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Дитячих бар’єрів
меншає

Благоустрій

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У четвер було урочисто відкрито інклюзивний
ігровий майданчик, який гармонійно розташувався у сквері за будинком № 6 по пр-ту Мазепи.
Майданчик облаштований спеціальними пристроями для дозвілля дітей із фізичними вадами.
Як зазначили у своїх виступах голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган
та міський голова Олексій Момот, у Вишгороді таким чином поменшало дитячих бар’єрів. Майданчик
дозволить дітям з особливими потребами відчути
себе не на узбіччі життя, а у вирі подій.
Новий дитячий об’єкт з’явився завдяки долі бюджетних коштів і головним чином вагомим внескам
меценатів — підприємця Ганни Поліщук, депутата
міської ради Олексія Поліщука, Fozzi Group, депутата Київської обласної ради Романа Буковського
та підприємця Максима Калінкіна.

Вишгородських гандболістів
чекають в Італії
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

За плечима гандболістів Вишгородської ЗОШ № 1 (учні 6-В класу) – чимало вагомих здобутків. Команда, створена не так давно тренером Євгенієм
Земляним, має більше десяти кубків за
перемоги у змаганнях різних рівнів.
Нещодавно юні гандболісти стали
чемпіонами України і були запрошені на
Всесвітній фестиваль із гандболу, який
відбудеться у липні ц. р. у м. Терамо
(Італія). Вони інтенсивно готуються до

змагань, у яких загалом візьмуть участь
близько 600 команд із 70 країн світу.
Напередодні від’їзду (2 липня) група
гандболістів разом із тренером та директором школи Олегом Тимченком завітала до мера міста Олексія Момота, аби
подякувати за підтримку і допомогу в
організації поїздки на змагання. Міський
голова, який завжди охоче підтримує юні
таланти, побажав спортсменам витримки і успіху на гандбольному полі світового рівня.
Вболіватимемо за наших гандболістів
і чекатимемо їх із добрим результатом.

О, спорт, ти – світ!

Увага!

Платний День донора

26 червня 2018 р. з 09:00 до 12:00 у комунальному закладі «Вишгородська центральна районна лікарня» пройде платний День донора.
Оплата за здану кров — 123 грн.
Донорам при собі обов’язково мати паспорт та ідентифікаційний код.
Контакти за телефоном: 097-392-59-32, Мирослава Володимирівна

Увага!

Газета «Вишгород» розповсюджується протягом п’ятниці, суботи, неділі та понеділка.
Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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ПРАВИЛА розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила розміщення зовнішньої реклами
в місті Вишгороді (далі – Правила) розроблені на
підставі Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про інформацію», «Про захист прав споживачів», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,
а також відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29.12.2003 № 2067
та іншими актами чинного законодавства, що регулюють питання розміщення зовнішньої реклами
та інформації.
1.2. Правила регулюють правові відносини у галузі розміщення зовнішньої реклами між розповсюджувачами зовнішньої реклами, Вишгородською
міською радою, її виконавчим комітетом, спеціально уповноваженими територіальними органами виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів,
укладення договорів про надання в користування
місць для розміщення спеціальних конструкцій
зовнішньої реклами, встановлення спеціальних
конструкцій на місцях, наданих у користування, та
контролю за дотриманням цих Правил, а також інші
відносини з приводу розміщення зовнішньої реклами.
1.3. Правила встановлюють порядок здійснення діяльності з розміщення у місті Вишгороді зовнішньої реклами з урахуванням типології
елементів місцевого середовища, архітектурних,
функціонально-планувальних, історико-культурних
та інших чинників.
1.4. Дія Правил поширюється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми
власності, а також на фізичних осіб-підприємців, які
здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами
у місті Вишгороді. Правила є обов’язковими для виконання всіма учасниками рекламної діяльності.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
У цих Правилах терміни вживаються у такому
значенні:
— алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків
деревами та чагарниками;
— архітектурно-планувальне завдання на розташування спеціальної конструкції зовнішньої реклами (АПЗ) – документ, який містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог та особливих умов
на опрацювання проектно-технічної документації
для розташування складних рекламних засобів;
— вивіска чи табличка – елемент на будинку,
будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг,
що належать такій особі, вид її діяльності (якщо
це не випливає із зареєстрованого найменування
особи), час роботи, що розміщений на зовнішній
поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується
власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання
належить на праві власності або користування вся
будівля або споруда), біля входу у таке приміщення,
який не є рекламою;
— виробник реклами – особа, яка повністю або
частково здійснює виробництво реклами;
— вказівник – наземна спеціальна конструкція
одностороння чи двостороння, постійна чи тимчасова (виносна) з розміром рекламної площі не
більше 1,5 кв. м, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи
герби, емблеми, знаки для товарів і послуг,
виготовляється будь-яким способом і розміщується
біля входу (в’їзду, заїзду на територію), де ця особа
займає приміщення;
— дозвіл на розміщення зовнішньої реклами
– реєстраційний документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Вишгородської
міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
— зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а
також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на
елементах вуличного обладнання, над проїжджою
частиною вулиць і доріг;
— ідентифікація зовнішньої реклами – відокремлення зовнішньої реклами від іншої інформації
про товар чи виробника;
— місце розташування рекламного засобу –
площа зовнішньої поверхні будівлі (будинку, споруди), елемента вуличного обладнання або відведеної
території на відкритій місцевості у межах населеного
пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої
реклами в тимчасове користування власником або
уповноваженим ним органом (особою);
— пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах
чи поза нею і позначений дорожнім знаком;
— реклама – інформація про особу чи товар,
розповсюджена у будь-якій формі та будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх цікавість щодо таких
особи чи товару;
— розповсюджувач зовнішньої реклами – особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами;
— рекламодавець – особа, яка є замовником
реклами для її виробництва та/або розповсюдження;
— рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;
— складний рекламний засіб – засіб, який використовується для розміщення реклами і відповідає
декільком з таких ознак:
1) розмір загальної площі рекламної поверхні
спеціальної конструкції будь-якого виду більше 40
кв. м;
2) форма якого виготовлена за індивідуальним

проектом (нетипова, нестандартна конструкція,
оснащена механічним або електричним приводом);
3) має незалежне від мереж вуличного освітлення енергозабезпечення;
4) дахові установки та спеціальні конструкції зовнішньої реклами;
— соціальна реклама – інформація будь-якого
виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей,
популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку
(виготовляється за рахунок замовника);
— політична реклама – інформація про особу
або політичну силу розповсюджена у будь-якій формі та у будь-який спосіб і призначена сформувати
або підтримати громадську думку стосовно відповідної особи або політичної сили;
— спеціальні конструкції – тимчасові і стаціонарні рекламні засоби (світлові і несвітлові, наземні і
не наземні (повітряні), плоскі і об’ємні стенди, щити,
панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі,
тумби, складні просторові конструкції, аеростати,
повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;
— товар – будь-який предмет господарського
обліку, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні
папери, об’єкти права інтелектуальної власності.
Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України «Про рекламу».
3. ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
3.1. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами уповноважується консультативна рада, склад якої затверджується виконавчим комітетом Вишгородської міської ради (далі
по тексту – робоча група).
3.2. До складу робочої групи можуть залучатися на громадських засадах представники об’єднань
громадян та об’єднань підприємств, які провадять
діяльність у сфері реклами.
3.3. До повноважень робочої групи належать:
— попередній розгляд заяв розповсюджувачів
зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення
змін у дозвіл, переоформлення, продовження строку його дії та скасування (анулювання) та видача
дубліката дозволу;
— надання, у разі потреби, розповсюджувачам
зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;
— надання висновків щодо прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце
розташування рекламного засобу, продовження
строку, на який встановлено зазначений пріоритет,
або про відмову в установленні такого пріоритету;
— підготовка проекту рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради щодо надання
дозволу на розміщення зовнішньої реклами ( у тому
числі погодження з органами та особами, зазначеними у цих Правилах) або про відмову у його наданні, щодо скасування дії дозволу або продовження
строку його дії, також переоформлення дозволу;
— надання висновків щодо видачі дозволу на
розміщення зовнішньої реклами або про відмову
його видачі;
— видача дозволу на розміщення зовнішньої
реклами на підставі рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради;
— ведення інформаційного банку даних місць
розташування рекламних засобів, а саме, комплексної схеми розміщення конструкцій зовнішньої
реклами у м. Вишгороді;
— ідентифікація реклами – відокремлення зовнішньої реклами від іншої інформації про товар чи
виробника, незалежно від форм чи способів розповсюдження;
— підготовка та подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади в сфері захисту прав
споживачів та адміністративній комісії при виконавчому комітеті Вишгородської міської ради матеріалів про порушення порядку розповсюдження
та розміщення зовнішньої реклами;
— відповідно до цих Правил розробляє, укладає з розповсюджувачами зовнішньої реклами
договори на право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів), які перебувають у комунальній власності територіальної
громади м. Вишгорода;
— інші повноваження відповідно до законодавства про рекламу та рішень ради.
3.4. Питання встановлення пріоритету на місце
розташування рекламного засобу, продовження
строку дії пріоритету, відмова у наданні пріоритету,
видача дозволу та/або внесення змін до нього, переоформлення дозволу на розміщення реклами або
відмова у наданні дозволу, скасування дозволу, надання дубліката дозволу — вирішуються виконавчим комітетом Вишгородської міської ради.
4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
4.1. Розміщення зовнішньої реклами у місті
Вишгороді проводиться на підставі дозволів, що
видаються виконавчим комітетом Вишгородської
міської ради згідно з рішенням та у порядку, встановленому даними Правилами.
4.2. Дозволом на розміщення зовнішньої реклами є реєстраційний документ встановленої
форми, виданий на підставі рішення виконавчого
комітету Вишгородської міської ради, що визначає
право розповсюджувача зовнішньої реклами на
встановлення окремої спеціальної конструкції на
певний термін та у певному місці і містить відомості
про розповсюджувача зовнішньої реклами, технічні характеристики спеціальної конструкції, місце її
розташування з прив’язкою до топогеодезичного

знімку місцевості (М 1:500), фотографічний знімок
місця до і після розташування спеціальної конструкції, погоджувальну частину (у вигляді листів
від компетентних служб) та інші необхідні відомості.
4.3. Справляння плати за видачу зазначених
дозволів забороняється.
4.4. Дозвіл надається строком на п’ять років,
якщо менший строк не зазначено у заяві розповсюджувача зовнішньої реклами.
4.5. Виданий у встановленому порядку дозвіл
є підставою для розміщення зовнішньої реклами та
виконання робіт, пов’язаних із розташуванням рекламного засобу.
4.6. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.
4.7. У процесі надання дозволів забороняється
проведення тендерів (конкурсів) щодо надання дозволів.
4.8. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:
— розміщуватись з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у Правилах та інших актах
чинного законодавства;
— розміщуватись із забезпеченням видимості
дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального
користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
— освітлення зовнішньої реклами не повинно
засліплювати учасників дорожнього руху, а також
не повинно освітлювати квартири житлових будинків;
— опори наземної зовнішньої реклами, що розташована вздовж проїжджої частини вулиць і доріг,
повинні мати вертикальну дорожню розмітку, нанесену світлоповертаючими матеріалами, заввишки
до 2 метрів від поверхні землі;
— нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг,
у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен
розташовуватись на висоті не менш як 5 метрів від
поверхні дорожнього покриття;
— у місцях, де проїжджа частина вулиць межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня
реклама може розміщуватись в одну з фасадами
будівель або огорожами лінію.
4.9. Зовнішня реклама повинна відповідати вимогам Закону України «Про рекламу».
4.10. Зовнішня реклама розміщується:
— на спеціальних тимчасових і стаціонарних
конструкціях;
— на зовнішніх поверхнях будинків і споруд;
— на елементах вуличного обладнання та над
проїжджою частиною вулиць і доріг.
4.11. Забороняється розміщувати засоби зовнішньої реклами:
— на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
— на висоті не менш як 5 метрів від поверхні
дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня
виступає за межі краю проїжджої частини.
4.12. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників
або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних,
історико-культурних чинників, типології елементів
місцевого середовища та з додержанням правил
благоустрою території міста Вишгорода.
4.13. Розміщення зовнішньої реклами на
пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природнозаповідного фонду дозволяється за погодженням
із відповідним центральним або місцевим органом
виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.
4.14. Розповсюдження реклами алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і
послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та
тютюнові вироби, забороняється на засобах зовнішньої реклами.
4.15. Вивіски чи таблички:
– повинні розміщуватися без втручання у несучі
конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони
розміщуються;
не повинні відтворювати зображення дорожніх
знаків;
не повинні розміщуватися на будинках або спорудах – об’єктах незавершеного будівництва;
площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв.
метрів.
Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.
4.16. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється
у разі:
– припинення юридичної особи або припинення
діяльності фізичної особи-підприємця;
— невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у
визначенні, та архітектурним вимогам, державним
нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;
— порушення благоустрою території.
Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або
фізичних осіб-підприємців, якими вони були встановлені.
4.17. Перелік обмежень та заборони щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 4.8-4.16 цих Правил, є вичерпним.
5. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
5.1. Спеціальні конструкції зовнішньої реклами

Вишгород
Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вишгородської міської ради
від ___ ___________ 2018 р. № __/__
повинні розташовуватись із дотриманням вимог
актів законодавства у галузі зовнішньої реклами,
інших нормативно-правових актів, у тому числі цих
Правил.
5.2. Спеціальні конструкції зовнішньої реклами
повинні використовуватись тільки за призначенням.
5.3. Розташування спеціальних конструкцій на
фасадах будинків (будівель) та споруд має здійснюватися з дотриманням структурної побудови фасадів без пошкодження елементів архітектури.
5.4. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу,
здійснюється спеціалізованими підприємствами,
установами та організаціями, які мають відповідні
ліцензії.
Проектна документація на споруди зовнішньої
реклами розробляється згідно з положеннями Державних будівельних норм ДБН А.2.2-3-2004 «Проектування. Склад, порядок розроблення та затвердження проектної документації для будівництва»,
погоджується місцевими органами містобудування
та архітектури відповідно до місцевих правил забудови та підлягає комплексній державній експертизі
згідно із законодавством незалежно від джерел фінансування.
5.5. При монтажі та експлуатації спеціальних
конструкцій зовнішньої реклами необхідно дотримуватись вимог техніки безпеки.
5.6. До виготовлення і розташування спеціальних конструкцій застосовуються вимоги, що
встановлені відповідними містобудівними нормами,
стандартами та цими Правилами.
5.7. Розташування дахових рекламних засобів
забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.
5.8. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюються
відповідно до вимог, передбачених законодавством.
5.9. Розташування рекламних засобів у межах
охорони зон інженерних комунікацій дозволяється
за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.
5.10. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки
під час розташування та експлуатації рекламних
засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами
згідно із законодавством.
5.11. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального
користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.
5.12. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої
реклами, номера його телефону та дозволу, дати
видачі дозволу та строку його дії.
5.13. Проводити заходи щодо освітлення спеціальних конструкцій для безпечної експлуатації та
естетичного вигляду у вечірній та нічний час.
5.14. Фундамент наземної спеціальної конструкції, що виступає над поверхнею землі, повинен бути декоративно оздоблений (оформлений).
5.15. Матеріали, з яких виготовляються спеціальні конструкції, повинні відповідати сучасним вимогам якості.
Монтаж спеціальних конструкцій повинен проводитися без відхилень від затвердженої проектної
документації.
5.16. Спеціальні конструкції зовнішньої реклами повинні утримуватись у порядку, що включає:
— належний естетичний вигляд;
— наявність реклами або фонового покриття;
— відповідність технічним вимогам, передбаченим проектною документацією на спеціальну конструкцію зовнішньої реклами.
5.17. Розташування спеціальних конструкцій не
повинно створювати перешкод для проходу пішоходів і механізованого прибирання вулиць та тротуарів, а також для догляду за газонами.
5.18. Розміщення нових спеціальних конструкцій із погіршенням сприйняття існуючих рекламоносіїв заборонено. З метою недопущення перевантаження окремих ділянок та територій рекламними
конструкціями, при розгляді питання видачі нових
дозволів враховуються всі розташовані поблизу
об’єкти зовнішньої реклами.
5.19. Обов’язковою вимогою встановлення рекламоносіїв є збереження умов цілісного візуального сприйняття архітектурних ансамблів та домінант
культових споруд, міських перспектив, цінних видових картин, ландшафтів та інших містоутворюючих
факторів.
5.20. При розміщенні спеціальних конструкцій
зовнішньої реклами по обидва боки вздовж дорожнього полотна, лінії вулиці повинно забезпечуватись дотримання наступних вимог щодо відстаней
між рекламними засобами:
— для конструкцій типу «Біл-борд» – не менше
150 м;
— для конструкцій типу «Сіті-лайт» – не менше
30 м.
5.21. Тимчасові виносні спеціальні конструкції (штендери) розміщуються тільки під час роботи
підприємств (установ, організацій), що рекламують
свої товари (послуги) та встановлюються тільки за
межею пішохідної частини тротуару.
5.22. Кожен елемент (фундамент, несучий
каркас, інформаційне поле, кронштейн, елемент
кріплення) повинен бути складовою цілісного естетичного виду рекламного засобу і мати високий
рівень дизайнерських рішень для декоративного
оздоблення.
Далі — на стор. 3

Вишгород
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23 червня

ПРАВИЛА розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді
(Початок на стор. 2)
5.23. При наданні дозволу на розміщення
об’єктів зовнішньої реклами в центральній частині
міста, на основних магістралях, на автобусних зупинках може передбачатися виконання розповсюджувачем реклами додаткових робіт із благоустрою
міської території, опорядження фасадів будинків,
святкового оформлення реклами та інше. Обсяг та
характер таких робіт обумовлюються шляхом укладання договору з розповсюджувачем зовнішньої
реклами.
6. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕКЛАМИ
6.1. Реклама має бути чітко відокремлена від
іншої інформації, незалежно від форм чи способів
розповсюдження, таким чином, щоб її можна було
ідентифікувати як рекламу.
6.2. Розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується
чи надається споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а
також безпосередньо на самому товарі та/або його
упаковці, не вважається рекламою.
У цьому випадку йдеться про інформацію про
товар та/або його виробника, яка об’єктивно необхідна споживачу для здійснення свідомого вибору
товару, його належного використання, захисту своїх
споживчих прав тощо (інформація про дійсні споживчі якості товару, про порядок його використання,
утилізації тощо, про належні дії споживача у тих чи
інших випадках у зв’язку з придбанням та використанням товару, контактна інформація про виробника
тощо). Така інформація не може містити закликів до
придбання або не придбання того чи іншого товару,
закликів скористатися послугами того чи іншого виробника тощо.
6.3. Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності
(якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування
особі приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи
споруди не вище першого поверху або на поверсі,
де знаходиться власне чи надане у користування
особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не
вважається рекламою.
6.4. У випадку якщо основний профіль діяльності підприємства відрізняється від назви вивіски,
а також назва вивіски не збігається з юридичним
найменуванням підприємства, вивіску слід вважати
рекламою.
6.5. Рекламою є спеціальна інформація про осіб
(фізична особа-підприємець або юридична особа)
чи продукцію (товари, роботи, послуги, цінні папери),
що розповсюджується в будь-який спосіб з метою
отримання прямого та опосередкованого прибутку.
6.6. Під зовнішньою рекламою розуміється
будь-яка реклама, що розміщується на окремих
спеціальних конструкціях, щитах, екранах, розташованих просто неба, на фасадах будинків та споруд.
7. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА
РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
7.1. Для одержання дозволу на розміщення зовнішньої реклами заявник подає до апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради заяву
за формою згідно з додатком 1 цих Правил, до якої
додаються:
— фотокартка або комп’ютерний макет місця
(розміром не менш як 6 х 9 см), на якому планується
розташування рекламного засобу, з прив’язкою до
місцевості та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
— копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця.
Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.
7.2. За наявності документів, передбачених п.
7.1. цих Правил, відомості про заяву у той же день
вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої
реклами (журналу), який ведеться у довільній
формі.
7.3. Робочий орган протягом двох днів з дня
реєстрації заяви перевіряє місце розташування
рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет
наявності на це місце пріоритету іншого заявника
або надання на заявлене місце зареєстрованого в
установленому порядку дозволу за формою згідно
з додатком 2.
7.4. Рішення про встановлення пріоритету на
заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету приймається виконавчим комітетом Вишгородської міської ради.
7.5. У разі прийняття рішення про відмову у
встановленні пріоритету, робочий орган протягом
трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь або із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування
рекламного засобу, або дати і номера рішення виконавчого комітету про надання дозволу на заявлене місце іншій особі, або із зазначенням вимог, що
недодержані заявником, відповідно до розділу 5, та
повертає всі подані заявником документи.
7.6. Пріоритет заявника на місце розташування
рекламного засобу встановлюється строком на 3
місяці з дати прийняття виконавчим комітетом Вишгородської міської ради відповідного рішення.
7.7. Строк встановлення пріоритету на місце
розташування рекламного засобу може бути продовжений виконавчим комітетом Вишгородської міської ради не більш як на 3 місяці у разі:
— продовження строку оформлення дозволу у
зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної
документації.
У разі продовження строку оформлення дозволу — заявника повідомляють письмово.

7.8. Інформація про подані заяви та встановлені пріоритети є відкритою і повинна надаватись будь-якій особі за її письмовою заявою.
8. ПОГОДЖЕННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
8.1. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету визначаються заінтересовані органи
(особи), з якими необхідно погодити дозвіл.
8.2. Видача дозволу погоджується робочим органом із власником місця або уповноваженим ним
органом (особою), а також з:
Мінкультури — у разі розміщення зовнішньої
реклами на пам’ятках національного значення, в
межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів
населених місць;
Київською обласною держадміністрацією — у
разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках
місцевого значення, а також у межах зон охорони
цих пам’яток;
утримувачем інженерних комунікацій — у разі
розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних
зон цих комунікацій;
Укравтодором або власниками автомобільних
доріг та Національною поліцією — у разі розміщення
зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.
Перелік органів та осіб, з якими погоджується
видача дозволу, є вичерпним.
8.3. Дії щодо отримання зазначених погоджень
вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу. Робоча група не вправі подавати заяву
та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої
реклами.
8.4. Для здійснення погодження робочий орган
не пізніше дня, що настає за днем після прийняття
рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради про встановлення пріоритету за заявником на одержання дозволу на розміщення об’єкту
зовнішньої реклами, надсилає копії документів від
заявника у паперовому або електронному (шляхом
сканування) вигляді органам, зазначеним п. 8.2., та
встановлює строк розгляду зазначених документів.
За результатами дозвільної (погоджувальної)
процедури органи, зазначені в п. 8.2., надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому
органу.
У разі ненадання органами, зазначеними в п.
8.2., протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.
8.5. Під час надання дозволу втручання у форму
рекламного засобу та зміст реклами забороняється.
8.6. Робочий орган протягом не більш як двох
робочих днів із дати одержання від органів та осіб,
з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.
8.7. Виконавчий комітет Вишгородської міської
ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про
надання дозволу або про відмову у його наданні із
урахуванням вимог Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», та Регламенту роботи
виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
8.8. Дозвіл або відмова у його видачі видається
не пізніше ніж протягом наступного робочого дня
після прийняття відповідного рішення із урахуванням вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту роботи виконавчого
комітету Вишгородської міської ради.
8.9. У разі прийняття рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, оформлюються два примірники дозволу за підписом
уповноваженої особи, які скріплюються печаткою
виконкому Вишгородської міської ради.
Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий залишається у виконавчому комітеті
Вишгородської міської ради для обліку і контролю.
Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.
8.10. Відповідно до прийнятого рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами,
заявник отримує в уповноваженої особи апарату
виконавчого комітету Вишгородської міської ради
договір на тимчасове користування місцем для розміщення спеціальної конструкції за формою згідно
з додатком 3 цих Правил, який необхідно укласти у
триденний термін з дня отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
8.11. Робоча група протягом десяти днів з дати
реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.
8.12. Дозвіл надається строком на п’ять років,
якщо менший строк не зазначено у заяві.
8.13. У наданні дозволу може бути відмовлено
у разі, коли:
— оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
— у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості;
— якщо рекламна конструкція на запропонованому місці суперечить типології, елементам місцевого середовища, архітектурним, функціонально-планувальним та історико-культурним чинникам;
— у разі порушення Правил благоустрою території у м. Вишгороді, затверджених рішенням Вишгородської міської ради.
Рішення про відмову у наданні дозволу може
бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.
8.14. Виданий у встановленому порядку дозвіл
є підставою для розміщення зовнішньої реклами та
виконання робіт, пов’язаних із розташуванням рекламного засобу.
8.15. Після розташування рекламного засобу
розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний
строк зобов’язаний подати робочому органу фото-

картку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).
9.ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОЗВІЛ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
9.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла
потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до виконавчого комітету Вишгородської міської ради з письмовою заявою у довільній формі про
внесення у дозвіл необхідних змін.
При цьому, під зміною технологічної схеми рекламного засобу розуміється зміна конструктивних
елементів спеціальної конструкції без зміни місця
розташування спеціальної конструкції.
9.2. До заяви додається:
— технічна характеристика змін у технологічній
схемі рекламного засобу;
— фотокартка рекламного засобу та ескіз із
конструктивним рішенням.
9.3. Робоча група протягом не більш як 15 робочих днів із дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.
Відмова у зміні технологічної схеми рекламного
засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
9.4. Зміна технологічної схеми спеціальної конструкції зовнішньої реклами не впливає на термін
дії дозволу.
9.5. Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної схеми спеціальної конструкції по одній із
підстав, викладених у пункті 8.13 цих Правил.
9.6. Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
9.7. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці
розташування рекламного засобу, які зумовлюють
необхідність зміни місця розташування рекламного
засобу, уповноважена особа апарату виконавчого
комітету Вишгородської міської ради у 7-денний
строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У 10-денний строк з початку
зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту,
будівництва робочий орган надає розповсюджувачу
зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця
розташування рекламного засобу вносяться зміни
у дозвіл.
9.8. Відшкодування витрат, пов’язаних із демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з
власником місця розташування рекламного засобу.
9.9. Плата за надання робочим органом послуг,
пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється.
9.10. Строк дії дозволу продовжується на час,
необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця.
9.11. Після закінчення реконструкції, ремонту,
будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач рекламного засобу має пріоритетне право на розташування рекламного засобу
на попередньому місці.
10. ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ДОЗВОЛУ
НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
10.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше, ніж
за один місяць до закінчення строку дії дозволу.
Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл після прийняття рішення виконавчого комітету
міської ради.
10.2. У продовженні строку дії дозволу може
бути відмовлено, якщо у заявника існує заборгованість по сплаті за тимчасове користування місцями
розташування спеціальних конструкцій зовнішньої
реклами за існуючим договором.
10.3. У такому ж порядку продовжується строк
дії дозволу, виданий до набрання чинності цими
Правилами.
10.4. Відмова в продовженні строку дії дозволу
може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
11. ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
11.1. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду
дозвіл підлягає переоформленню. Переоформлення дозволу здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
11.2. Особа, яка набула право власності на
рекламний засіб або орендувала його, протягом
одного місяця з дня виникнення права власності
(користування) рекламним засобом звертається до
робочої групи із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.
11.3. До заяви додається:
— документ, що засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;
— оригінал зареєстрованого дозволу;
— письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого
ним органу (особи);
— копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника (виписка) як юридичної особи або фізичної
особи-підприємця;
— банківські реквізити, ідентифікаційний код
юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших
обов’язкових платежів.
11.4. У разі відсутності зауважень до поданих
заявником документів, робочим органом готується
проект рішення виконавчого комітету міської ради
про переоформлення дозволу. Після прийняття
даного рішення вносяться відповідні зміни в дозвіл, про що робиться відмітка в журналі реєстрації. Відмова у переоформленні дозволу може бути
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оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
11.5. У випадку передачі розповсюджувачем
зовнішньої реклами спеціальних конструкцій іншим
особам, останні не можуть розташувати спеціальні
конструкції без наявності належним чином оформленого дозволу.
12. СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
12.1. Дозвіл скасовується до закінчення строку
дії на підставі рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради у наступних випадках:
— за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;
— у разі порушення порядку розміщення зовнішньої реклами, відсутності маркування, незадовільного технічного стану рекламних засобів,
порушень вимог техніки безпеки при розміщенні та
експлуатації рекламних засобів;
— у разі не переоформлення дозволу в установленому порядку;
— якщо власник рекламного засобу не сплачує плату за тимчасове
користування місцем у термін більше 2-х місяців
поспіль;
— у разі невикористання місця розташування
рекламного засобу безперервно протягом 6 місяців.
12.2. Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим
органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.
12.3. Рішення про скасування дозволу може
бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.
13. ПЛАТА ЗА ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ
МІСЦЕМ РОЗТАШУВАННЯ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ
13.1. Порядок визначення розміру плати за
тимчасове користування місцем, для розташування
рекламних засобів, що перебувають у комунальній
власності, встановлюється цими Правилами, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, – на договірних засадах з його власником або
уповноваженим ним органом (особою).
13.2. Площа розташування рекламного засобу
визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої
ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного
та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на
уявну паралельну їй площину.
13.3. Під час проведення рекламних акцій (виставок, шоу тощо) просто неба для визначення
площі місця береться загальна площа території, яка
надається організаторам таких акцій.
13.4. Плата за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності, для
розташування спеціальних конструкцій зовнішньої
реклами здійснюється на підставі відповідних договорів між розповсюджувачем зовнішньої реклами та робочим органом, які повинні бути укладені
впродовж трьох робочих днів з моменту прийняття
рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
Нарахування плати за тимчасове користування
місцями розташування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами здійснюється робочим органом з
моменту прийняття відповідного рішення.
13.5. Щомісячний розмір плати визначається
шляхом множення місячної плати на:
— розмір площі місця розташування рекламного засобу;
— коефіцієнт диференціації базового тарифу в
залежності від місця розташування об’єкту зовнішньої реклами;
— корегуючий коефіцієнт, згідно з п. 14.3. Правил, за умови надання розповсюджувачем заяви, в
якій чітко зазначено перелік адрес та терміни розміщення соціальної реклами.
13.6. Розмір плати за тимчасове користування
місцем розташування рекламного засобу не може
встановлюватись залежно від змісту реклами.
13.7. Суб’єкт господарювання (розповсюджувачі зовнішньої реклами), які безоплатно розміщують
соціальну рекламу, рішенням виконавчого комітету
міської ради звільняються на період розміщення соціальної реклами від плати за тимчасове користування місцем розташування засобів зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності міста
Вишгорода, за умови наявності дозволів на розміщення зовнішньої реклами та укладених договорів
тимчасового користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами.
14. РОЗРАХУНКОВІ ТАРИФИ ПЛАТИ ЗА
ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ МІСЦЯМИ РОЗТАШУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ М.ВИШГОРОДА
14.1. Розмір плати за користування місцем, що
знаходиться у комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій, що використовуються для розміщення рекламоносіїв, обчислюється за такою формулою:
, де
Р – розмір плати;
S – площа місця розташування спеціальної конструкції;
В – вартість використання 1 кв. м. місця розташування рекламного засобу;
Кп – коефіцієнт зони розміщення спеціальної
конструкції.
Кз – коефіцієнт складного рекламного засобу
(використовується в разі необхідності.
Далі — у наступному номері
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Наше місто

Вишгород

Шановні вишгородці!

Професійне свято

Вітали медичних працівників

Від усієї душі вітаю нашу молодь зі святом, яке символізує невпинний рух уперед,
завзяття і бадьорість, безмежжя мрій і сподівань. День молоді — це торжество усіх
поколінь, бо кожен був молодим, і більшість
залишила назавжди це почуття у своїй душі.
Щиросердечно бажаю усім добра і щастя, палкої любові до рідного міста, реалізації
усіх задумів і надій.
Зі святом, друзі!
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського
міського голови

Вікторія ШМИГОРА

Як дружна
родина

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Традиційно у третю неділю червня
працівники медичної галузі України
відзначали своє професійне свято.
Колективи КЗ «Вишгородська центральна районна лікарня», КЗ «Вишгородський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» та філії
«Вишгородська станція екстреної медичної допомоги» у п’ятницю, 15 червня,
у актовій залі Вишгородської ЦРЛ вітали
заступник голови РДА Марина Мельник,
заступник голови районної ради Марина
Ганіцька, спеціаліст організаційного відділу Вишгородської міської ради Катерина Боднарчук, головні лікарі КЗ медицини Іван Клюзко та Оксана Морозова.
Іван Клюзко, який щиро подякував
працівникам медичних установ за роботу, передав вітальну адресу від народного депутата Ярослава Москаленка.
З нагоди професійного свята медики
району отримали ряд відзнак. Так, заступнику головного лікаря КЗ «Вишгородська центральна районна лікарня»
Наталії Шилан присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».
Подяки від народного депутата Ярослава Москаленка вручили медпрацівникам Вишгородської ЦРЛ Вірі Ілюхіній,
Ларисі Чернишовій, Тамарі Івановій, Ірині Романів, Аллі Дузенко.

Головний лікар ЦРЛ Іван Клюзко
та зуслужений лікар України Наталія Шилан

Грамотами від райдержадміністрації та районної ради відзначено Оксану
Мельничук, Тамару Макаренко, Юрія
Мусієнка, Ніну Литвинову, Ольгу Маміконян, Олену Лемзякову, Людмилу
Сліпченко, Людмилу Козачук, Юрія Заводовського, Людмилу Фощан, Наталію
Осадчу.
Від Вишгородської міської ради та
міського голови Олексія Момота подяки отримали медики КЗ «ВЦРЛ» Марина Аносова, Ірина Кравцова, Тетяна
Вознюк, Валентина Мельник, Галина
Шевченко. Особливими подяками було
відзначено лікаря-кардіолога Катерину
Хомяк та старшу медичну сестру Лідію
Гринченко.
На завершення урочистостей учасники художньої самодіяльності подарували присутнім свої виступи.

У БФ «Святої Ольги»

Мами й діти хочуть разом відпочити
Влас. інф.
ФОТО – Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород»

Минулої суботи у Благодійному
фонді «Святої Ольги» відбулася зустріч мам багатодітних родин, дітейінвалідів із Почесним громадянином
міста, Вишгородського району, Героєм України Семеном Поташником.
Президент БФ, радник міського голови Володимир Малишев тепло привітав гостя з днем народження, який
він відсвяткував нещодавно, та вручив
йому цінний подарунок.
Семен Поташник – людина-легенда,
праця якої – неоціненна для становлення
нашого міста. І водночас він надзвичайно щирий, сердечний. Його душевного
тепла вистачає і для численних друзів, і
для кожного, з ким спілкується. Тож розмова була ніби у сімейному колі, тепла і
невимушена. Згадавши перші роки розбудови Вишгорода, його інфраструктури — лікарні, садочків, шкіл, — Семен

Поташник все ж зосередився на сьогоденні: як швидко розвивається наше
місто, один за одним зводяться будинки. Але паралельно слід подбати і про
соціальну, комунальну та транспортну
сфери, аби уникнути колапсу. Це робота
депутатського корпусу, виконавчого комітету, міського голови. Мешканці міста
надали їм мандат довіри, тому і чекають
від них відповідних дій.
Звісно, все це важливо для мам,
адже кожна хоче, аби її діти мали комфортні умови проживання. Та разом
із тим жінки озвучили й нагальну нині
проблему щодо літнього відпочинку багатодітних родин. Семен Поташник як
радник голови Київської обласної державної адміністрації пообіцяв звернутися до Олександра Горгана з відповідним проханням і листом від багатодітних
мам Вишгорода. Він сподівається на позитивне вирішення питання.
Після зустрічі 30 родин отримали подарунки від СК «Джонсон».

Влас. інф.
ФОТО — архів Національного
музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році»

У День медичного працівника суспільство висловлює повагу до людей,
які рятують тисячі життів і робота
яких вимагає не лише професіоналізму і старанності, але й сміливості прийняти відповідальність за долю інших.
Тож напередодні професійного свята
на території Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році»
шанували медиків Новопетрівської
районної лікарні, Вишгородської центральної районної лікарні, медиків загальної практики сімейної медицини
та Першої медроти ім. Пирогова Національної гвардії України.
Відкрили захід Державним Гімном,
виконавши його разом.
Учасників зібрання привітав Новопетрівський сільський голова Радіон Старенький. Він відзначив почесною грамотою колектив Новопетрівської районної
лікарні, вручивши її головному лікарю закладу Василю Яковенку, який був провідним хірургом Першої медичної роти ім.
Пирогова Національної гвардії України.
Директор Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році»
Іван Вікован наголосив на важливості
місії медичних працівників для кожного
з нас, а голова місцевої ради ветеранів
Мусій Мартиненко побажав їм вдячних і
щасливих пацієнтів.
Василь Яковенко, передавши теплі
слова від Старопетрівського сільського
голови Ростислава Єреми, теж привітав
зі святом своїх колег, а також присутніх
побратимів, разом із якими рятував життя наших бійців у зоні АТО. Вони прибули на свято зі Львова, Полтави, Бахмута, Києва та Київської області. Водночас
нагадав і сумну статистику: у 2016 році у
зоні АТО загинуло 56 медиків, сьогодні
ця кількість зросла до 92...
Господарі запросили гостей до му-

зею, провели для них цікаву екскурсію,
розповівши про Київську наступальну
операцію 1943 року та ознайомивши із
експозицією, присвяченою подіям на
Сході України.
Робота військових медиків — це велика відповідальність і честь. Вони без
свят і вихідних, цілодобово рятують
українських солдатів та офіцерів у районах бойових дій, надають допомогу
місцевому населенню. Під час заходу
один із них – фельдшер Олександр Корнійчук, який нині служить у батальйоні
Кульчицького, провів тренінг із надання
першої реанімаційної допомоги.
Учасники заходу поклали квіти до
Пам’ятника Невідомому солдату та хвилиною мовчання вшанували загиблих
воїнів часів Другої світової та нинішньої
війни на Сході України.
Після офіційної частини заходу всі
разом пригощалися рибною юшкою, яку
зварили у величезному казані на багатті,
та іншими смаколиками, приготованими
колективом Новопетрівської районної лікарні і за підтримки Новопетрівської сільської ради, місцевого підприємця Юрія
Таранова та ПП «Курочка». Приватний
підприємець Юрій Нестеренко цього спекотного дня пригостив усіх морозивом.
Захід супроводжував соліст Юрій
Глущенко (м. Київ). А приємним сюрпризом стали виступи аматорського колективу «Новопетрівчанка», разом із яким
місцеві школярі виконали жартівливі мініатюри на медичні теми, та запального
ансамблю «Веснянка» (с. Лютіж).
Тепла атмосфера, дружні обійми,
радісні усмішки свідчили про те, що медичні працівники – одна родина, де відчувають дружнє плече, де одне одного
шанують і підтримують. А увага з боку
органів місцевого самоврядування та
адміністрації Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році»
вкотре підтвердила повагу до медиків
нашого району та їхньої праці.
Більше фото – див. на сайті газети

Суспільство

Вишгород
КОДА інформує

Р

До вас їде екомобіль
Голова КОДА Олександр Горган презентував першу в Україні екологічну лабораторію на колесах, яка вимірюватиме рівень радіації,
забрудненість повітря і води у Київській області.
У презентації також взяли участь перший заступник голови КОДА
Андрій Анісімов, директор департаменту екології та природних ресурсів Вікторія Киреєва.
14 червня на площі біля КОДА увагу привертало незвичайне авто:
VOLKSWAGEN CRAFTER 2017 року випуску. Його із цікавістю вивчали
журналісти.
– Це і є мобільна екологічна лабораторія, оснащена сучасними приладами для вимірювання більш ніж 17 показників забрудненості довкілля,
– розповідає справи Вікторія Киреєва. – Віднині зможемо швидко реагувати на скарги громадян та екологічні порушення.
– Сьогодні на Київщині відбувається безпрецедентна подія, – звернувся до присутніх очільник столичної області. – Уперше в Україні починає
діяти мобільна екологічна лабораторія, результати досліджень якої матимуть правові наслідки. Минулого року ми запланували не просто придбати, а повністю укомплектувати приладами цю автолабораторію. Завдяки
співпраці КОДА та Київської облради, депутати якої підтримали пропозицію адміністрації придбати такий мобільний комплекс, нам усе вдалося.
Київщина має колосальний рекреаційний потенціал. Але часто він перекреслюється нахабним ставленням до довкілля з боку окремих підприємців або осіб, які засмічують навколишнє середовище. Віднині стан справ
змінюється кардинально: на дорогах Київщини люди бачитимуть цей
автомобіль, який стане жахом для тих, хто шкодить довкіллю Київщини.
Починає працювати жорсткий контроль, що змусить порушників платити
штрафи, приводити у відповідність до норм шкідливі викиди підприємств.
Також зростатимуть екоподатки, які сплачують підприємці в бюджети населених пунктів, де вони розгортають своє виробництво.
Київська обласна рада виділила на придбання мобільної еколабораторії 4,5 мільйона грн. За рахунок проведення процедури публічних закупівель у системі ProZorro, економія становила 800 гривень. Тобто ціна
зменшилася до 3 млн 700 тисяч грн.
– Хочу подякувати КОДА в особі Олександра Горгана, Київській облраді та всім депутатам за підтримку наших ідей, – зазначила Вікторія
Киреєва. – Можна сказати, що система моніторингу довкілля на Київщині
працює на повну потужність: є сайт, діють 4 мобільних пункти спостереження (ще 9 встановимо до кінця цього року) та запрацювала екологічна
мобільна лабораторія. Кожна людина зможе зайти на сайт «Solidinfo.ua» і
спостерігати за станом довкілля в тій чи тій місцевості.
– Чи вистачить однієї еколабораторії на всю Київщину? Вистачить для
того, щоб нагнати страху, виписати перші великі штрафи порушникам
(від 10 тисяч до 2 млн грн). Звісно, одного авто недостатньо. В ідеалі в
Київській області таких мобільних еколабораторій повинно працювати
щонайменше 4. Але треба з чогось починати, – сказав очільник області.
Олександр Горган пообіцяв журналістам, що найближчим часом еколабораторія на колесах у тестовому режимі відвідає Рокитнянський район
і дослідить забрудненість тамтешнього кар’єру, на що скаржаться місцеві
жителі. А надалі складатимуть графіки таких виїздів.
– Мене переповнює радість, бо в нас з’явився потужний інструмент,
який допоможе робити Київщину чистішою, а життя людей – довшим,
щасливішим, – підбив підсумок події голова облдержадміністрації.

КОДА інформує
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15 червня у Верховній Раді відбулося розширене засідання Міжфракційного депутатського об’єднання
«Київщина», на якому презентували
інноваційний механізм взаємодії МДО
«Київщина» та органів самоврядування Київської області для протидії системним правопорушенням (таким, як
відсутність доріг, стихійні сміттєзвалища, вирубка лісу, «кришування»
питань, закриття соціальних закладів
тощо). Також розглянули законопроект «Про міські агломерації». Участь
у заході взяли народні депутати, урядовці, представники органів місцевого самоврядування і виконавчої влади Київської області.
Відкрив засідання голова МДО «Київщина», народний депутат Ярослав
Москаленко. Він наголосив, що суть
презентованої програми полягає не
лише у вирішені системних проблем. А,
по-перше, спонукатиме людей самим
повідомляти про наявні проблеми, і подруге, допоможе вирішувати їх оперативно за рахунок взаємодії і контролю
чиновників усіх рівнів.
«Незаконна господарська діяльність
у зоні відчуження, вирубка лісу, видобування піску, несанкціоновані звалища, земельні питання, «вбиті» дороги
та інші, не менш важливі питання, по-
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Шановні державні
службовці! Щиро вітаю
вас з професійним
святом та пам’ятною
датою, 100-річчям
державної служби
України!
Ваш професійний обов’язок є дуже почесним та відповідальним, адже від нього
залежить соціально-економічний та культурний розвиток нашої громади та зростання добробуту її мешканців.
Щодня спільними зусиллями ми робимо свій внесок у побудову заможної демократичної європейської держави. Тож
нехай всі наші дії будуть мудрими, а щоденна робота викликає повагу та довіру
громадян.
Зараз ви на собі відчуваєте реформування державного управління, але ці зміни
покликані сформувати ефективну владу
нової якості: висококваліфіковану, прозору, моральну та насамперед відповідальну
перед громадянським суспільством.
Бажаю усім вам міцного здоров’я, добробуту, миру та життєвої наснаги працювати на благо нашої Вишгородщини та
України.
Вячеслав САВЕНОК,
голова Вишгородської
районної державної адміністрації

Листи читачів
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24 червня — День молоді
Вітаю вишгородців з Днем молоді – з одним із найдинамічніших і найоптимістичніших свят!
За молодими — майбутнє нашого міста! Народжена у незалежній Україні національно-свідома молодь здатна рухати державу до кращих
європейських цінностей і забезпечити високі
соціальні стандарти. Тож залишайтеся такими
протягом усього свого шляху, адже молодість
не залежить від віку — вона живе в душі, яка не
перестає літати, будувати плани і виконувати
задумане, всупереч усім труднощам!
Будьте щасливі і робіть щасливими інших!
Насолоджуйтеся літом і теплом!
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова

Спасибі за урок доброти

Я – людина того віку, коли з сумом повторяємо: — Мої роки — моє багатство.
Звичайно, надбання у кожного свої. Та є
дещо, що об’єднує категорію людей з великим життєвим досвідом. Ми любимо спілкуватися, особливо з такими ж однодумцями.
Отож одного дня радо поспілкувалася з
багаторічною подругою, яку давно не бачила.
Гарно посиділи, доки згадали, що було, позітхали, що буде, на Галявині казок біля бювету.
Я зібралася отримати пенсію в Ощадбанку,
тож заспішила — скоро перерва. Подруга погодилася супроводити. Отож діти, внуки, ліки,
болячки так захопили, що я залишила на лавці
сумку з документами, телефоном і ключами
від квартири.
Спохопилася біля банку. Можете уявити

мій шок! Тим більше, що місце нашої зустрічі
надто багатолюдне.
І як я вдячна молодій мамі з двома дітками,
яка вчасно звернула увагу на мої речі і встигла навіть зателефонувати кільком моїм знайомим.
Декому через мою пригоду довелося ковтати валідол. А я безмежно вдячна небайдужій
матусі, у якої з переляку навіть не запитала
ім’я, що врятувала мене від багатьох неприємностей і діткам своїм, та й усім навколо, продемонструвала урок людяності і доброти.
Може, прочитає мої щирі рядки, де я бажаю
їй і її діткам щастя, здоров’я, зберігати в душі
світло любові до людей. Спасибі тобі, рідна, за
урок доброти!
Із вдячністю, забудькувата пенсіонерка

МДО «Київщина» у Верховній Раді України
стійно порушуються людьми і перед
народними депутатами, і перед правоохоронними органами. Все частіше від
людей лунають скарги на нездатність
правоохоронних органів запобігти правопорушенням, «кришуванні» цих питань посадовцями, тотальній корупції.
Вважаю, що ми не повинні пускати ці
питання на самоплив», – заявив парламентарій.
«Ви самі ж зможете контролювати
центральні органи влади, розуміючи,
чия це компетенція. І слідкувати, куди
пішло звернення і дати адекватну відповідь людині. Це і є прозорість. Це і є
публічність. Таким чином, я вважаю, ми
всі разом наведемо порядок і це буде
наша спільна відповідальність», – додав він, коментуючи корисність нововведення.
Більш детально про плюси системи локалізації проблем, тобто онлайнплатформу «Увага.ua», присутнім розповів голова КОДА Олександр Горган:
«Це картографічний сервіс, на якому
позиціоновано практично всі відомі владі проблеми: і добування чорнозему, і
вирубка лісу, і незаконні пасажирські
перевезення, і перевищення шкідливих
викидів підприємств. Кожному правопорушенню є його детальний опис. Ми
бачимо географічне положення, зміст,

а головне, яка конкретна посадова особа відповідає за належне виконання.
Більш того, у кожного громадянина є
можливість коментувати це порушення,
ділитися ним через соціальні мережі.
Ми виходимо на новий рівень комунікації. А коли чиновник пропонує людині
писати скарги згідно форми, записуватися на прийом, висиджувати кілька годин, аби почути, що його питання взяте
до уваги – це архаїчна форма спілкування» .
Голова КОДА також пообіцяв незабаром проїхатися туром по Київській
області, аби голови райдержадміністрацій вже звітували, використовуючи
платформу «Увага.ua».
В обговоренні законопроекту «Про
міські агломерації» активно взяв участь
віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
України Геннадій Зубко. Він наголосив
на важливих місіях децентралізації.
Під час свого виступу міністр наголосив, що презентована програма
була б актуальна не лише для Київської
області, а й для всіх інших. Однак Київщина досі посідає 22 місце по темпах децентралізації, а, отже, на його
думку, треба розглядати, що саме заважає прозорості: «Тож у першу чергу
цей інструмент я розглядаю, як питан-

ня персоналізації відповідальності тих,
кого оберуть громадяни. Я вважаю, що
наступним кроком буде дисциплінарна
революція. Це ще дасть можливість побудувати нормальну комунікацію у Київській області».
Щодо агломерації, то він закликав
рухатися у цьому напрямку. Геннадій
Зубко зауважив, що потрібен діалог з
Києвом: «Потрібні перспективні плани.
У нас є відтік людського ресурсу з громад. Ви розумієте, куди він стікається.
Але це ще одне питання децентралізації. Це питання відсутності об’єднаних
громад. Основна мета реформи децентралізації – це якість життя. І якщо далі
буде така тенденція відтоку, то втратимо головне – людей».
Також він активно відповів на питання
присутніх і заслухав інших доповідачів.
Підсумовуючи засідання, Ярослав
Москаленко подякував усім учасникам і
додав: «У нас є чотири «К» – компетенція, комунікація, компроміс і консенсус.
Ми всі вболіваємо за розвиток нашої
рідної Київщини, бачимо її проблеми
і хочемо їх найшвидшого вирішення.
Вважаю, що висловлю загальну думку,
якщо скажу, що сьогодні ми провели
якісну роботу щодо проблемних питань
області і поставили конкретні завдання
перед посадовцями».
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П О Н Е ДІ ЛО К , 2 5 Ч Е Р ВНЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20, 13:10
«Одруження наослiп»
14:55 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15, 21:10 Т/с «Вiдьма»
22:10 «Грошi 2018»
23:30 Х/ф «Iнша жiнка»
2+2
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 19:25 Т/с «Опер за
викликом»
14:50 Х/ф «В iм’я
короля-2»
16:45 Х/ф «В iм’я
короля-3»
20:30 Т/с «Опер за
викликом-2»
21:40 Т/с «Касл-3»
23:15 Х/ф «Транс»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,

09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
11:00 Д/ц «Часи змiн
- Китайськi традицiї i
сучасне життя»
12:00 Д/ц «Смаки
Культур»
13:40 Лайфхак
українською
13:55 Перша шпальта
15:20 Т/с «Гранд готель»,
9 с.
16:50 Т/с «За службовим
обов’язком», 3 с.
18:00 Iнформацiйна
година
19:40 До справи
20:15 Вiйна i мир
21:25 Новини. Спорт
21:40 Д/с «Земнi
катаклiзми»
22:40 Т/с «За службовим
обов’язком», 9 с.

12:30 Т/с «Черговий
лiкар»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Заповiт
принцеси»
23:30 Х/ф «Doom»

ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Пухнастi
проти зубастих»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 00:00 Найкращий

ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
22:00 Поярков NEWS

ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00 Чотири весiлля
14:00 Вiталька
16:00 Панянка-селянка
17:00 Країна У
19:00, 20:00 Танька i
Володька
19:30, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
21:00 Т/с «Останнiй
москаль. Судний день»
22:00 Рятiвники
23:00 ЛавЛавСar
СТБ
7:25 За живе!
08:45 Х/ф «Бiлоруський
вокзал»
10:45 Х/ф «Час бажань»
12:50 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Х/ф «Провiдниця»
20:00 Хата на тата
22:45 Х/ф «Наречений»
НТН
7:00 Х/ф «Фарт»
08:30 «Свiдок. Агенти»
09:05 Х/ф «Останнє

полювання»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 20:25 «Щоденник
чемпiонату свiту з
футболу FIFA 2018»
13:20 «Речовий доказ»
15:10 «Легенди карного
розшуку»
16:50 «Чемпiонат свiту
з футболу FIFA 2018».
Група A. Саудiвська
Аравiя - Єгипет
19:30 Т/с «Право на
помилування»
20:50 «Чемпiонат свiту
з футболу FIFA 2018».
Группа В. Iспанiя Марокко
23:00, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
08:19, 10:19 Kids Time
08:20 Х/ф «Пастка для
привида»
10:20 Х/ф «Будинок з
приколами»
12:10 Х/ф «Оз: Великий i
жахливий»
14:50 Х/ф «Алiса в країнi

чудес»
17:00 Х/ф «Червона
Шапочка»
19:00 Ревiзор
21:40 Страстi за
ревiзором
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 14:00 Правда
життя
08:20, 22:30 Загадки
планети
09:20, 16:50 Пригоди
Остiна Стiвенса
10:20 Довiдник дикої
природи
12:00 Прихована
реальнiсть
13:00 Скептик
15:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:00, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:50 Секретнi територiї
19:40 Речовий доказ
23:20 Завоювати небо
ТРК «КИїВ»
7:00 «Наглядачi
заповiдника»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»

08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
19:25 «Зустрiч з
привидами»
20:30 «Служба порятунку»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:00 «Орел i Решка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Їх помiняли
тiлами»

ІНТЕР
6:15, 01:00 Д/п «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:35 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00, 12:25 Т/с «Доярка
з Хацапетiвки 2»
13:15 Х/ф «З життя
вiдпочиваючих»
15:00 «Чекай мене.
Україна»
16:50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» Група
А. Уругвай - Росiя
19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» Група
В. Iран - Португалiя
23:00 Т/с «Налiт 2»
ICTV
6:30 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Спорт
09:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:15 Антизомбi

11:10, 13:20 Секретний
фронт. Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Х/ф
«Йолопи-розбiйники»
16:45 Х/ф «Холостяцька
вечiрка-3»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Багач-Бiдняк.
Реалiтi-шоу
21:30 Т/с «Майор i магiя»
22:40 Свобода слова
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Про вiйсько
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Час. Пiдсумки
тижня
15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:40
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»
23:00 БлогПост
23:40 Агрокраїна

В IВ Т О Р О К , 2 6 Ч Е Р ВНЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20, 13:10
«Одруження наослiп»
15:05 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15, 21:10 Т/с «Вiдьма»
22:10 Х/ф «Кримiнальне
чтиво»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Облом.UA.»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
13:55 Х/ф «100 000 000
до н.е.»
15:25 Х/ф «Цiнний
вантаж»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-3»

UA:ПЕРШИЙ
6:00, 09:45 М/с «Чорний
Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
11:00 Д/ц «Часи змiн
- Китайськi традицiї i
сучасне життя»
12:25 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:40, 15:20 Лайфхак
українською
13:55 Складна розмова
15:25 Т/с «Гранд готель»
10 с.
16:50 Т/с «За службовим
обов’язком» 4 с.
18:00 Iнформацiйна
година
20:30 Нашi грошi
21:25 Новини. Спорт
21:40 Д/с «Земнi
катаклiзми»
22:40 Т/с «За службовим
обов’язком» 10 с.
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Заповiт
принцеси»
23:30 Т/с «CSI: НьюЙорк»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
22:00 Поярков NEWS

ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Бiлоснiжка»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 00:00 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00, 21:00 Т/с
«Останнiй москаль.
Судний день»
16:00 Панянка-селянка
17:00 Країна У
19:00, 20:00 Танька i
Володька
19:30, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Рятiвники
23:00 ЛавЛавСar
СТБ
7:05 За живе!
08:20 Все буде смачно!
09:15 «Танцюють всi!»
13:05 Битва екстрасенсiв.
Апокалiпсис
15:25 Мiстичнi iсторiї з П.
Костiциним
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Х/ф «Провiдниця»
19:55 ЕксперименТИ
22:45 Х/ф «Наречений»

НТН
6:55 Х/ф «Миленький ти
мiй...»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Довга, довга
справа...»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 20:25 «Щоденник
чемпiонату свiту з
футболу FIFA 2018»
13:25 «Таємницi
кримiнального свiту»
14:40 «Страх у твоєму
домi»
16:50 «Чемпiонат свiту
з футболу FIFA 2018».
Группа С. Австралiя Перу
19:30 Т/с «Право на
помилування»
20:50 «Чемпiонат свiту
з футболу FIFA 2018».
Группа D. Нiгерiя Аргентина
23:00, 23:45 Т/с «Кулагiн
та партнери»
НОВИЙ КАНАЛ

6:00, 23:00 Т/с «Кобра»
07:54, 09:09 Kids Time
07:55 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
09:10, 17:00 Кохання на
виживання
11:00 Половинки
19:00 Вiд пацанки до
панянки
МЕГА
07:20, 14:00 Правда
життя
08:20, 22:30 Загадки
планети
09:20, 16:50 Пригоди
Остiна Стiвенса
10:20 Азiя класу люкс
11:10 Нашi
12:00 Прихована
реальнiсть
13:00 Скептик
15:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:00, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:50 Секретнi територiї
19:40 Речовий доказ
23:20 Завоювати небо

привидами»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Поради лiкаря»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00, 00:20 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
21:25 «Земля 2050»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

ТРК «КИїВ»
7:00, 19:25 «Зустрiч з

K1
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15, 00:50 «Орел i
Решка. Шопiнг»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:00, 23:50 «Орел i

та партнери»

23:20 Гнiв небес

НОВИЙ КАНАЛ
6:20, 23:00 Т/с «Кобра»
08:09, 09:29 Kids Time
08:10 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
09:30, 17:00 Кохання на
виживання
11:30 Половинки
19:00 Вiд пацанки до
панянки

ТРК «КИїВ»
08:00, 09:00, 21:00, 23:00
«СТН»
08:15 «Школа права»
09:15, 20:20 «Ситуацiя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Депутатська
приймальня»
15:55 «Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
17:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
21:25 «Земля 2050»
22:30 «На часi»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

Решка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:15, 01:00 Д/п «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:30 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25 Т/с «Доярка
з Хацапетiвки 2»
13:40, 14:30, 15:30
«Речдок»
16:50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» Група
С. Данiя - Францiя
19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» Група
D. Iсландiя - Хорватiя
23:00 Т/с «Налiт 2»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Багач-Бiдняк.

Реалiтi-шоу
11:10 Антизомбi
12:10, 13:20 Х/ф «Три
дев’ятки»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20 «На трьох»
17:45, 21:30 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:35 Х/ф «Сезон убивць»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Код успiху
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:40
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»

СЕ РЕДА , 2 7 Ч Е Р ВНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20, 13:10
«Одруження наослiп»
15:00 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15, 21:10 Т/с «Вiдьма»
22:10 Х/ф «Шерлок.
Бридка наречена»
00:05 Х/ф «Белль»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:45 Х/ф «Мисливець на
крокодилiв»
15:25 Х/ф «Балiстика: Екс
проти Сiвер»

19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-2 «
21:35, 23:10 Т/с «Касл-3»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
11:00 Д/ц «Часи змiн
- Китайськi традицiї i
сучасне життя»
12:00 Д/ц «Смаки
Культур»
12:25 Д/ц «Смачнi iсторiї»
13:40, 15:20 Лайфхак
українською
15:30 Т/с «Гранд готель»
11 с.
16:50 Т/с «За службовим
обов’язком» 5 с.
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Д/с «Дешевий
вiдпочинок». Валенсiя
19:25 Д/с «Наглядачi
заповiдника»
20:30 Складна розмова
21:25 Новини. Спорт
21:40 Д/с «Земнi
катаклiзми»
22:40 Т/с «За службовим
обов’язком» 11 с.

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30, 04:20 Зiрковий
шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Заповiт
принцеси»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»
20:30 «Подiї» вересня

21:00 «Пiдсумки»
22:00 Поярков NEWS
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Долина
папоротi: Тропiчний лiс»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00, 00:00 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00, 21:00 Т/с
«Останнiй москаль.
Судний день»
16:00 Панянка-селянка
17:00 Країна У
19:00, 20:00 Танька i
Володька
19:30, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Рятiвники
23:00 ЛавЛавСar
СТБ
6:00, 15:25 Мiстичнi
iсторiї з П. Костiциним
07:55 За живе!
09:10 «Танцюють всi!-7»
13:10 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
17:30, 22:00 Вiкна-

Новини
18:00 Х/ф «Провiдниця»
20:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
22:45 Х/ф «Наречений»
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Тупик»
10:40 «Кримiнальнi
справи»
12:30, 16:30, 19:00, 23:15
«Свiдок»
12:50, 20:25 «Щоденник
чемпiонату свiту з
футболу FIFA 2018»
13:20 «Таємницi
кримiнального свiту»
14:40 «Страх у твоєму
домi»
16:50 «Чемпiонат свiту
з футболу FIFA 2018».
Группа F. Мексика Швецiя
19:30 Т/с «Право на
помилування»
20:50 «Чемпiонат свiту
з футболу FIFA 2018».
Группа Е. Швейцарiя Коста-Рика
23:00, 23:45 Т/с «Кулагiн

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 14:00 Правда
життя
08:20, 22:30 Загадки
планети
09:20, 16:50 Пригоди
Остiна Стiвенса
10:20 Азiя класу люкс
12:00 Прихована
реальнiсть
13:00 Скептик
15:00, 21:40 Рiчковi
монстри
16:00, 20:50 Скарби зi
сховищ
17:50 Секретнi територiї
19:40 Речовий доказ

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15, 00:50 «Орел i
Решка. Шопiнг»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.

Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:00, 23:50 «Орел i
Решка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:15 Д/п «Слiдство вели...
з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:30 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25 Т/с «Доярка
з Хацапетiвки 2»
13:40, 14:30, 15:30
«Речдок»
16:50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» Група
F. Республiка Корея Нiмеччина
19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» Група
Е. Сербiя - Бразилiя
23:00 Т/с «Налiт 2»
ICTV

08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
12:05, 13:20 Х/ф «Сезон
убивць»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 «На трьох»
16:50, 21:35 Т/с «Майор
i магiя»
18:45, 21:15 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:40 Х/ф «Здоровань»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Драйв
07:30 Медекспертиза
08:15 Топ дня
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
17:10, 18:20, 19:40
Iнформацiйний вечiр
22:00 «За Чай.com»

Ч Е ТВЕ Р , 2 8 Ч Е Р ВНЯ 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:30 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:10 М/ф «Сiмейка
Крудз»
12:00, 00:10 Х/ф «ВаБанк»
14:10 Х/ф «Ва-Банк 2»
16:10 Х/ф «Острiв
везiння»
17:50 Х/ф «Кохання у
великому мiстi - 3»
20:15 Х/ф «Слуга народу
- 2»
22:15 «Концерт Dzidzio
«Super-Puper»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Вiдеобiмба
09:35 «Спецкор»
10:15 «ДжеДАI»
10:55 «Загублений свiт»
12:55 «Вiн, вона та
телевiзор»
15:20 Х/ф «Вулкан»
17:20 Х/ф «Великий
переполох у Малому

Китаї»
19:25, 20:30 Т/с «Опер за
викликом-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-3»
00:05 Х/ф «Мобi Дiк:
Полювання на монстра»
UA:ПЕРШИЙ
07:40 Д/ц «Напам’ять». Р.
Руденко
08:00 Д/ц «Напам’ять». Л.
Лук’яненко
08:25 Д/ц «Напам’ять». В.
Чорновiл
08:45 Д/ц «Напам’ять». В.
Лановий
08:55 Д/ц «Напам’ять».
В.Чемерис
09:20 Д/ц «Напам’ять».
Ю. Костенко
09:45 «Б. Гаврилишин.
Мiсiя-Свобода»
10:40 Д/ф «Перехрестя
Балу»
11:45, 21:30 Д/ф
«Процес. Росiйська
держава проти Олега
Сенцова»
13:10 Спецпроект «Крим
- це Україна»

16:10 Х/ф «Генрiх VIII» 1 с.
18:00, 21:00 Новини
18:20 Спецпроект до Дня
Конституцiї України
19:20 «Шлях додому»
20:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:45 Т/с «За службовим
обов’язком» 12 с.
ТРК «УКРАїНА»
07:10 Зiрковий шлях
08:50 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин Змiй»
10:25 М/ф «Добриня
Микитич та Змiй
Горинич»
11:50 М/ф «Iлля
Муромець i Соловей
Розбiйник»
13:25, 15:20 Т/с «Гра в
любов»
18:00, 19:40 Т/с «Я кохаю
свого чоловiка»
23:00 Музична
платформа
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,

16:00, 17:00 «Репортер».
Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00
Телемарафон до Дня
Конституцiї України
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Казка про
того, хто ходив страху
вчитися»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00, 21:00 Т/с
«Останнiй москаль.
Судний день»
16:00 Панянка-селянка
17:00 Країна У
19:00, 20:00 Танька i
Володька
19:30, 20:30 Одного разу

пiд Полтавою
22:00 Рятiвники
23:00 ЛавЛавСar
СТБ
08:00 За живе!
09:15 «Танцюють всi!-7»
13:10 Битва екстрасенсiв.
Чоловiки проти жiнок
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Х/ф «Провiдниця»
20:00 Я соромлюсь свого
тiла
22:45 Х/ф «Наречений»
НТН
09:30 Х/ф «Зникла
грамота»
11:00, 19:30 Т/с «Право
на помилування»
12:50, 20:25 «Щоденник
чемпiонату свiту з
футболу FIFA 2018»
13:20 Х/ф «Одруження
Бальзамiнова»
15:05 «Сорочинський
ярмарок на НТН»
16:50 «Чемпiонат свiту
з футболу FIFA 2018».

Группа Н. Японiя Польща
19:00 «Свiдок»
20:50 «Чемпiонат свiту
з футболу FIFA 2018».
Группа G. Панама - Тунiс
23:00 Т/с «Кулагiн та
партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
08:19, 10:19 Kids Time
08:20 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
10:20, 17:00 Кохання на
виживання
12:20 Половинки
19:00 Вiд пацанки до
панянки
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:20 Аджимушкай.
Пiдземелля смертi
09:20 Мiстична Україна
11:00 Завоювати небо
12:40 Ера Хаббла
13:40 Всесвiт Хаббла
14:30 Мiсяць зблизька
15:20 Фабрика погоди
17:20 Азiя класу люкс

18:10 Рiчковi монстри
21:50 Шпигунство та
змови
ТРК «КИїВ»
7:00 «Найекстремальнiшi»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Україна - моя
родина»
16:30 «Смертельна
Австралiя»
17:00 «Фестиваль
«Мелодiя двох сердець»
21:00, 23:00 «СТН»
21:25 «Земля 2050»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
00:20 Х/ф «Босонiж по
парку»
K1
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:10 Т/с «Дикий ангел»

12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:00, 23:50 «Орел i
Решка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:30 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25 Т/с «Доярка
з Хацапетiвки 2»
13:40, 14:30, 15:30
«Речдок»
16:50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» Група
Н. Сенегал - Колумбiя
19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:50 «Чемпiонат свiту з
футболу FIFA 2018» Група
E. Англiя - Бельгiя
23:00 Т/с «Налiт 2»
ICTV

08:45 Факти. Ранок
09:20, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 11:05, 12:05, 13:00,
13:55, 15:00, 16:00 «На
трьох»
10:35, 11:35, 13:25,
14:25, 15:30 Т/с «Копи на
роботi»
12:45 Факти. День
16:30 Х/ф «Лицар дня»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Х/ф «Рятувальники
Малiбу»
22:25 Х/ф «Три iкси»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 16:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 БлогПост
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний день
18:20, 19:40
Iнформацiйний вечiр
23:00 Iсторична година
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П ’ Я ТН ИЦ Я, 29 ЧЕ Р ВНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля»
10:55, 12:20, 13:05
«Одруження наослiп»
14:55 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Моє чуже
життя»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:15 «Лiга смiху 2018»
22:15 «Лiга смiху»
00:05 «Iгри приколiв
2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
09:35 «Вiн, вона та
телевiзор»
13:35 «Загублений свiт»
17:45 Х/ф «Великий
солдат»
19:25 Х/ф «Школа
бойових мистецтв»
21:20 Х/ф «Школа

бойових мистецтв-2»
23:15 «Змiшанi
єдиноборства. UFC «Fight
Night Дональд Серроне Леон Едвардс»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
11:05 Х/ф «Обiтниця
любовi»
13:50 Схеми. Корупцiя в
деталях
15:35 Д/ц «Незвичайнi
культури»
16:10 Х/ф «Генрiх VIII» 2 с.
18:00 Iнформацiйна
година
19:00 Культурна афiша
здорової людини
19:25 Д/с «Африка.
Небезпечна реальнiсть»
20:30 Перша шпальта
21:25 Сильна доля
23:25 Д/ц «Гордiсть свiту»
23:50 Як дивитися кiно

ТРК «УКРАїНА»
6:30, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:10 Зiрковий шлях
08:30 Х/ф «Зведенi
сестри»
10:30 Т/с «Я кохаю свого
чоловiка»
14:50, 15:20 Х/ф «Забудь
мене, мамо»
17:10, 19:40 Т/с
«Дружини на тропi вiйни»
22:00 Т/с «Буде свiтлим
день»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
18:00 «Ехо України»
19:30 «Разом»

20:30 «Подiї» вересня
21:00 «Пiдсумки»
22:00 Поярков NEWS
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Книга життя»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:00 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
13:00 Т/с «Останнiй
москаль. Судний день»
14:00 Вiталька
16:00 Панянка-селянка
17:00 Країна У
19:00, 20:00 Танька i
Володька
19:30, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
21:00 М/ф «Пiнгвiни
Мадагаскару»
22:45 Х/ф «Потанцюймо»
СТБ
7:15 Х/ф «Не пiдганяй
кохання»
09:40 Х/ф «Рiк Золотої
рибки»

11:50 Х/ф «Розлучниця»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Х/ф «Провiдниця»
20:00 Х/ф «Дiвчата»
22:45 Давай поговоримо
про секс
00:35 Слiдство ведуть
екстрасенси
НТН
6:20 Х/ф «Шукайте жiнку»
09:10 «Сорочинський
ярмарок на НТН»
10:55 Т/с «Право на
помилування»
12:50, 20:25 «Щоденник
чемпiонату свiту з
футболу FIFA 2018»
13:20, 19:30, 20:55 Т/с
«СБУ. Спецоперацiя»
19:00 «Свiдок»
22:00 Х/ф «Без особливих
прикмет»
23:50 Т/с «Кулагiн та
партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
7:49, 09:59 Kids Time

07:50 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
10:00, 17:10 Кохання на
виживання
12:00 Половинки
19:00 Вiд пацанки до
панянки
23:00 Т/с «Кобра»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:20 Майор «Вихор»
09:20 Мiстична Україна
11:00 Секретнi територiї
12:40 Таємницi матерiї
15:20 Фабрика погоди
17:20, 00:40 Азiя класу
люкс
18:10 Рiчковi монстри
19:10 Брама часу
21:50 Шпигунство та
змови
ТРК «КИїВ»
7:00 «Найекстремальнiшi»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Українцям українське»

16:00 «Смертельна
Австралiя»
16:30 «Концерт К.
Карабиця «Мадонна
України»
18:15 Х/ф «Злий намiр»
21:00, 23:00 «СТН»
21:25 «Земля 2050»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
00:20 Х/ф «Вечiрка»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Орел i Решка.
Шопiнг»
10:10 Т/с «Дикий ангел»
12:00, 20:00
«Орел i Решка.
Перезавантаження»
13:00, 21:00 «Орел i
Решка. Рай та пекло»
14:00, 23:50 «Орел i
Решка»
22:00 «Бєдняков+1»

22:50 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
6:15, 22:00 Д/п «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00 «Ранок з Iнтером»
09:00 Х/ф «Покровськi
ворота»
11:50 Х/ф «Суєта суєт»
13:30 Х/ф «Iван
Васильович мiняє
професiю»
15:20, 16:15, 17:10, 18:05
«Речдок»
19:00 «Велика Гра»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Життя як
цирк»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Х/ф «40 днiв i 40
ночей»
11:50, 13:00 Х/ф «Лицар
дня»

12:45 Факти. День
14:10 Х/ф «Три iкси»
16:30 Х/ф «Рятувальники
Малiбу»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 «На трьох»
23:25 Х/ф
«Законослухняний
громадянин»
5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:15
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:30
Трансляцiї суспiльнополiтичних подiй
13:05 Iсторична година
14:10, 15:30, 16:10
Iнформацiйний
день
17:10, 18:20, 19:40
Iнформацiйний вечiр
23:00 БлогПост

С У Б ОТ А , 30 Ч Е Р ВНЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi 2018»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:05 «Життя без обману»
11:35, 23:20 «Свiтське
життя 2018»
12:40 «Концерт Dzidzio
«Super-Puper»
14:40 «Лiга смiху»
16:35, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:20 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10 «102. Полiцiя»
09:05 «Зброя»
10:05 «Загублений свiт»
16:10 Х/ф «Великий
переполох у Малому
Китаї»
18:10 Х/ф «Меч дракона»
20:10 Х/ф «Великий
солдат»

22:05 Х/ф «Чужi проти
Хижака-2»
23:55 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:05 Д/ц «Фестивалi
планети»
11:00 Д/с «Пригоди
Остiна Стiвенса»
12:00 Х/ф «Змова проти
корони» 1 с.
15:20 Д/ц «Вагасi японськi смаколики»
16:25 Д/ц «Незвичайнi
культури»
16:55 Т/с «Гранд готель»
15,16 с.
19:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
21:25 Вечiрнє шоу з Ю.
Марченком
21:55 Ювiлейний концерт
гурту «Пiккардiйська
терцiя»

23:05 Х/ф «Параджанов»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:10 Зiрковий шлях
09:10, 15:20 Т/с «Заповiт
принцеси»
17:40, 19:40 Т/с «Ще один
шанс»
22:00 Т/с «Ляльки»
ПРЯМИЙ
9:00, 11:00, 13:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:20 «Золотий гусак.»
NEW
10:00, 12:00 Концерт
13:15 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
14:15 «Споживач»
15:10 «Чоловiки. Жiнки»
16:10, 17:10 Прямий ефiр
з Ю. Литвиненко
18:15 «Культурна
дипломатiя» з Ю. Гершун
19:15 Прямий ефiр з С.
Лойко

20:00 «Полiтична кухня» з
К. Ашiон
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня та П. Залмаєвим
22:00 «Закрита зона»
23:00 «Кримiнал»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
11:15 М/ф «Школа
монстрiв: Електрично»
12:15 Х/ф «Казка про
того, хто ходив страху
вчитися»
13:30 Чотири весiлля
14:30 Т/с «Останнiй
москаль. Судний день»
16:30 Х/ф «Потанцюймо»
18:30 Одного разу пiд
Полтавою
20:00 Одного разу в
Одесi
23:00 Країна У
00:00 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
СТБ
7:45 Караоке на Майданi

08:45 Все буде смачно!
09:45 Х/ф «Не пiдганяй
кохання»
11:55 Х/ф «Провiдниця»
17:00 Х/ф «Дiвчата»
19:00 Х/ф «Щастя за
угодою»
23:00 Я соромлюсь свого
тiла
НТН
6:15 Х/ф «Погань»
07:55 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
11:55 «Свiдок. Агенти»
12:30 «Щоденник
чемпiонату свiту з
футболу FIFA 2018»
13:00 «Речовий доказ»
15:25 «Склад злочину»
17:05 «Крутi 90-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Тридцять три»
21:05 Х/ф «Неуважний»
22:45 Х/ф «Кiлер Калi»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Лунтик»
07:49, 09:09 Kids Time

07:50 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
09:10 Хто зверху
18:10 Х/ф «Зорянi вiйни:
Пробудження сили»
21:00 Х/ф «Зорянi вiйни:
Прихована загроза»
23:50 Х/ф «Зорянi вiйни:
Iмперiя завдає удар у
вiдповiдь»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:20 Мiсто, яке зрадили
09:20 Мiстична Україна
11:00 Гнiв небес
12:40 Шпигунство та
змови
15:20 Невiдомий океан
17:20 Азiя класу люкс
18:10 Рiчковi монстри
21:50 Ера Хаббла
22:50 Всесвiт Хаббла
23:40 Мiсяць зблизька
ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Прогулянки
мiстом»

09:00 «Якiсне життя»
09:25 «Київ музика»
13:00 «День у мегаполiсi»
15:10 «Українська пiсня
року»
16:50 «Паспортний стiл»
18:05 Х/ф «Полум’я»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:15 «СТН»
21:25 Х/ф «Забери мене
додому»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
11:10 «Ух ти show»
12:15 М/ф «Мухнемо на
Мiсяць»
14:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
23:15 Х/ф «Траса 60»
ІНТЕР

6:35 «Чекай мене.
Україна»
08:00 Х/ф «Артист iз
Кохановки»
09:40 Х/ф «Поживемо побачимо»
11:10 Х/ф «Не чекали-не
гадали»
13:00 Х/ф «Дiвчата»
15:00 Х/ф «Iван
Васильович мiняє
професiю»
16:50, 20:50 «Чемпiонат
свiту з футболу FIFA
2018» 1/8 фiналу
19:00, 23:00 «Велика Гра»
20:00 «Подробицi»
00:00 Д/п «Як Iван
Васильович мiняє
професiю»
ICTV
9:25 Дизель-шоу
10:55, 11:50 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
15:15 Х/ф «Володар
перснiв-1: Хранителi

персня»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Володар
перснiв-2: Двi вежi»
23:40 Т/с «У полi зору»
5 КАНАЛ
07:15, 15:30 Сiмейнi
зустрiчi
07:50, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
16:10 Будемо жити
17:10 Стоп корупцiї!
18:00 Велика полiтика
18:40 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
21:40, 03:00 Вiкно в
Америку
22:10 Справжнiй детектив
23:15 Фiнансовий
тиждень
23:30 Кордон
держави

Н ЕД IЛЯ, 1 ЛИ П Н Я 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:10 ТСН
07:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:50 «Свiт навиворiт - 9»
11:35, 12:55 «Свiт
навиворiт - 8»
13:50 Х/ф «Кохання у
великому мiстi - 3»
15:30 Х/ф «Слуга народу
- 2»
17:30, 21:00 Х/ф «Не
можу забути тебе»
19:30 «ТСН-Тиждень»
23:00 «Лiга смiху 2018»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Бушидо»
08:55 «ДжеДАI.
Дайджест»
10:55 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
15:00 Х/ф «Школа
бойових мистецтв»

16:55 Х/ф «Школа
бойових мистецтв-2»
18:50 Х/ф «Вулкан»
20:50 Х/ф «Мiсiя на Марс»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC «Fight
Night Дональд Серроне Леон Едвардс»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:35 Х/ф «Змова проти
корони» 1 с.
11:25 Д/с «Дешевий
вiдпочинок», Валенсiя
12:10 Перший на селi
13:35 Д/ц «Гордiсть свiту»
15:20 Ювiлейний концерт
гурту «Пiккардiйська
терцiя»
16:55 Т/с «Гранд готель»
19:55 Д/с «Дивовижнi
мiста свiту»
22:40 Вечiрнє шоу з Ю.
Марченком
23:20 Д/ц «Вагасi японськi смаколики»

ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi
07:10 Зiрковий шлях
09:25 Т/с «Ще один
шанс»
13:00 Т/с «Дружини на
стежці вiйни»
17:00, 21:00 Т/с «Кохання
з випробувальним
термiном»
19:00 Подiї тижня
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Поцiлунок
долi»
ПРЯМИЙ
9:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:15 «Чоловiки. Жiнки»
10:00, 18:10, 21:00 THE
WEEK Мiжнародний огляд
тижня
11:00, 17:10, 22:00
«Полiтична кухня»
13:15 Прямий ефiр з Н.
Фiцич
14:10 «Вiч на вiч» з П.
Головановою

15:15 Прямий ефiр з Ю.
Литвиненко
16:00 Концерт
19:15 Прямий ефiр з С.
Лойко
20:00 «Кисельов.
Авторське»
23:00 «Свiтськi хронiки»
ТЕТ
6:30 ТЕТ Мультиранок
11:45 М/ф «Оз:
Повернення у
Смарагдове Мiсто»
13:30 Чотири весiлля
14:30 Т/с «Останнiй
москаль. Судний день»
16:30 Одного разу пiд
Полтавою
18:00 М/ф «Пiнгвiни
Мадагаскару»
20:00 Одного разу в
Одесi
23:00 Країна У
00:00 Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним
СТБ
7:50 Планета Земля
08:55 Все буде смачно!

09:50 Караоке на Майданi
10:50 ЕксперименТИ
12:50 Х/ф «Щастя за
угодою»
16:55 Хата на тата
19:00, 00:25 Слiдство
ведуть екстрасенси
23:05 Я соромлюсь свого
тiла
НТН
7:10 «Страх у твоєму
домi»
10:50 Х/ф «Тривожна
недiля»
12:30 «Щоденник
чемпiонату свiту з
футболу FIFA 2018»
13:00 Х/ф «Раз на раз не
випадає»
14:30 Х/ф «Гуру»
17:25 Х/ф «Неуважний»
19:00 Х/ф «Золоте теля»
22:15 Х/ф «Кодове iм’я:
Чистильник»
НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 07:59 Kids Time
06:50 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»

08:00 М/ф «Монстри на
канiкулах»
09:50 Х/ф «Зоряна
брама»
12:20 Х/ф «Зорянi вiйни:
Пробудження сили»
15:10 Х/ф «Зорянi вiйни:
Прихована загроза»
18:00 Х/ф «Зорянi вiйни:
Атака клонiв»
21:00 Х/ф «Зорянi вiйни:
Помста сiтхiв»
23:50 Х/ф «Зорянi вiйни:
Повернення Джедая»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:20 Чорна пiхота
09:20 Мiстична Україна
11:00 Гнiв небес
15:20 Невiдомий океан
17:20 Азiя класу люкс
18:10 Рiчковi монстри
19:10 Брама часу
21:50 Таємницi матерiї
ТРК «КИїВ»
8:20 «Життєвi iсторiї»
09:00 «Київ музика»
09:35 «Шеф-кухар

На завод вхідних дверей (с. Новосілки Вишгородського р-ну) потрібні зварювальники, вакуматорщики, фрезерувальники, збірники.
З/П – від 10 000 — 17 000 грн.
Тел: (093) 181-77-07, (097) 683-92-79

Терміново на виробництво у с. Феневичі
потрібен інженер-конструктор.
Хороші умови праці та гідна з/п.
З усіх питань телефонуйте: (067) 464-88-13

Куплю автозапчастини «ЗІЛ», «ГАЗ», «УАЗ»,
карданні вали.
Тел: (095) 516-29-57, (098) 841-72-05

Печатку садівничого товариства «Масив садівничих
товариств «Ясногородка-1», строк якої закінчився
13.06.2018 р., вважати недійсною

Пропоную роботу майстру
з обробки граніту,
монтажнику виробів
із граніту, різноробочим.
Оплата – за домовленістю.
Тел: (098) 882-77-87

Здаю в оренду продовольчий
магазин 103 м2.
Є Інтернет, 2 відеокамери,
2 кондиціонери,
2 холодильники і різні стелажі.
Тел: (067) 740-93-30

Вважати недійсним втрачене Свідоцтво про право власності на житло, серія
САВ № 945829, видане Вишгородською міської радою від 22 липня 2016, яке
посвідчує, що квартира за адресою: Київська обл., м. Вишгород, пр. Шевченка, буд. 7, кв. 66 належить на праві приватної спільної часткової власності Ользі Єгоріївні КОВАЛІВСЬКІЙ та Олені Миколаївні КОВАЛІВСЬКІЙ

P. S.

країни»
15:10 «Україна М.
Поплавського»
15:35 «Смертельна
Австралiя»
16:25 «Ювiлейний
концерт В. Павлiка»
18:15 Х/ф «Коханий зять»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Янгол для
Мей»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:40 Х/ф «Всi справжнi
дiвчата»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «TiBi Абетка»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10, 12:15 «Орел i
Решка. Шопiнг»
10:10 «Ух ти show 2»
10:40 М/ф «Мухнемо на
Мiсяць»
13:15 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»

23:50 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Морський сезон»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження.
Америка»
13:00 Х/ф «Я соромливий,
але я лiкуюся»
15:00 Х/ф «Це не я, це
- вiн!»
16:50, 20:50 «Чемпiонат
свiту з футболу FIFA
2018» 1/8 фiналу
19:00, 23:00 «Велика Гра»
20:00 «Подробицi»
ICTV
7:35 Т/с «Нiконов i Ко»
09:30 Т/с «Вiддiл 44»
11:20, 13:00 Х/ф
«Володар перснiв-1:
Хранителi персня»
12:45 Факти. День
15:15 Х/ф «Володар
перснiв-2: Двi вежi»
18:45 Факти тижня. 100

хвилин
20:35 Х/ф «Володар
перснiв-3: Поверненння
короля»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:15, 04:20 Феєрiя
мандрiв
07:50, 08:50, 22:00, 00:10
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:25 Кiно з Я. Соколовою
12:35 Брифiнг речника
МО України щодо ситуацiї
на лiнiї зiткнення
14:10, 20:00 Машина часу
16:20 Фiнансовий
тиждень
18:00 Час. Пiдсумки
тижня
19:10 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:10 Справжнiй
детектив

Робота в Києві! Потрібні прибиральники, оператори
підлогомийних машин, двірники, паркувальники візків.
Немісцевим — допомога з житлом та компенсація
приїзду до Києва. Тел: (096) 857-43-02, (095) 850-57-25
Продам чи здам в оренду земельну ділянку 25 соток.
На ділянці побудована времянка (три кімнати), сарай, гараж.
с. Круги Вишгородського району.
Тел: (068) 097-63-43, Микола Васильович

Підприємству в м. Вишгороді
потрібні охоронці.
Тел: (068) 129-09-64, (066) 249-96-43

Той , хто ж и в е
любов ’ю , —
живе віч н о

Вважати недійсним втрачений державний акт на
право власності земельної ділянки, номер запису на
право власності: 1078730, дата державної реєстрації 13.05.2013 р., реєстраційний № 68613932218,
кадастровий № 3221888800:38:140:0336, на ім’я
Андрія Юрійовича АЛЕКСІЙЧИКА
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23 червня

Мозаїка

2018 року

Вишгород

З Днем молоді !
Вітаю молодь зі святом!
Воно якраз припадає на час випускних
вечорів, коли юнаки та дівчата вирушають у самостійне життя.
Бажаю бути далекоглядними! Дивіться
у майбутнє, будуйте його сміливо, яскраво і якісно! Продумуйте його детально
саме зараз. Ви – молоді, а це той час,
який варто витрачати на маленькі і великі
життєві радощі. Саме їх вам і бажаю!
Нехай все ваше життя супроводжує
позитив і гарний настрій!
З Днем молоді!
Максим КАЛІНКІН

22 червня ВІДЗНАЧАЄ свій 80-річний ЮВІЛЕЙ
Владислав Маркович ПОЛЯНСЬКИЙ!
За свою багаторічну і наполегливу працю він відзначений
численними трудовими нагородами, зокрема орденом Трудової
Слави, знаками «Відмінник енергетики України», «Почесний
енергетик України», «Почесний працівник «Укргідроенерго».
Щиро вітаємо Владислава Марковича зі
славним ювілеєм!
Бажаємо міцного здоров’я, довгих і щасливих років життя, благополуччя і добра.
Колектив турбінного цеху,
рада ветеранів
і профком Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС

Сердечно вітаю всіх молодих громадян України!
Молодість – це пора пошуку і час надій. Адже саме
молодим властиве почуття впевненості у власних силах, яке допомагає досягти успіхів у різних галузях –
спорті, політиці, бізнесі.
Україна стрімко розвивається, і її подальша доля
безпосередньо залежить від того, наскільки ви, молоді, будете здатні мобілізувати свої духовні і фізичні
сили на благо держави в цілому. Ми чекаємо від вас
нових ідей і нестандартних рішень, які сприятимуть
зростанню рівня життя.
Вітаю зі святом і бажаю всім доброго настрою, реалізації планів та удачі!
Роман БУКОВСЬКИЙ, депутат Київської обласної ради

23 червня
СВЯТКУЄ свій ЮВІЛЕЙ
Любов Борисівна
ШКІЛЬНА.
Шановна Любочко!
Щиро ВІТАЄМО!
Не просто
із днем народження.
А з ювілеєм красивим!
Бажаєм здоров’я
й даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі
плекали тепло,
Щоб завжди
з тобою щастя було,
Щоб смутку не знала,
ми просимо долю,
Добра тобі й радості,
рідній, доволі!
Твої друзі та хор «Ветеран»

Натуральна косметика за помірними цінами
Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за адресою: м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2 (сьомий магазин, приміщення колишньої аптеки).
У
магазині
представлена
продукція виробників косметики
Вишгородського р-ну: фабрики
«Комбі» та Фармацевтичного науково-дослідницького
центру
«Альянс краси»;
Професійна косметика для
волосся на основі аргани, гіалуронової кислоти, кератину та колагену
Купуй органічне
Шампуні та бальзами на
основі витяжки з 15 трав та 5 цінних масел
Біологічна продукція на основі відвару трав: шампуні, бальзами, лікувальні мазі, креми, дитяча косметика
Органічні засоби для прання та миття посуду
Екологічна продукція для миття посуду
Безаміачна фарба для волосся та брів.
Зубні пасти на натуральній основі
Міцелярні муси та вода
Також у нас є продукція виробництва Білорусії: косметика та пральні засоби
Наші ціни вас приємно здивують.
Працюємо з 10:00 до 19:00 (обідня перерва з 14:00 до 15:00).
У суботу – з 10:00 до 15:00. Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87

У кафе-кулінарію
«Смачно як у мами»
потрібні:
помічник кухарая,
прибиральниця,
касир-консультант.
Тел: (063) 127 29 77

ТЕРМІНОВО !!!
Інтернет-магазин LeBoutique
запрошує на роботу
працівників на склад.
5-денний робочий тиждень,
з 9:00-18:00 год.
Офіційне працевлаштування.
Адреса: вул. Дніпроводська,
1-а (зуп. Затока).
Тел: 097 88 55 491

ПРОДАЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ
61 кв. м. місто Вишгород,
вул. Гріненко, буд. 1-Г.
Тел: (063) 237-20-04

ДЛЯ РОБОТИ В ТАКСІ
ПОТРІБНІ ВОДІЇ ЗІ СВОЇМ АВТО.
Найкращі умови для роботи.
Робота неповний і повний робочий день.
Тел: (067) 406-50-85, (063) 063-79-21
ПОСТЕЛЬКА Чистка подушок.
Виготовлення пухо-перових ковдр. Постільна білизна.
Продаж наволочок. Тел: 050 823 34 58, 097 614 56 47.
Пр. Квітковий, 1 (р-н ринку); вул. Б. Хмельницького, 2

Запрошуємо на постійну роботу в м. Вишгороді РОЗКЛЕЙНИКА
ОГОЛОШЕНЬ. Бажано — жінка. З\П — договірна. Тел: (073) 505-80-80

Âèøãîðîä
Тел. (04596) 5-27-25
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net
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Додаток 1
Міському голові
_______________________ р. N ______
ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення
зовнішньої реклами
Заявник_______________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача
______________________________________________________________________
зовнішньої реклами, для фізичної особи ______________________________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові)
Адреса
заявника________________________________________________________
(для юридичної особи - місцезнаходження,
______________________________________________ _______________________
для фізичної особи - місце проживання, паспортні дані)
Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи ______________
______________________
Телефон (факс) ________________
Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою
____________________________________________________________________________________
(повна адреса місця розташування рекламного засобу)
____________________________________________________________________________________
(форма рекламного засобу)
____________________________________________________________________________________
строком на __________________________________________________________________________
(літерами)
Перелік документів, що додаються _______________________________________ ______________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Заявник
або уповноважена
ним особа ___________________ _____________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П

Додаток №2
ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами
Виданий ____________ р. на підставі рішення _______________________________________
(дата видачі)
___________________________________________________________________________________
(виконавчий орган міської ради, дата і номер рішення)
________________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
________________________________________________________________________________
особи - прізвище, ім’я та по батькові)
________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
________________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)
Адреса місця розташування рекламного засобу _______________________________________
________________________________________________________________________________
Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________________________
________________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)
Фотокартка або комп’ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу
Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу
Відповідальний за топогеодезичне знімання
Керівник робочого органу

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив’язкою
місця розташування рекламного засобу
_______ __________________ М. П.
(підпис) (ініціали та прізвище)
___________
____________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)

М. П.
Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу
Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Додаток №3
Договір
на тимчасове користування місцем для розміщення спеціальної рекламної конструкції
м. Вишгород

«___» _________ 20__ р.

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради (надалі Власник
), в особі Вишгородського міського голови Момота Олексія Вікторовича, який діє на підставі _______________________________
__________________________________, з однієї сторони, та ____
_________________________________________ в особі ____________
_______________________________ (надалі Користувач ), що діє на
підставі ______________________________________________
______________________, з другої сторони, уклали цей Договір
про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Користувач розміщує спеціальну рекламну конструкцію (надалі Конструкція) _________________________________ за адресою:
________________________________
Фото-схема розташування конструкції додається.
1.2. Власник надає Користувачу для розміщення конструкції
об’єкт комунальної власності територіальної громади м. Вишгорода
– ______________________________ (надалі місце розташування рекламного засобу).
Площа рекламоносія становить _____________________________
_____________ .
1.3.
Місце розташування рекламного засобу надається виключно для
розміщення Конструкції і не може використовуватися в інших
цілях.
1.4.
Власник попереджає, що існують такі обмеження і обтяження у використанні об’єкта: розміщення конструкції у відповідності
до розділу 5 Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді,
затвердженого рішенням Вишгородської міської ради.
1.5. Конструкція може використовуватись для реклами будьяких осіб, товарів та послуг.
2. ПЛАТЕЖІ ЗА ДОГОВОРОМ
2.1. З дати видачі дозволу на розміщення рекламного засобу Користувач щомісячно вносить плату до місцевого бюджету за користування місцем для розміщення рекламного засобу у розмірі, вирахуваному відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами у
м. Вишгороді. Загальний розмір плати за користування місцем для
розміщення рекламного засобу становить: _________________.
2.2. Плата вноситься на окремо визначений рахунок місцевого
бюджету.
3.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1.
Власник зобов’язаний:
•
надати місце розташування Користувачу у п’ятиденний
термін з моменту набрання цим Договором чинності;
•
не вчиняти дій, які перешкоджали б розміщенню у вказано-

му місці конструкції Користувача.
3.2.
Користувач має право:
•
використовувати конструкцію самостійно або надавати її
в користування іншим особам;
вчиняти щодо даного майна дії, що не суперечать чинному
законодавству та даному Договору;
•
витребувати надане місце розташування конструкції з
будь-якого незаконного користування і володіння, вимагати усунення
перешкод в користуванні ними, відшкодування збитків, заподіяних
майну громадянами та юридичними особами, включаючи Власника.
3.3.
Користувач зобов’язаний:
•
використовувати місце розташування конструкції відповідно до даного Договору;
• дотримуватись вимог законодавства України про рекламу, Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м. Вишгороді та інших нормативно-правових актів;
•
розміщувати рекламу українською мовою. Зареєстровані
у встановленому порядку знаки для товарів і послуг, логотипи можуть
подаватись мовою оригіналу;
• дотримуватись вимог затвердженої проектної документації на
конструкцію;
• дбати про утримання конструкції та місця її розташування в
належному технічному, естетичному та санітарному стані, постійно
розміщувати на ній рекламу або соціальну рекламну інформацію;
• своєчасно і в повному обсязі вносити плату за розміщення конструкції;
• погоджувати з Власником зміни конструктивного вирішення у
встановленому порядку;
• протягом десяти днів з моменту анулювання пріоритету на
розміщення реклами демонтувати конструкцію за власний рахунок.
4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до
повного виконання сторонами своїх зобов’язань.
4.2. У випадку продовження терміну дії дозволу, даний Договір вважається продовженим на відповідний строк
5. 3МІНА, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ І ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ
Зміна умов даного Договору можлива за взаємною згодою сторін.
У випадку недосягнення згоди щодо умов Договору, спір вирішується в судовому порядку.
Договір припиняється у разі:
належно оформленої згоди сторін;
ліквідації юридичної або фізичної особи - Користувача;
за рішенням суду у випадку невиконання сторонами умов даного Договору та вимог законодавства;
в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
Після закінчення терміну дії дозволу Користувач, який належно
виконував обов’язки за Договором, має переважне право на поновлення Договору та продовження терміну дії Дозволу.
У випадку переходу права власності на конструкцію новий власник
конструкції має переважне право на укладення Договору на тих
самих умовах, що і Користувач.

Додаток 4
ПРИПИС №
про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Вишгороді
м. Вишгород
«___» ___________ 20__ р.
Видано розповсюджувачу зовнішньої реклами
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи)
Місцезнаходження (місце проживання): ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
На спеціальні конструкції: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Адреса розташування спеціальної конструкції: _________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(якщо перелік великий – згідно з додатком до припису)
У результаті дотримання порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Вишгороді встановлено такі
порушення: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5.5. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції,
ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які
зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного
засобу, Власник у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку
зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва
Власник надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію
про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця
розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.
6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1.
У випадку, якщо недбале ставлення Користувача до
місця розташування або інші його дії чи бездіяльність призвели до
спричинення шкоди, останній зобов’язаний відшкодувати Власникові або іншим особам заподіяну шкоду у повному обсязі.
6.2. Власник несе відповідальність за недоліки місця розташування, що не були обумовлені ним у даному Договорі і які перешкоджають його використанню в передбаченому Договором порядку.
6.3. За кожен день прострочення внесення плати за розміщення
конструкції Користувач сплачує пеню, яка розраховується з невнесеної суми в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент
сплати.
6.4. У випадку відмови Користувача демонтувати конструкцію відповідно до п. 3.3. він відшкодовує витрати, пов’язані з демонтажем
та зберіганням конструкції.
7. 3АКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Зміни до даного Договору вносяться за взаємною згодою сторін за тридцять днів до закінчення строку оформлення
дозволу на розміщення рекламного засобу. Зміни вносяться у
десятиденний термін, починаючи з дня письмово повідомлення
сторони, яка виявила намір внести відповідні зміни, іншої сторони цього Договору.
7.2.
Невід’ємними частинами даного Договору є план-схема
місця
розташування, проект конструкції, а також підписані сторонами
додатки.
7.3.
Ризик випадкового пошкодження або нищення місця розташування лежить на Користувачеві. Користувач несе відповідальність за схоронність конструкції.
7.4. Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має
силу оригіналу.
8.РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ВЛАСНИК

КОРИСТУВАЧ

Вишгородська міська рада
м. Вишгород, пл. Шевченка, буд. 1
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Міський голова

_________________________

______________

______________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(вказати конкретні порушення з посиланням на відповідні документи: що регламентують порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Вишгороді)
Пропоную у ______________________________ термін усунути зазначені у цьому приписі порушення
шляхом: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(вказати конкретні заходи, що необхідно здійснити для усунення виявлених порушень)
Про усунення порушень письмово інформуйте Вишгородську міську раду у 3- денний термін.
У випадку невиконання цього припису у зазначений термін, спеціальні конструкції будуть демонтовані
Вишгородською міською радою з покладанням на Вас (Вашу організацію) витрат, пов’язаних із демонтажем
спеціальних конструкцій та їх зберіганням.
Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради ______________________________
М. П.
Припис одержав __________________________________________________________________
_____________________________
______________________________
Дата
Підпис

Вишгород
Додаток 5
ЗАТВЕРДЖУЮ
Вишгородський міський голова
___________________________
«___» _____________ 20__ р.
АКТ
проведення демонтажу спеціальних конструкцій
м. Вишгород
«___» ___________ 20__ р.
Ми, що підписалися нижче:
- представники Вишгородської міської ради ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(П. І. Б., посада)
- власник спеціальної конструкції ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(П. І. Б., посада)
- представники інших організацій ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(П. І. Б., посада)
склали цей акт про те, що працівники ______________________ здійснили демонтаж спеціальної конструкції
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ (характеристика демонтованої спеціальної конструкції)
за адресою ________________________________________________________________________
на підставі рішення виконкому № _____ від ____________________________________________
Спеціальна конструкція знаходиться у стані ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(належному або іншому)
Демонтована спеціальна конструкція може бути повернута її власнику після звернення до Вишгородської міської ради на підставі таких документів:
- заяви на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради про повернення
демонтованих спеціальних конструкцій;
- документа, що підтверджує право власності (інше законне володіння) на демонтовану спеціальну конструкцію;
- документа, що підтверджує сплату витрат, пов’язаних з демонтажем спеціальних конструкцій та їх
зберіганням;
- документа, що підтверджує право особи, яка звернулась до Вишгородської міської ради, одержати
демонтовані спеціальні конструкції.
Претензії та зауваження з боку власника демонтованої конструкції (якщо він присутній під час проведення демонтажу) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Зауваження з боку представників інших організацій ____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Цей акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, 1 – Вишгородській міській
раді; 2 - надсилається (вручається) власнику спеціальної конструкції.
Від Вишгородської міської ради
______________________
______________________
Від власника спеціальної конструкції
______________________
______________________
Від інших організацій
______________________
______________________
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Додаток 6
ЗАТВЕРДЖУЮ
Вишгородський міський голова
___________________________
«___» _____________ 20__ р.
АКТ
огляду технічного стану спеціальних конструкцій
м. Вишгород
«___» ___________ 20__ р.
Ми, що підписалися нижче:
- представники Вишгородської міської ради ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(П. І. Б., посада)
- власник спеціальної конструкції (уповноважений представник) _________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(П. І. Б., посада)
- представники інших організацій ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
склали цей Акт про те, що вищевказані представники здійснили огляд спеціальної конструкції, яка розташована за адресою:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
рішення виконкому на її розміщення № _____ від ______________________________________
Спеціальна конструкція знаходиться у стані ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(належному або іншому)
Претензії та зауваження з боку власника конструкції (якщо він присутній під час складання акта) _____
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Зауваження з боку представників інших організацій _____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Висновок: технічний стан спеціальної конструкції не відповідає: __________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Цей акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
1 – Вишгородській міській раді
2 - надсилається (вручається) власнику спеціальної конструкції
ПІДПИСИ:
Від Вишгородської міської ради
_____________________________________
_____________________________________
Від власника спеціальної конструкції
_____________________________________
Від інших організацій
_____________________________________

