англійські, польські, німецькі,
соціальні… Із грибами, шкварками, рибою,
м’ясом, сиром, капустою, в горщиках і на
тарілках, із сметаною і різними підливами.
Страви подавали свіженькими — із пилу-жару-диму.
Не обійшлось і без екзотики. В одному
місці троє темношкірих студентів із Житомирського університету зібрали цілий натовп, пропонуючи деруни… по-африканськи.
Їли всі досхочу — по 10-15 порцій, як і велів суворий наказ. Але найдосвідченіші гурмани свою дегустацію головної страви розпочали із майстер-класу… мера. У новеньких
фартуху й кухарській шапці В. Москаленко
провів урок виготовляння коростенських золотистих дерунів. І першу порцію передав
через голови численних глядачів дівчині із
Херсона, яка, задля того, аби побачити майстерність голови за пательнею, залізла своєму хлопцеві на плечі.
Тим часом на головній сцені тривав аукціон, де на продаж виставили фартух та
ковпак, у яких мер сім років випікав картопляники. Після тривалих торгів щасливим
володарем фартуха став мешканець Дніпра,
придбавши його за 600 грн, а капелюх, отриманий за 320 грн, поїхав до Черкас. Усі зібрані в цей день гроші за рахунок різних аукціонів та благодійної лотереї (а зібрали їх, як
потім повідомив В. Москаленко кореспонденту газети «Вишгород», 27 тис. грн) пішли на
придбання мобільної котельні для бійців 13го десантно-штурмового батальйону, яким

дерунярства із цього року почала ще й спеціалізуватися на підготовці наречених.
Усе довкола нагадувало древнє українське місто з відомих мультфільмів — із безліччю інсталяцій та колоритних супроводів.
Люди почували себе розкуто й невимушено.
Біля кожної ятки панувала своя атмосфера.
Гості, звісно, кучкувалися на тенистих терасах парку.
Вишгородці окупували одну з альтанок
над річкою Уж. До імпровізованого «столу»
80-річна мама коростенця В. Виговського
(якій нізащо не даси цей вік: ставна, з молодим, без зморщок, повним гідності обличчям) підвезла ще й повну каструлю власноруч напечених дерунів. На свіжому повітрі
вони пішли залюбки. А прикрасою компанії
став багатоголосий спів гурту «Золотий вік»,
на глибокі сопрано й контральто котрого навколо нашої «стоянки» зібралося понад 100
чоловік, які не менш активно підспівували та
аплодували.
День минув швидко. Попереду була ще
насичена концертна програма, але на нас чекала дорога. Трохи сумно прощатися з фестивалем, який за вісім років став затишним
домашнім святом із неповторною атмосферою й гостинним прийомом. І треба віддати
належне організаторам, які подарували усім
нам один день у році, коли кожен гість «Дерун Fest» на короткий час може відірватися
від непростих проблем і зануритися з головою у смачнющу країну дерунів із неповторною древлянською самобутністю.
А наступного дня В. Москаленко в телефонній розмові повідомив, що під час фестивалю на випікання дерунів пішло 43 тонни
картоплі, тоді як у минулому році — 32. І пожартував: «Як бачите, наш поліський дерунець знайшов шлях до всіх сердець».

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород
Шкільне подвір’я

Зебра на дорозі

17 вересня

Позашкілля

ФОТО – автор, «Вишгород»

День відкритих дверей у Вишгородському міському Центрі творчості «Джерело» вже стає традиційним. Ось і минулої
середи на його подвір’ї зустрічали гостей
– джерелята показували свої таланти і запрошували новачків навчитися так, як уміють самі, або й краще.
Директор Центру творчості Наталія Кисіль
не приховувала радості від того, що з початком навчального року дзвінкі дитячі голоси
знову наповнили «Джерело» і знову тут усе
прийшло у рух – почалися співи і танці, закипіла робота у творчих майстернях і студіях.
У цьому навчальному році заклад відзначатиме своє десятиріччя. Колись малесенький острівець творчості став дивовижною
країною дитинства, де кожен має справу до
душі і може проявити себе зовсім несподівано
і круто. Сьогодні тут працює 17 гуртків, а це –
понад 700 дітей.
У День відкритих дверей більшість із них,
переважно вокальні та хореографічні колективи, порадували гостей розмаїттям художніх
номерів, більшість із яких – із національним

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Катерина ЗУРМА — спеціально для «Вишгорода»

Свій 17-ий день народження гімназія
«Інтелект» (яка із 1 вересня ц. р. називається НВК «ВРГ «Інтелект» — ЗОШ 1 ст.»)
зустріла не по-осінньому. Спекотне сонце
навіювало весняний настрій, попри те, що
стіннівки, котрі прикрашали коридор гімназії, були оздоблені осінніми листочками.
Засмаглі обличчя п’ятикласників, яких
приймала до себе дружна родина гімназії,
святкові вбрання-вишиванки, Вишгородський муніципальний дитячо-юнацький оркестр-студія «Водограй» — це Посвята у
гімназисти. Учні чотирьох п’ятих класів разом із своїми класними керівниками Тетяною
Романюк, Юлією Бондар, Іриною Радченко
та Катериною Фаустовою урочисто обіцяють
поважати гімназію, її традиції і правила, шанувати вчителів, добре вчитися, брати участь
у шкільних і міських заходах, захищати честь
гімназії на предметних олімпіадах, дотримуватися правил етикету і дисципліни, бути гідними звання гімназиста.
Першокласники «Інтелекту» в цей час
зустрічали зебру на дорозі. Звісно, не справ-
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Безмежний світ творчості у «Джерелі»
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»

Влас. інф.
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корінням, з любов’ю до українських традицій,
обрядів та історії.
Охочі робили ляльку-мотанку разом із керівником об’єднання «Золоті ручки» Оленою
Кольвах та відкривали для себе техніку художнього валяння Тетяни Швидкої, оглядали
роботи керівників студії творчості «Ра» Ольги
Ралко, Олени Ралко та їхніх учнів, мали змогу й самі помалювати на великому мольберті, знайомилися з театральним колективом
«АТОС» Ольги Хуторної і, якщо визначилися,
що найбільше подобається, – записувалися
до обраного колективу.
Для малечі ігри та розваги під веселу музику провели художній керівник закладу і ведучий дійства Юрій Ушаков та культорганізатор Анна Франко.
Веселий, розмаїтий, цікавий і безмежний
світ творчості – безперервний. Він тут, поруч
– у рідному «Джерелі»!
НА ФОТО: Вокальний ансамбль «Співаночка» Валентини Демочко – дзвінкоголосий,
яскравий, емоційний – завжди викликає вигуки «браво!», «молодці!»
«Джерело» відкрило двері для всіх охочих. У їх числі – і дворічний Макарчик, якому
до вподоби вироби з пластиліну дещо старших за нього студійців «Ра»

жню, а намальовану (білі смуги на місці дозволеного пішоходам переходу). Урок «Безпечна дорога до школи» у 1-В і 1-Г (класні
керівники Ірина Волкотруб і Марія Чух) проводили представники Департаменту патрульної поліції Андрій Ткачов і Олександр
Коцар.
Програма «Шкільний офіцер поліції»
– пілотний проект департаменту у Львові, Івано-Франківську, Одесі, Києві та, відповідно, у цих областях. У грі діти краще
запам’ятовують, що, наприклад, сині дорожні
знаки — дозволяють рух, а червоні — забороняють, на практиці та із яскравої книжечки
«1000 і 1 поворот» обирають найкращий вихід із різних ситуацій, навчаються правилам
безпеки руху пішоходів і транспорту.
О 12-ій дня на шкільному подвір’ї юрмились учні початкових і середніх класів: на ярмарку смаколиків не сумували ні продавці, ні
покупці. Зібрані від продажу ласощів кошти
спрямують на придбання електронного дзвоника, що різними мелодіями попереджатиме
про початок уроку та в урочисті дні виконуватиме Гімн України.
«У кожній людині — сонце...» —
чит. і див. більше фото
на сайті газети «Вишгород»

Створимо простір вільних людей
Перспективи
Наталія РУДЕНКО, помічник депутата
Київоблради Андрія Пещеріна
Візит вишгородської делегації до литовського міста Друскінінкай відбувся з
метою запозичення досвіду ефективного управління містом, що має туристичний потенціал. Креативні підходи мера
Річардса Малінаускаса в концепції розвитку за останні 17 років перетворили
невелике містечко, розташоване у лісовій зоні та має мінеральне джерело, на
сучасний європейський курорт, який
функціонує незалежно від сезону. Та,
відвідавши мерію, Центр розвитку дитини і молоді, аквапарк, снігову арену,
парк пригод, побачивши різноманітність діяльності містян, ми зрозуміли,
що окрім суто комерційних потреб,
громада на основі інституцій громадянських ініціатив та гнучких підходів влади дуже вдало задовольняє, в першу
чергу, власні соціальні, культурні, спортивні, побутові та інші потреби.
Наприклад, тамтешній Центр розвитку
дітей — це простір, куди будь-яка дитина
може прийти і робити все, що спаде на
думку. На вулиці — спортивні майданчики,
поле, скейт та ролледроми, воркаут. У світлих просторих приміщеннях танцювальної

зали, ігрової кімнати, інтерактивного класу кожен бажаючий може розвивати свої
таланти, спілкуватися поза рамками навчальної програми. Саме діти вирішують
щодня, як проводитимуть час. Цікаво, що
Центр на 100% є муніципальним, та водночас місто не витрачає жодної копійки на
його утримання. Працівники закладу — не
тільки педагоги, а ще й менеджери проектів, самостійно пишуть програми та отримують від донорських інституцій гранти на
їх реалізацію. Тут активні жителі проводять
майстер-класи, тренування, відзначають
свята. При цьому, якщо захід комерційний — Центр отримує орендну плату, якщо
благодійний — всі можливості доступні
безкоштовно.
На цій базі виховується покоління вільних і креативних людей, які змалку вчаться самостійно і правильно організовувати
своє дозвілля, виявляють таланти і схильності, формуються як гармонійні та вільні
особистості. Наявність такого Центру в
містечку вирішує одразу кілька архіважливих питань: залучення молоді до спорту,
мистецтва, залучення інвестицій, створення робочих місць, розвиток міжнародної
співпраці, збереження культурної спадщини, патріотичне виховання та інше. Тепер
і ми докладаємо зусиль для поширення
цього досвіду для українських дітей, адже
вони — наше майбутнє!
Пілотний проект у Вишгороді — на часі.

Запалює колектив народного
танцю «Джерельце» Світлани Стащук

Паралімпійські ігри-2016

27 українських
золотих медалей
У бразильському Ріо-де-Жанейро 7
вересня стартували Паралімпійські ігри,
які триватимуть до 18 вересня.
Цьогоріч збірна України рекордно велика
– 172 спортсмени змагаються за медалі у 15
видах спорту. Дощем із золотих та срібних
медалей вони дали надію мільйонам і кожну
перемогу вінчали: «Слава Україні!»
Паралімпійська збірна України – це звучить гордо!
Ігри у Ріо триватимуть до 18 вересня.
У медальному заліку українці продовжують утримувати третю позицію.
На першій позиції – Китай, друга – Великобританія, четверті – США.

Золото Олексія Федини
Вишгородець Олексій Федина став
чемпіоном XV Паралімпійських ігор-2016 в
Ріо-де-Жанейро у плаванні на 100 м брасом у класі SB13.
Результат українця у фіналі – 1:04.94, повідомляє champion.com.ua.
«Золото» тут також узяв Фірдавсбек Мусабеков із Узбекистану, який показав такий
самий час.
Додамо, що це вже четверте «золото»
Паралімпіад
у
активі Федини
– двічі він ставав чемпіоном
у Пекіні в 2008
році і одну медаль найвищого
гатунку виграв у
Лондоні-2012.
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Офіційно

Вишгород

ПОЛОЖЕННЯ про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності у м. Вишгороді

5

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
структур, зазначених у п. 10.2. цього Порядку.
10.9. У разі, якщо розміри або конструкція ТС не дозволяє провести цілісний демонтаж, Організація проводить її розбирання.
10.10. За наявності інвентаря та/або товару, який буде виявлений під час розбирання
ТС, його наявність фіксується актом, складеним Організацією за участю представників

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
_______________________________________
______
М.П.
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС
у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС)

структур, зазначених у п.10.2, та передається
власнику ТС.
10.11. У випадку відмови власника в
отриманні інвентаря/товару, який був виявлений під час розбирання ТС, Організацією
складається відповідний акт за участю представників структур, 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.

_________________________________
_________________________________
_________________________________

М 1:50
СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС
Площа земельної ділянки
згідно з документами на землекористування

Місце креслення
____ 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 – 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

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)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/ ФОП/ уповноваженої
особи)
__________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/ місце проживання фізичної особи-підприємця)
«__»_________20__ р. ___________
_______________________
(телефон)
(підпис керівника юридичної особи
/
фізичної особи-підприємця)
Документи, що додаються до заяви: ___________________________________
_________________________________________________

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

10.13. Знесені тимчасові споруди, якщо
їх власники не виявлені впродовж 30 днів із
часу знесення, беруться на облік Відділом.
10.14. Демонтована ТС передається по
акту прийому-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
Додаток № 2
до Положення про порядок розміщення
тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в м. Вишгороді

Додаток № 1
до Положення про порядок розміщення
тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в м. Вишгороді

Місце креслення

Додаток №1
до рішення міської ради від
06 вересня 2016 р. №15/6

2.1. Договір набуває чинності на _______
роки з моменту його підписання повноважними представниками Сторін.
2.3. 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.
2.4. Цей Договір вважається достроково припиненим (розірваним), якщо змінився
власник або користувач ТС, для розміщення якої було укладено цей Договір.
2.5. 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___________________________,

Додаток № 3
до Положення про порядок розміщення
тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в м. Вишгороді

Додаток № 2
до рішення міської ради
від 06 вересня 2016 р. № 15/6
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
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
номеру та дати договору, а також періоду (місяця та року), за який сплачується плата за користування особистим строковим сервітутом.
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3.5. «Сервітуарій» має право сплатити плату за користування особистим строковим сервітутом на майбутній період
(авансовий платіж) у межах всієї 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.
Якщо початок та закінчення дії Договору не співпадають/
збігаються з 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 упродовж двох календарних місяців поспіль, 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» упродовж двох календарних місяців поспіль 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» підтримувати в належному стані територію, закріплену за ТС для благоустрою, а
також її зовнішній та естетичний вигляд.
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 у 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 упродовж 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 права за Договором третім особам.
4.4.4. За власний рахунок забезпечувати підтримання в
належному стані території, на якій розміщується ТС, її зовнішній вигляд, а також територію, закріплену 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 у 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 у 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»:
_________________
_________________

«Сервітуарій»:
_____________________
_____________________

Підпис:___________
М. П.

Підпис: ____________
М. П.

СК «Джонсон» – малозабезпеченим вишгородцям
Влас. інф.
ФОТО — Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород»

Напередодні Дня міста у Благодійний фонд «Святої Ольги» завітали
представники компанії СК «Джонсон».
Головний спеціаліст фірми Валентина
Марченко за дорученням Генерального директора Світлани Малік привітала
присутніх зі святом, яке місто готується
відзначити, висловила найкращі побажання міському голові Олексію Момоту
та всім мешканцям древнього Вишгорода – міста славетної княгині Ольги. А в
подарунок передала від колективу компанії миючі та чистячі засоби.
Радник міського голови – президент
Благодійного фонду Володимир Малишев
подякував СК «Джонсон» за увагу до ма-

лозабезпечених категорій вишгородців,
яка вже стала традиційною, і поінформував, що нинішня гуманітарна допомога
буде передана пенсіонерам та малозабезпеченим мешканцям міста.
Зустріч завершилась приємною подією: верховний отаман ВГО «Селянське
козацтво України», академік, голова відділення стратегічного розвитку Національної академії наук України, член президії
ВГО «Країна» Леонід Шморгун вручив
президенту-голові правління Благодійного фонду «Святої Ольги» медаль «За вірність національній ідеї». Це нагорода від
ГО «Всеукраїнське об’єднання громадян
«Країна» з нагоди 25-ї річниці Незалежності нашої держави. Привітав В. Малишева з
відзнакою і директор КП «Редакція газети
«Вишгород» Володимир Ткач (НА ФОТО).

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ
ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 38740702) повідомляє про наміри
щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами на:
— АЗС № 09-15 «Тат-К» за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н,
м. Вишгород, вул. Набережна, 4-б;
— АЗС № 09-32 «Шана» за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н,
м. Вишгород, автодорога «Київ-Вишгород-Десна 19 км».
АЗС № 09-15 «Тат-К» призначена для прийому, зберігання й заправлення автомобілів дизельним паливом і бензином різних марок. АЗС № 09-32
«Шана» призначена для прийому, зберігання й заправлення автомобілів зрідженим вуглеводним газом (пропан-бутан), дизельним паливом і бензином
різних марок.
Джерелами впливу на стан атмосферного повітря на АЗС № 09-15
«Тат-К» є ємності для зберігання нафтопродуктів та паливороздавальні колонки. Джерелами впливу на стан атмосферного повітря на АЗС № 09-32
«Шана» є ємності для зберігання нафтопродуктів, паливороздавальні колонки, а також дизель-генератор.
При роботі обладнання на АЗС № 09-15 «Тат-К» в атмосферне повітря
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Благодійний фонд «Святої Ольги»

від стаціонарних джерел надходять: бензин (нафтовий малосірчистий, у перерахунку на вуглець), вуглеводні насичені С12-С19. При роботі обладнання на АЗС № 09-32 «Шана» в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
надходять: бензин (нафтовий малосірчистий, у перерахунку на вуглець),
вуглеводні насичені С12-С19, пропан, бутан, азоту діоксид, вуглецю оксид,
ангідрид сірчистий, акролеїн, формальдегід та речовини у вигляді суспендованих твердих частинок.
ТОВ «ВОГ РИТЕЙЛ» зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на
всіх етапах експлуатації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих
речовин перебувають у межах допустимих норм. Концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря, внаслідок викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, не перевищують значень ГДК.
Для ознайомлення з детальнішою інформацією про АЗС № 09-15 «Тат-К»
та АЗС № 09-32 «Шана» звертайтеся за адресою: 43010, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38. Зауваження громадських організацій
та окремих громадян приймаються протягом тридцяти днів із дня публікації
оголошення у Вишгородській районній державній адміністрації за адресою:
07300, Київська обл., м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, тел: (04596) 2-20-22.

Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Сигнали служби 101

«Загорівся
сусідній
будинок…»
ДСНС Вишгородського району
Державна служба надзвичайних ситуацій Вишгородського
району провела виховний урок у
Вишгородській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
на тему «Безпека життєдіяльності
в осінньо-зимовий період».
Рятівники розповіли про те, що
спалювати залишки сухої рослинності та сміття на подвір’ях – небезпечно, інформували, що може призвести до загоряння торфовищ та
виникнення лісових пожеж, а також
– як поводитися з вибухонебезпечними предметами, при пожежах та
інших надзвичайних ситуаціях.
***
Школярі першої вишгородської
школи завітали до пожежної частини, спробували себе у ролі пожежного, на швидкість одягали спорядження рятувальників та навчалися
користуватися пожежним інвентарем.
Після екскурсії учням розповіли
про безпечний відпочинок на воді та
дії у випадку пожежі, а також – про
вищі навчальні заклади цивільного
захисту України, аби зацікавити професією пожежного-рятувальника.
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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 9 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 Снiданок з «1+1»
07:35 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку 7»
14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:30, 00:00 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Свати 6»
22:00 «Грошi»
00:20 Т/с «Вiкiнги 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:25, 07:05, 08:25
Смакота
07:15 Ранок
09:00 ХV Лiтнi
Паралiмпiйськi iгри.
Церемонiя закриття
12:15, 21:30 Рiо-2016.
Перемоги наших
паралiмпiйцiв
13:30 Казки Лiрника
Сашка
14:50 Фольк-music
16:00 Д/ф «Формула

життя Олександра
Палладiна»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:25 Вiзитiвка Карпат
19:30 Про головне
20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
23:00 Пiдсумки
23:50 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
11:50 Х/ф «Нiчна фiалка»
13:45, 15:30 Т/с «Свiй
чужий син»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Королева
бандитiв»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Мумiя»
ТОНіС
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»

13:45, 21:40 Мова тварин
14:40, 22:10 Довiдник
дикої природи
17:45 Дороги до
прекрасного
18:15 «Iпостасi спорту»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. С. Пiскун
21:00 Сироти дикої
природи
23:10 Скарби i смертельнi
таємницi морiв
00:10 «Життя на Вершинi»

добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
11:00 «За живе! - 2»
12:10 Х/ф
«Спортлото-82»
14:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 «За живе!»
20:00, 22:35 «Хата на
тата»
00:20 «Один за всiх»

ТЕТ
08:00 МультMIX
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:40 М/ф «Клуб Вiнкс:
Таємниця загубленого
королiвства»
12:10 Х/ф «Братик i
сестричка»
13:30, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

НТН
7:30 Х/ф «Пострiл у трунi»
10:00 «Кримiнальнi
справи»
10:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:50 Х/ф «Суєта суєт»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Служба
розслiдувань»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Батькiвщина
- 2»

СТБ
7:05, 16:00 «Все буде

НОВИЙ КАНАЛ

6:30, 18:00 Абзац
07:30, 08:45 Kids Time
07:32 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:50 М/ф «Як спiймати
перо Жар-птицi»
10:10 Х/ф «Лара Крофт розкрадачка гробниць»
12:00 Х/ф «Лара Крофт колиска життя»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
ревiзором
01:00 Х/ф «Бiзнес заради
кохання»
МЕГА
6:50 Дзеркало iсторiї
07:50 Правда життя
08:50 Паразити.
Вторгнення
09:40, 20:50 Мисливцi за
змiями
10:40 Вражаючi кадри
11:40 Свiт на долонi
12:30, 18:10 Правила
життя
13:20, 19:00 У пошуках
iстини
14:20 Мiстична Україна
16:20 Голокост

зсередини
17:20 Вижити в свiтi
людей
19:50 Їжа: вибiр жертви
21:40 Дикий Берлiн
22:40 Небезпечна
Австралiя
23:40 Покер
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
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»

14:00 «Орел i Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
20:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
22:00 Х/ф «Повелитель
стихiй»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
6:10 Д/п «Склад злочину»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с «Райськi
яблучка. Життя триває»
13:15, 14:20 «Судовi
справи»
14:30 «Сiмейний суд»
16:10 «Жди меня.
Украина»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

21:00 Т/с «Вона не могла
iнакше»
23:00 Т/с «Закоханi жiнки»
ICTV
6:50 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Дивитись усiм!
11:10, 13:20 Х/ф «Серце
i душi»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:20 Х/ф «Джi Ай
Джо. Атака кобри»
16:40 Х/ф «Джi Ай Джо.
Атака кобри-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:40 Т/с «Пес-2»
22:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:50 Час громади
06:43, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
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, 20:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:30 Кордон держави
2+2
6:35, 08:20 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:35, 09:15 «Облом.UA.»
08:00, 19:00 «ДжеДАI»
09:50 «Реал-Бодрит»
13:00 «Українськi
сенсацiї»
14:00 «Люстратор 7,62»
14:55 «Люстратор.
Спецпроект»
15:50 «Секретнi
матерiали»
18:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:00 Х/ф «Посилка»
22:00 Т/с «Моссад»
23:25 Х/ф «Найманий
вбивця»

ВI В ТО Р О К , 2 0 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 Снiданок з «1+1»
07:35 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля»
10:40 «Мiняю жiнку 6»
12:20 «Мiняю жiнку 7»
14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:30, 00:00 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Свати 6»
22:00 «Життя без обману»
00:20 Т/с «Вiкiнги 2»
UA:ПЕРШИЙ
07:15 Ранок
09:10 Т/с «Таксi»
10:55 Переселенцi
12:30 Вересень
13:30 Казки Лiрника
Сашка
14:50 Подорожнi
15:40 Д/ф «Київська
старовина. Свiт
мистецтва. Дерево
життя. Брати Кричевськi»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
20:00 РЕ:ФОРМА

21:30 Яскравi моменти
Рiо-2016
21:45 Д/ф «Холодний Яр»
22:15 Х/ф «Салдатики»
23:00 Пiдсумки
23:20 На слуху
23:50 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:50 Т/с «Колiр
черемшини»
13:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Королева
бандитiв»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк 3 сезон»
ТОНіС
07:00, 22:10 Довiдник
дикої природи
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за

днем»
13:45 «Будьте здоровi!»
13:55 Дороги до
прекрасного
14:45, 23:10 Скарби i
смертельнi таємницi
морiв
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. С. Пiскун
21:40 «Вiдлуння»
ТЕТ
07:35 М/с «Маша i
Ведмiдь»
08:00 МультMIX
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Чудесна
подорож Нiльса з дикими
гусьми»
13:30, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У
17:55, 23:00 Панянкаселянка
21:00 Т/с «Кухня»

00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:00, 18:30 «За живе!
- 2»
11:15 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
00:00 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:00 «Страх у твоєму
домi»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Служба
розслiдувань»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»

23:45 Т/с «Батькiвщина
- 2»

21:40 Дика Канада
23:40 Вражаюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
08:22 Т/с «Вiсiмдесятi»
10:25 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Половинки 2
21:00 Київ вдень i вночi
22:00 Любов на
виживання

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»

МЕГА
7:50 Правда життя
08:50 Паразити.
Вторгнення
10:40 Вражаючi кадри
11:40 З’їсти, щоб вижити
12:30, 18:10 Правила
життя
13:20, 19:00 У пошуках
iстини
14:20 Мiстична Україна
15:20 Секретнi iсторiї
16:20 Голокост
зсередини
17:20 Вижити в свiтi
людей
19:50 М. Булгаков.
Прокляття майстра

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 «Топ-модель поросiйськи»
10:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана

Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:05, 11:20, 12:25, 05:10
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Вона не
могла iнакше»
13:40, 14:45 «Судовi
справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Закоханi жiнки»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Патруль.
Самооборона
10:20, 16:50 Т/с «1942»
12:10, 13:20 Х/ф
«Придурки»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20, 21:40 Т/с
«Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:25 Х/ф «Снайпер-2»
5 КАНАЛ
6:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:50 Час громади
06:43, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
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, 20:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин

07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп
корупцiї!
23:30 Агрокраїна
2+2
6:35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
08:10, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Загубленi
свiти. Iван Грозний»
10:15 Д/п «Лiтаки Другої
свiтової вiйни»
11:25 Х/ф «Сталiнград»
14:45, 22:00 Т/с «Моссад»
16:10 Х/ф «Зрадник»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Агент»
23:55 Х/ф «Глибинна
бомба»

С Е Р Е ДА , 2 1 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
07:35 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку 7»
14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:30, 00:00 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Свати 6»
22:00 «Повернiть менi
красу 2»
00:20 Т/с «Вiкiнги 2»
UA:ПЕРШИЙ
07:15 Ранок
09:10 Т/с «Таксi»
11:00 Засiдання КМ У
13:30 Казки Лiрника
Сашка
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
20:00 Переселенцi
20:30 Слiдство. Iнфо
21:30 Яскравi моменти
Рiо-2016
22:15 Д/ф «Сiмдесятники.
М. Вiнграновський.

Український Орфей»
23:00 Пiдсумки
23:20 На слуху
23:50 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:50 Т/с «Колiр
черемшини»
13:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Королева
бандитiв»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк 3 сезон»
ТОНіС
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 Скарби i смертельнi
таємницi морiв
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
17:45 Дороги до
прекрасного
18:50 В гостях у Д.
Гордона. С. Пiскун
21:40 Глобал - 3000
23:10 Сили природи
00:00 «Натхнення»
ТЕТ
6:50 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
07:35 М/с «Маша i
Ведмiдь»
08:00 МультMIX
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Чудесна
подорож Нiльса з дикими
гусьми»
13:30, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

СТБ
6:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Все буде смачно!»
09:45, 18:30 «За живе!
- 2»
11:00 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
00:05 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:00 «Страх у твоєму
домi»
13:35, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Служба
розслiдувань»
19:30 Т/с «Кулагiн та

партнери»
23:45 Т/с «Батькiвщина
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
07:07 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:27 Т/с «Вiсiмдесятi»
10:30 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00, 22:00 Хто зверху?
-5
21:00 Київ вдень i вночi
МЕГА
7:50 Правда життя
08:50 Паразити.
Вторгнення
09:40, 20:50 Мисливцi за
змiями
10:40 Вражаючi кадри
11:40 Свiт на долонi
12:30, 18:10 Правила
життя
13:20, 19:00 У пошуках
iстини
14:20 Мiстична Україна
16:20 Голокост

зсередини
17:20 Вижити в свiтi
людей
19:50 Забороненi дослiди
Фрейда
21:40 Дика Канада
23:40 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 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
09:20 «Топ-модель поросiйськи»
10:20 «Орел i Решка.

Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:05, 11:15, 12:25
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Вона не
могла iнакше»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45 «Сiмейний суд»

16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Закоханi жiнки»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 16:50 Т/с «1942»
12:00, 13:20 Х/ф
«Снайпер-2»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20, 21:40 Т/с
«Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:25 Х/ф «Снайпер-3»
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, 20:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час

новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий
погляд
23:30 Час: Важливо
23:32 Хронiка дня
2+2
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Загубленi
свiти. Супермiсто
Сталiна»
10:15 Д/п «Лiтаки Другої
свiтової вiйни»«
13:55, 23:55 Х/ф «Падiння
борту номер один»
15:45, 22:00 Т/с «Моссад»
16:40 Х/ф «Агент»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Х/ф «Земля пiд
ударом»

Ч Е ТВ Е Р , 2 2 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
07:35 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку 7»
14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
21:00 Т/с «Свати 6»
22:00 «Свiт навиворiт 7»
23:00 «Право на владу»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:10 Т/с «Таксi»
10:55 Переселенцi
11:30 Д/ф «Бiй за гору
Макiвка» ф.1
12:30 Слiдство. Iнфо
14:50 Надвечiр’я. Долi
16:25 Гандбол. Лiга
чемпiонiв. «Мотор»
(Запорiжжя) - «Нант»
(Францiя)
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
21:30 Яскравi моменти

Рiо-2016
21:45 Д/ф «Єжи Гедройц.
Магiчна сила слова»
23:00 Пiдсумки
23:50 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:50 Т/с «Колiр
черемшини»
13:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка» 1
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Королева
бандитiв»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк 3 сезон» 16+
ТОНіС
6:30 Глобал - 3000
07:00, 22:10 Довiдник
дикої природи
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»

11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:50, 17:45 Дороги до
прекрасного
14:45, 23:10 Сили
природи
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
18:45 В гостях у Д.
Гордона. К. Бендукiдзе
21:40 «Вiдлуння»
00:00 «Нiч чорних
краваток»

арешт»
16:35, 22:00 Країна У
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

ТЕТ
07:35 М/с «Маша i
Ведмiдь»
08:00 МультMIX
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Принцжабеня»
12:10 Х/ф «Диявол
с трьома золотими
волосинами»
13:30, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй

НТН
6:35 Х/ф «Людина у
цивiльному»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:00 «Страх у твоєму
домi»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»

СТБ
08:15 «Все буде смачно!»
09:15, 18:30 «За живе!
- 2»
10:45 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 6»
00:10 «Один за всiх»

15:20 Т/с «Служба
розслiдувань»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Батькiвщина
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
08:32 Т/с «Вiсiмдесятi»
10:35 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Любов на
виживання
21:00 Київ вдень i вночi
22:00 Суперiнтуїцiя-2
23:20 Половинки-2
МЕГА
8:50 Паразити.
Вторгнення
09:40, 20:50 Мисливцi за
змiями
10:40 Вражаючi кадри
12:30, 18:10 Правила
життя
13:20, 19:00 У пошуках
iстини
14:20 Мiстична Україна

15:20 М. Булгаков.
Прокляття майстра
16:20 Голокост
зсередини
17:20 Небезпечна
Австралiя
19:50 Секретнi iсторiї
22:40 Поцiлунок чорної
мамби
23:40 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

8:15 «Мультфiльми»
09:20 «Топ-модель поросiйськи»
10:20 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Вона не
могла iнакше»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45 «Сiмейний суд»

16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Закоханi жiнки»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 16:50 Т/с «1942»
12:00, 13:20 Х/ф
«Снайпер-3»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Вiддiл 44»
15:25, 16:20, 21:40 Т/с
«Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:25 Х/ф «Снайпер-4.
Перезавантаження»
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, 20:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин

07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:30 Час: Важливо
23:32 Хронiка дня
2+2
08:10, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 19:20, 23:20
«Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Загубленi
свiти. Епоха дирижаблiв»
10:15 Д/п «Лiтаки Другої
свiтової вiйни»
13:55, 23:55 Х/ф «Падiння
борту номер один»
15:45, 22:00 Т/с «Моссад»
16:40 Х/ф «Земля пiд
ударом»
20:00 Х/ф «Сонячний
удар»
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 3 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 «ТСН»
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 Снiданок з «1+1»
07:35 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля»
10:45, 12:20 «Мiняю
жiнку 7»
14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:15 «Розсмiши комiка.
Дiти»
22:00 «Свiтське життя»
23:00 Трилер
«Екстрасенс»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:25, 07:05, 08:25
Смакота
07:15 Ранок
09:10 Т/с «Таксi»
10:20, 19:30 Про головне
11:30 Д/ф «Бiй за гору
Макiвка» ф.2
14:50 Вiра. Надiя. Любов
18:25 Новини. Свiт

19:00 Новини. Культура
21:30 Яскравi моменти
Рiо-2016
21:50 Вiйна i мир
22:30 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Пiдсумки
23:20 На слуху
23:50 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 10:50 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:50 Т/с «Колiр
черемшини»
13:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Королева
бандитiв»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк 3 сезон»
ТОНіС
6:30, 21:40 «Вiдлуння»

07:00, 22:10 Довiдник
дикої природи
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:50, 17:45 Дороги до
прекрасного
14:45, 23:10 Сили
природи
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
18:15 Цивiлiзацiя
Incognita
18:50 В гостях у Д.
Гордона. К. Бендукiдзе
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
07:35 М/с «Маша i
Ведмiдь»
08:00 МультMIX
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Злодiй та його
учитель»
12:10 Х/ф «Дiвчинка з

сiрниками»
13:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:20 Х/ф «Джордж iз
джунглiв 2»
20:00 Х/ф «Сам удома 4»
21:40 Х/ф «Р...
Раджкумар»

СТБ
6:35 «Зiркове життя.
Слава в обмiн на родину»
07:40, 09:35, 20:00, 22:45
Х/ф «Дочка»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:20 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
6:40 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:00 «Страх у твоєму
домi»

13:35, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 7»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Служба
розслiдувань»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Батькiвщина
- 3»

iстини
14:20 Мiстична Україна
15:20 Забороненi дослiди
Фрейда
16:20 Iгри з атомним
вогнем
19:50 Секретнi iсторiї
21:40 Дика Канада
22:40 Хижа Арктика
23:40 Вражаюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 18:00 Абзац
06:55, 08:15 Kids Time
06:57 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:17 Т/с «Вiсiмдесятi»
09:15, 22:45 Половинки-2
11:15, 21:45 Київ вдень
i вночi
15:15, 19:00
Супермодель поукраїнськи-3
00:50 Суперiнтуїцiя-2

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00
«СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20 «Столиця»
20:30 «ШУСТЕР. Live»
00:30 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
6:50 Дзеркало iсторiї
09:40, 20:50 Мисливцi за
змiями
12:30, 18:10 Правила
життя
13:20, 19:00 У пошуках

K1
8:15 «Мультфiльми»
09:20 «Топ-модель поросiйськи»
10:20 «Орел i Решка.

Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:00, 21:00 «Орел i
решка. Навколосвiтня
подорож»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:05, 11:15, 12:25
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Вона не могла
iнакше»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:05 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Трамбо»

маленький вiкiнг»
12:45 «Кохання з першого
погляду»
13:45 «КВН»
15:50 «Розсмiши комiка»
16:50, 22:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
23:00 Т/с «Сонна
Лощина»

22:30 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
23:30 «Навколо М»

ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Т/с «1942»
11:45, 13:20 Х/ф
«Снайпер-4.
Перезавантаження»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Т/с «Вiддiл 44»
14:55, 16:20 Т/с «Пес-2»
16:35 Х/ф «Байкери»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25, 22:30 Дизель-шоу
23:30 Х/ф «Снайпер-5.
Спадщина»
5 КАНАЛ
6:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:50 Час громади
06:43, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
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, 20:00,

22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
2+2
6:35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
07:35, 11:25 «Облом.UA.»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Лiтаки Другої
свiтової вiйни»
13:55 Х/ф «Гвардiйцi
короля»
15:45 Т/с «Моссад»
16:40 Х/ф «Сонячний
удар»
19:20 Х/ф «Правдива
брехня»
22:10 Х/ф «Бойовi пси»
23:55 Х/ф «Снiгова
людина»

СУБОТ А , 24 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 «ТСН»
06:45 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiтське життя»
11:00 Мелодрама
«Подруги»
12:45 Мелодрама
«Випадкових зустрiчей
не буває»
16:35 «Вечiрнiй квартал.
Юрмала 2016»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Юрмалiто з
Кварталом 95»
00:20 Комедiя «Стати
зiркою»
UA:ПЕРШИЙ
7:20 Шеф-кухар країни
07:50 Золотий гусак
09:00 М/ф «Христофор
Колумб. Остання
подорож»
16:05 Гандбол. Лiга

чемпiонiв. «Мотор»
(Запорiжжя) - «Нант»
(Францiя)
18:10 «Народженi
незалежними».
Концертна програма
19:20 Х/ф «Штиль»
21:00 Новини
21:20 Український корт
23:00 Територiя закону
23:20 Вперед на Олiмп
23:40 Добрi справи
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/с
«Королева бандитiв»
17:00, 19:40 Т/с «Пробач»
22:00 Т/с «Не зрiкаються
кохаючи»
ТОНіС
6:20 Х/ф «Веселi
хлоп’ята»
09:50 «Шеф - кухар
країни» з М. Поплавським
11:00, 18:50 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
14:00 Дороги до
прекрасного
15:00 Довiдник дикої
природи
17:00 «Галицький шлягер
2016» -1 тур
20:00 Сили природи
21:30 Х/ф «Єсенiя»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:00, 10:10 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35, 13:15 М/с «Маша i
Ведмiдь»
08:00 МультMIX
11:05 М/с «Елвiн i
бурундуки»
11:40 М/ф «Клуб Вiнкс:
Чарiвна пригода»
14:35 М/ф «Мультачки:
Байки Сирника»
15:25 Х/ф «Р...
Раджкумар»

18:15 Х/ф «Сам удома 4»
19:55 Х/ф «Джордж iз
джунглiв 2»
21:35 Танька i Володька
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Т/с «Коли ми
вдома»
13:35, 22:05 «Зваженi та
щасливi - 6»
17:00 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 7»

НОВИЙ КАНАЛ
7:05 Kids Time
07:10 Хто зверху-5?
09:10 Ревiзор
12:10 Страстi за
ревiзором
15:10 Любов на
виживання
17:10 М/ф «Iван Царевич i
сiрий вовк»
19:00 Х/ф «Люди в
чорному»
21:00 Х/ф «Люди в
чорному 2»
22:45 Х/ф «Чужi на
районi»

НТН
6:35 Х/ф «Екстрасенс»
08:55 Х/ф «Вiдпустка за
власний рахунок»
11:30 «Речовий доказ»
15:00 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Черговий
ангел - 2»
23:00 Х/ф «Клин клином»

МЕГА
6:50, 18:30 У пошуках
iстини
08:30 Мiстична Україна
10:30 Голокост
зсередини
12:30 Земля: створити
планету
14:30 Земля: код
знищення
15:30 Шлях тигра

14:00 Танька i Володька
17:35 Одного разу пiд
Полтавою
19:35 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»

одна дiвчина»
16:35 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Черговий
ангел - 2»
22:40 Х/ф «Укриття»
00:25 Х/ф «Пила - 2»

16:30 Дика Канада
17:30 Сонячнi створiння
21:10 Давнi мегаспоруди
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «Приречений на
любов»
14:05 «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
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:10 Х/ф «Пригоди
Бейлi: Загублене цуценя»
11:00 Х/ф «Вiкi,

ІНТЕР
6:30 Х/ф «Самотня жiнка
бажає познайомитись...»
08:15 М/с «Пригоди
капiтана Врунгеля»
09:30 Д/п «Зиновiй Гердт.
Я не комiк»
10:20 Х/ф «Сiм няньок»
12:00 Х/ф «Мiський
романс»
14:00 Х/ф «Зворотний
квиток»
16:00 Х/ф «Так буває»
18:00, 20:30 Т/с
«Шкiдливi поради»
20:00 «Подробицi»

ICTV
7:40 Бiльше нiж правда
08:40 Секретний фронт
10:35 Громадянська
оборона
12:35, 13:00 Х/ф
«Байкери»
12:45 Факти. День
14:55 Х/ф «Снайпер-5.
Спадщина»
17:00 Х/ф «Iнкасатор»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Падiння
Олiмпу»
22:30 Х/ф «Стрiлець»
5 КАНАЛ
7:00, 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

12:30 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
15:15 Час iнтерв’ю
16:30 Особливий погляд
18:15 Фактор безпеки
19:25, 23:30 Машина часу
20:00 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Д/п «1941»
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Облом.UA»
10:00 «Вайпаут»
12:20 «Top Gear»
13:25 Х/ф «Пригодии
Посейдона»
17:10 Х/ф «Спiймати i
вбити»
19:20 9 тур ЧУ з футболу
«Зоря» - «Ворскла»
21:25 Х/ф «Приречений
на смерть»
23:15 Х/ф «Ветеран»

НЕДIЛЯ , 25 ВЕ Р Е С НЯ
КАНАЛ 1+1
6:10 Комедiя «Стати
зiркою»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 «ТСН»
11:00 «Свiт навиворiт 7»
12:05 «Життя без обману»
13:30 «Повернiть менi
красу 2»
14:55 Т/с «Свати 6»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Мелодрама
«Бiженка»
UA:ПЕРШИЙ
7:15 На слуху
07:50 Золотий гусак
08:15 Смакота
09:00 Х/ф «Штиль»
10:55 М/ф «Христофор
Колумб. Остання
подорож»
12:45 Мистецькi iсторiї
14:20 Фольк-music
15:30 Д/ф «Ангел помсти»
16:00 Твiй дiм-2

16:30 Х/ф «Повернення»
20:10 Подорожнi
21:00 Новини
21:30 Перша шпальта
22:30 Класики свiтової
лiтератури
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:30 Зiрковий шлях
09:20 Т/с «Не зрiкаються
кохаючи»
13:00 Т/с «Пробач»
17:10, 20:00 Т/с
«Господиня великого
мiста»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
22:00 Х/ф «Зворотний
квиток»
23:50 Реальна мiстика
ТОНіС
6:15 Х/ф «Свинарка i
пастух»
07:50 «Натхнення»
09:50 Сироти дикої
природи
11:00, 18:50 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
14:00 «Шеф - кухар
країни» з М. Поплавським
15:10 Довiдник дикої
природи
16:10, 21:35 Зоопарки
свiту
17:10 «Галицький шлягер
2016» -1 тур
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
22:00 Х/ф «Така, як ти є»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:00, 10:10 М/с «Дорамандрiвниця»
06:45 Байдикiвка
07:35 М/с «Маша i
Ведмiдь»
08:00 МультMIX
11:05 М/с «Елвiн i
бурундуки»
11:40 М/ф «Мультачки:
Байки Сирника»
12:30 Х/ф «Король
повiтря: Лiга чемпiонiв»

СТБ
6:05 «ВусоЛапоХвiст»
07:05, 10:50 «Х-Фактор
- 7»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
12:10 «МастерШеф - 6»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:55 «Один за всiх»
22:05 «Давай поговоримо
про секс 3»
НТН
6:05 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
08:00 Х/ф «Дот»
09:45 Т/с «Життя, якого
не було»
13:10 «Розсмiши комiка»
14:00 Т/с «Великi
почуття»
15:00 Х/ф «Сiм старих i

НОВИЙ КАНАЛ
6:50 Абзац
07:52 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
09:45 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
13:15 М/ф «Iван Царевич i
сiрий вовк»
15:10 Х/ф «Люди в
чорному»
17:10 Х/ф «Люди в
чорному 2»
18:50 Х/ф «Люди в
чорному 3»
21:00 Х/ф «Ковбої проти
прибульцiв»
23:20 Х/ф «Скалка»
МЕГА
6:50, 18:30 У пошуках
iстини
08:30 Мiстична Україна

10:30 Злочин iменем
раси
11:30 Iгри з атомним
вогнем
12:30 Давнi мегаспоруди
15:30 Поцiлунок чорної
мамби
16:30 Дика Канада
17:30 Дикий Кавказ
21:10 Земля: створити
планету
23:10 Земля: код
знищення
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Шеф-кухар
країни»
13:00 «Здрастуй, рiдне
село»
13:30 «Київ музика»
14:00 «Київськi iсторiї»
14:30 «Служба порятунку»
18:50 «Прогулянки
мiстом»
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...»
08:15 «Мультфiльми»
09:25 Х/ф «Вiкi,
маленький вiкiнг»
11:10 Х/ф «Пригоди
Бейлi: Загублене цуценя»
13:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
18:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Європа»
22:45 «КВН»
ІНТЕР
7:00 М/с «Пригоди
капiтана Врунгеля»
07:40 «Подробицi»
08:10 «уДачний проект»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 «Навколо М»

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

Вважати недійсним загублені
техпаспорт на автомобіль «Mitsubishi Colt» 1,3 (номерний знак
АА9334 ИМ), водійські права А/В
№162827, видані 14.06.2008 р.
Вишгородським МРЕВ, номер
кузова
XMCMJZ34A8TQ59808,
Тип В1, мокру печатку, інд. код
3132304285, видані на ім’я Валентини Миколаївни ПОПОВИЧ
Продам земельну ділянку
(приватизовану).
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
Продам/обміняю на житло (нове, старе) 2 га під індивідуальне
садівництво (не пай), 1 лінія води. Тел: (097) 656-88-97
Продам 9,2 сотки під будівництво на початку с. Старі Петрівці.
Ліс — 150 м, 36 кВт світла. Тел: (095) 378-19-69

16.09.2016 року о 10.00 буде проводитись встановлення на місцевості та погодження зовнішніх меж
земельної ділянки громадянина Мартинова Сергія Івановича за адресою: Вишгородський р-н, СТ
«Здоров’я», мас. «Ясногородка-1». Запрошуються гр. Сабалдир І.О., Козаков С.С., Бордюг В.П.

13:00 Т/с «Шкiдливi
поради»
17:00, 21:30 Т/с
«Сiльський романс»
20:00 «Подробицi тижня»
22:20 Х/ф «Так буває»
00:20 Х/ф «Зворотний
квиток»
ICTV
09:50 Дивитись усiм!
11:55, 13:00 Х/ф
«Iнкасатор»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Стрiлець»
16:30 Х/ф «Падiння
Олiмпу»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Падiння
Лондону»
22:15 Х/ф «13-й район.
Цеглянi маєтки»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
10:10 Кордон держави

11:10 Рандеву з Я.
Соколовою
12:30 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
14:30 Модне здоров’я
15:15 П’ятий поверх
17:15 «Дзеркало iсторiї»
19:25 Невигаданi iсторiї
23:30 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 «Дембель»
16:00 «Роби бiзнес»
16:25 Х/ф «Правдива
брехня»
19:20 9 тур ЧУ з футболу
«Чорноморець» «Днiпро»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Снiгова
людина»

ТЕРМІНОВО потрібні ПАЯЛЬЩИКИ
на виробництво у Вишгороді.
Вимоги:
— освіта за фахом «радіотехніка»
(бажано);
— уміння працювати з монтажним інструментом і паяльними станціями, налагодження режимів пайки;
— знання схемотехніки в рамках виконуваних завдань (маркування, тип корпусу);
— знання основ електромонтажу;
— уважність, посидючість, охайність.
Обов’язки:
— пайка (монтаж, демонтаж, заміна)
компонентів радіодеталей згідно монтажної схеми;
— монтаж плат із мікросхемами в
корпус.
Графік роботи: пн - пт з 9:00 до 18:00.
З/п – за підсумками співбесіди.
Контактний тел: (067) 458 39 68,
Тетяна

ТОВ «ЛАКОВЕР», с. Нові Петрівці (орієнтир — з-д «Хенкель»),
оголошує набір робітників на посаду різноробочого.
Довідки за тел: (067)326-64-05
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З ювілеєм!

Талановитого творчого педагога,
справжнього майстра учительської
справи, знавця української мови і літератури
Людмилу Леонідівну ГАВРИЛЬЧИНУ вітаємо з ювілеєм!
Нехай трояндами цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань!
А доля хай дарує тільки щастя,
Ні грама бід, ні крихітки страждань.
Хай посилає зорепад здоров’я,
Надію, успіхи на довгії літа,
І хай, скупавшись в сонячних світанках,
Квітує ваша мрія,
Радіє щедра, любляча душа.
Колектив
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

ВІТАЄМО з днем народження кохану дружину,
ніжну маму, любу бабусю
Надію Степанівну БАБИЧ!
Крізь роки від отчого порога
Всі шляхи в один переплелись.
Не одна вже пройдена дорога,
Та у серці юність, як колись.
Тож бажаєм доброго здоров’я,
Щастя і усмішки на вустах!
Й зичимо з повагою й любов’ю
Років ще не менше ста!
З любов’ю
чоловік Віктор,
дочки Олена та Неоніла, зяті Олег та Артем,
онучки Яночка та Олечка

Вітаємо!

Тема випуску

Щиро вітаємо з днем народження турботливу маму, дорогу бабусю, вірну подругу Стефанію Семенівну ПОЛІЩУК.
Зичимо багато щасливих весен і зим у сімейному колі, незмінно позитивного настрою і сонячного тепла будь-якої пори
року.
Так всього багато зичимо,
Що й не полічити,
В мирі, радості, здоров’ї
Все життя прожити.
Хай воно прекрасним буде,
Як вишневий сад,
Хай же Вам приносить щастя
Вічний зорепад.
Хай приходять ранки
З добрими надіями,
Щоб завжди усі збувались
Задуми і мрії.
Любляча родина, друзі

Що? Де? Коли?

Вишгород театральний
Олександр КОЛОТ,
директор та художній керівник
Вишгородського камерного театру
Наш театр продовжує формуватись.
Визначились нарешті з приміщенням — це
актова зала НВК «ВРГ«Інтелект» — початкова школа І ст.». Відкрили в гімназії шкільний театр (благодійний). Отримали згоду на співпрацю від київських театрів,
зокрема, у вересні, до Дня міста, вишгородчани побачать три
вистави Київського академічного театру «Колесо».
У жовтні до нас приїде Київський театр «Актор», Київський академічний ляльковий театр, Театр «Сузір’я», ведемо
перемовини з Театром Ади Роговцевої.
За підтримки міського голови Олексія Момота вишгородців інформуватимуть у газеті «Вишгород» та на прибудинкових носіях. А також із 1-го вересня вивішено афішу, сіті-лайт,
на просп. І. Мазепи.
Квитки можна замовити за тел: 063-224-34-80.

Сигнали служби 102

Через одного постраждали семеро
12.09.2016 р. на спецлінію «102» надійшло повідомлення по про те, що близько 23:00 у м. Вишгороді на
вул. Набережній зіткнулися два автомобілі. Є постраждалі, одного з учасників ДТП затиснуло в машині.
Прибувши на місце, слідчо-оперативна група Вишгородського ВП встановила, що по вул. Глібова, поблизу буд. №
43 на автодорозі Київ — Вишгород — Десна водій автомарки «Кіа-Соренто» гр. В., рухаючись з м. Києва у напрямку
м. Вишгорода, не вибравши безпечної швидкості руху та не
врахувавши дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з «Опелем Віваро». У результаті ДТП
сім пасажирів отримали травми різного ступня тяжкості та
були доставлені до Вишгородської ЦРЛ.
За даним фактом порушено кримінальне провадження
за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 ч.1 КК України.
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Не плач, дитя, недосконалий світ —
найбільше прикрощів ми завдаєм коханим

Олексій МОМОТ,
Вишгородський
міський голова
(Рис. — див. на стор. 1)
Дошкільна освіта
– найважливіша з усіх
освіт, тому що вона будує фундамент
майбутнього розвитку людини. Коли
дитина приходить у школу після гідної
підготовки, звиклою до спілкування в
колективі та з однолітками, вона буде
успішно вчитися.
Сьогодні кожен дитячий садочок у Вишгороді за кількістю дітей перевищує свою
проектну потужність. За санітарними нормами, вихованців у групі має бути не більш
як 20. Але через дефіцит місць ця цифра —
більша. Звісно, згадане питання можна вирішити лише одним шляхом – відкриттям
нових груп і будівництвом дитсадків.
Часто до мене звертаються вишгородці із запитанням, які кроки робить міська
влада, щоб розв’язати головну проблему
дошкільної освіти — нестачу приміщень у
дитячих садочках. Тож вважаю за необхідне
поінформувати громаду, що Вишгород буде
мати новий садочок та додаткові місця в уже
існуючих дошкільних навчальних закладах.
Побудову нового дитячого садка заплановано по провулку Шевченка — поряд із
галявиною Казок (у народі це місце називають Свайним полем). Зазначену земельну
ділянку міська рада відсудила у власника,

Вишгород
Вітання

Наш депутат із нами

Є люди, які приходять у цей світ, щоб наповнювати його світлом і добром. Таким є і депутат Вишгородської міської ради Дмитро
В’ячеславович КОРНІЙЧУК. І в радості, і в горі він із нами – ветеранами 7-ї первинної організації, що по вул. В. Симоненка у м. Вишгороді.
Шановний Дмитре В’ячеславовичу! Прийміть наші щирі вітання з
днем Вашого народження!
Дякуємо за працю прекрасну,
Бажаємо миру і світлої долі,
За серце, відкрите повсякчас,
Запалу, енергії, сили доволі,
За те, що в щасливу і скрутну годину Творчого вогнику, віри й наснаги,
Ми можем надії покласти на Вас.
Щедрості серця й людської поваги!
З повагою

Ветерани 7-ї первинної організації м. Вишгорода

Дитсадок — на старті
який упродовж 10 років жодного разу не
сплатив орендної плати. Вже замовлено
проект будівлі. У тендері брали участь вісім
компаній. Таким чином, вдалося із прогнозованих 1 млн 200 тис. грн за розробку проектної документації вийти на суму 500 тис.
грн. Але нам пощастило двічі.
Компанія-забудовник ДБК у недалекому минулому обіцяла місту виготовити
проект дитячого садочка і, позитивно відреагувавши на звернення міської ради,
фактично зробила подарунок – проект обійшовся всього у 50 тис. грн. Це насправді є
великим плюсом, оскільки всі колосальні
зекономлені кошти буде додатково направлено у будівництво приміщення.
На сьогодні архітектурна частина проекту кошторису проходить державну експертизу. На жаль, ці процедури є дуже забюрократизованими і затратними в часових
рамках. Інакше розпочати будівельні роботи
ми могли б уже сьогодні. Але я маю надію,
що у День міста 24 вересня ми урочисто закладемо камінь на місці зведення дитячого
садка. Далі буде огороджено парканом майданчик і виставлено паспорт об’єкта з візуалізацією будівлі.
До кінця 2016 року будівництво нового
дитячого садка стартує, адже на початкові
роботи закумульовано 12 млн грн. Цієї суми
вистачить на фундамент, вигнати стіни,
зробити покрівлю і встановити енергозберігаючі вікна. Щодо кількості місць, то, згідно
з нормами ДБН, садок розрахований на 200

дітей. Це за умови, якщо група нараховуватиме 18 осіб. Як я вже згадував, на практиці
ми бачимо, що кількість вихованців у групах
насправді є більшою, тож, за моїми прогнозами, стіни нового дитячого садка зможуть
вмістити 300-400 маленьких вишгородців.
Також на минулому засіданні 15 сесії
Вишгородської міської ради виділено кошти
на укладення договору з проектною організацією на проекти добудови корпусів поки
що до двох існуючих садочків, а саме по 190
тис. на ДНЗ «Ластівка» і ДНЗ «Чебурашка».
Що, в свою чергу, дасть по 80 місць у кожному зі згаданих дошкільних навчальних
закладів.
Крім того, забудовник, який нині проводить реконструкцію будівлі, що планувалася
під профтехучилище (поблизу гімназії «Інтелект»), узяв на себе забов’язання виділити
в ній для міста приміщення 380 кв. м з окремим двором і входом. Це, в свою чергу, дає
нам змогу перемістити туди школу «Надія»,
тим самим звільнивши 50-60 місць у ДНЗ
«Золотий ключик».
Розуміючи, що проблема з недостатньою кількістю місць у дитсадках є болючою та гострою, міська рада ефективно
опрацьовує всі можливі варіанти для задоволення потреб заявників, діти яких стоять
на черзі у міські ДНЗ. Кожна дитина в нашому місті повинна мати можливість потрапити до дошкільного навчального закладу.
І нині нашим першочерговим завданням є
розв’язання цих «недитячих» проблем.

Перевезення пасажирів: міський автобусний маршрут
Керуючись ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008
р. № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування» зі змінами та доповненнями, виконавчий комітет Вишгородської міської ради оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування у м. Вишгороді, що не виходить за межі міста.
Організатор конкурсу: виконавчий комітет Вишгородської
міської ради.
Об’єкт конкурсу: маршрут №1 «вул. Київська, Набережна
— храм св. Бориса і Гліба»; кількість автобусів для забезпечення перевезень — 1; режим перевезень — щоденно з 07:00 до
20:00, з інтервалом руху — 1 година.
З умовами конкурсу можна ознайомитись на офіційному
сайті Вишгородської міської ради:
http://www.vyshgorod-rada.gov.ua.
Розділ: Оголошення. Конкурс з перевезень.
Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі
— до 17.10. 2016 року (включно) до 16:30.
Режим роботи апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради:

Конкурс

з понеділка по четвер — з 8:00 до 17:15, в п’ятницю — з
8:00 до 16:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00), електронна
адреса: VMR_sekretar@ukr.net
Документи для участі в конкурсі надаються за адресою: м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 132 (канцелярія).
Бланки документів для участі в конкурсі надає виконавчий
комітет Вишгородської міської ради за адресою: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1, каб. 133 (1-й поверх), протягом строку прийняття документів для участі в конкурсі.
Плата за участь у конкурсі становить 2555,00 грн за кожний об’єкт конкурсу та вноситься за наступними реквізитами:
Отримувач: Вишгородська міська рада, п/р 35416008037072,
банк ГУДНСУ в Київській області МФО 821018, Код ЄДРПОУ
04054866.
Призначення платежу: плата за участь у конкурсі з перевезення пасажирів 27.10.2016 р.
Засідання конкурсного комітету розпочнеться 27.10.2016 о
10:00 за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, мала зала
засідань адмінбудинку (II поверх).
Додаткову інформацію про об’єкт конкурсу та з питань
його проведення можна отримати за адресою: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1, каб. 69 (3-й поверх), тел: (04596) 22-957.

Абетка права

Навчаємо на Кургузова, 13
У рамках впровадження реформ Міністерства
юстиції України з 1 вересня 2016 року в усіх районах Київщини та інших областей України відкрилися бюро безоплатної правової допомоги (БПД). У
Вишгороді теж розпочала свою роботу ця первинна ланка в системі БПД. Основна мета — активне
просвітництво на рівні кожної територіальної громади та забезпечення доступу громадян (насамперед — представникам вразливих суспільних груп) до гарантованої державою безоплатної правової допомоги (правової інформації та правосуддя).
Важливим аспектом роботи новоствореного бюро є налагодження партнерських відносин і тісної співпраці з органами влади і місцевого самоврядування заради захисту прав людини. Високий професіоналізм працівників бюро
БПД гарантується конкурсним відбором, який пройшов кожен із них.
У бюро розкажуть людям про їхні права, чим вони можуть скористатись і в своїх особистих інтересах, і в стосунках із органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування. Надаватимуть не лише консультації,
працівникам бюро надане право представництва в судах. Це нова концепція – доступ до правосуддя.
Вишгородське бюро з надання безоплатної правової допомоги розташоване за адресою: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 13.
Тел: +38(04598)53-621; +38(066)77-81-407.

17 вересня

День рятівника!
Гасло Державної служби з надзвичайних ситуацій України «Запобігти. Врятувати. Допомогти»
відображає нелегкі будні рятувальників. Попередження та ліквідація пожеж, різного роду аварій і
катастроф, стихійного лиха, знешкодження боєприпасів, рятування людей на воді, під час дорожньо-транспортних пригод — ось далеко не повний
перелік завдань оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту — служби 101.
З нагоди Дня рятівника щиро вітаємо ветеранів
пожежної охорони, особовий склад, усіх працівників
системи Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Нехай на терені мужньої професії вас не залишає
лицарський дух людяності і впевненості у своїх силах
і завжди оберігає образ Пресвятої Богородиці Неопалимої Купини, яка є покровителем пожежників та
рятувальників і надає допомогу всім, хто потрапив у
біду.
З глибокою повагою
Керівництво Вишгородського
РВ ГУ ДСНС України у Київській області

