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Кле-ри-ко!

Спасибі за казку

Влас. інф.
ФОТО – архів «Клерико», спеціально для «Вишгорода»

На численні прохання мешканців міста вишгородський танцювальний колектив «Клерико»
вдруге презентував свій не лише танцювальний, а
й акторський талант у виставі «Пригоди Аліси в Дивокраї». Не шкодуючи слів захоплення, глядачі поділилися емоціями від вистави.
Віктор РЕШЕТНЯК, Вишгородський міський
голова:
— Спасибі за казкові враження, за високий рівень
виконання. Пишаюсь нашими талантами, як міський голова підтримуватиму їх і надалі.
Прикро, що не всі вишгородці змогли побачити цю
чудову виставу. Відсутність просторого приміщення —
основна причина того, що прем’єра відбулася за межами Вишгорода. Невдовзі проблему розв’яжемо.

оригінальні ідеї, а вашому костюмеру — за яскраві костюми, які кожен образ зробили ще виразнішим. Усім персонажам казки також спасибі — за
те, що ми в них повірили…
Олександра КУЗНЄЦОВА:
— Це маленьке диво, яке ви створили сьогодні, — величезний крок
до ваших мрій і прагнень! Ви були ЧУДОВІ і НАЙЯСКРАВІШІ ЗІРОЧКИ НА
СЬОГОДНІШНЬОМУ небосхилі! НЕХАЙ збуваються всі ваші мрії! БРАВО!
МОЛОДЦІ!
Таня БАБЧУК:
— Шановні «клерикошки». Я розумію, що у всіх від побаченого безліч
позитивних і веселих вражень, кожен танцівник колективу показав чудові
номери і, звісно, наші актори — найкращі.
Щиро дякуємо за все, що ви зробили, робите і будете робити!
Катерина ЩЕРБАКОВА:
— Мене запитували, де ви займалися, вчилися. У вас чудові постановки танців. Сестра недавно була в Одеському театрі опери та балету і
зауважила, що у нас їй сподобалося набагато більше.
Спасибі за вашу працю. У захваті від усього: від постановки, костюмів,
декорацій.

Знаю точно, що майбутнє нашої країни, нашого
міста — в надійних руках! Усім бажаю натхнення, гарного настрою та віри в себе, яка обов’язково допоможе
перемогти!
Ірина ПОБІДАШ, голова Вишгородської
районної ради:
— Я вражена. Скільки дітей — і всі чудові виконавці! Надзвичайні костюми, складна хореографія, декорації… Все продумано до найменших дрібниць і зроблено
з любов’ю.
Дуже хочеться, аби якомога більше дітей району
побачили цю чудову виставу. Зроблю для цього все від
мене залежне. Домовимося з Центром творчості «Дивосвіт». Це просто треба побачити!
Світлана НІКОЛАЄВА:
— «Клерико», спасибі за те, що на мить перенесли
нас у казку. Не припиняйте творити, прагніть успіху.
Велике спасибі Ользі Сергіївні та Аліні Вікторівні за

> 2-5
Про зупинення рішення сорок четвертої сесії Вишгородської міської ради VІ скликання від 25.03.2015 р. № 44/21 «Про
затвердження Положення «Про порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів у вигляді відкритих даних» > 5,8

Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі (внесків) замовників
(інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода

Офіційно

Вишгородська команда

Про скликання XLV сесії Вишгородської
міської ради VІ скликання
Розпорядження від 31 березня
2015 року № 5
Керуючись ст. 42, ч. 9 ст. 46, ч. 4
ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», скликати XLV сесію Вишгородської міської
ради VІ скликання 10 квітня 2015
року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1) з таким

порядком денним:
1. Про повторний розгляд рішення
Вишгородської міської ради «Про затвердження Положення «Про порядок
публічного звітування щодо видатків
бюджетних коштів у вигляді відкритих
даних».

НА ФОТО: Кубок переможців міському голові Віктору Решетняку
передає капітан команди «ВМР» Сергій Пустовойтенко

Переможний футГОЛ

Міський голова В. РЕШЕТНЯК
Влас. інф.

Призначення

Олександр Горган –
голова Вишгородської
районної державної
адміністрації
Призначений розпорядженням Президента України №350/2015-рп від 31 березня
2015 року.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Благодійності
негода не завадить!
Володимир ЛІСОГОР,
голова ГО «Вишгород — наш дім»
ФОТО — Любов ЛІСОГОР,
спеціально для «Вишгорода»

Попри сніг з дощем та сильний вітер, ГО «Вишгород — наш дім» разом
із Благодійним фондом «З відкритим
серцем у майбутнє» провели третій
благодійний ярмарок на допомогу бійцям-землякам, що перебувають у зоні
АТО.
Торти, печиво, пиріжки з маком та
капустою, шарлотки, смачні десерти та
інші солодощі для дітей і дорослих із задоволенням надали підприємці Н. Коцюруба
та А. Шока, чимало сувенірів на згадку —
Д. Корнійчук. Організатори готували
на вогнищі рибну юшку, на мангалі —
шашлики: цим мали змогу поласувати
всі охочі.
Далі - на стор. 8

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Два місяці 10 команд змагалися за першість у районному чемпіонаті з футболу. Вишгород представляли: міська
рада («ВМР»), «Інтелект» та Каскад Київських ГЕС і ГАЕС.
У півфіналі «ВМР» зустрілася із районною «МТС» і перемогла з рахунком 5:1. У другому півфіналі команда с. Лісовичі
перемогла «Інтелект» з рахунком 4:1. У матчі за третє місце
«Інтелект» виграв у «МТС» (6:4).
У фіналі команда Вишгородської міської ради перемогла
«Лісовичі» з рахунком 4:3, забивши переможний гол на останніх секундах матчу.
Організатор – районна федерація футболу та відділ молоді
і спорту Вишгородської РДА. Кращим гравцем турніру визнано
Олексія Писаренка («ВМР») — приз вручав Микола Король.

Народний тил

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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44 сесія міськради

Вишгород

Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів
пайової участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода
Рішення від 25 березня 2015 р. № 44/12
Відповідно до ст. 144 Конституції України, ст. 40 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», листа
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 23-11/6294/0/6-11
від 22.07.2011 р. «Про пайову участь забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів», листа
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 7/15-10782 від
03.07.2012 р. «Про виконання органами місцевого самоврядування вимог статті 40 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вишгородська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розмірів і
використання коштів пайової участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода із додатками.

2. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю рекомендувати здійснювати прийняття в експлуатацію
об’єктів містобудування, що розташовані на території м. Вишгорода, виключно при наявності довідки Вишгородської міської ради про виконання вимог ст. 40 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
3. Органу державної реєстрації прав на нерухоме майно
рекомендувати здійснювати державну реєстрацію прав власності на об’єкти містобудування, що розташовані на території
м. Вишгорода, виключно при наявності довідки Вишгородської міської ради про виконання вимог ст. 40 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності».
4. Відділу містобудування та архітектури Вишгородської
міської ради та відділу архітектури та містобудування Вишгородської районної державної адміністрації у містобудівних
умовах та обмеженнях обов’язково зазначати вимоги щодо
пайової участі замовників у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода.
5. Рішення Вишгородської міської ради від 29.10.2013 року

№ 26/12 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку
розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода» визнати таким, що втратило чинність.
6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
оприлюднення.
7. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
8. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення цього рішення до Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області,
Реєстраційної служби Вишгородського районного управління юстиції, відділу архітектури та містобудування Вишгородської районної державної адміністрації.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста.

Порядок залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової
участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода
1. Загальні положення
1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі
(внеску) у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м.
Вишгорода (далі – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування
в Україні», «Про регулювання містобудівної
діяльності», а також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
від 27.08.2000 р. № 174.
Основною метою Порядку розрахунку та
залучення замовників будівництва до пайової
участі у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури м. Вишгорода (далі
— Порядок) є забезпечення містобудівної діяльності зі створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, яке включає
планування, забудову та інше використання
територій, проектування, будівництво об’єктів
містобудування, комплексного благоустрою,
створення, розвитку, реконструкції об’єктів
інженерного забезпечення і транспортного обслуговування, інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода.
Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі
— розвиток інфраструктури) міста Вишгорода
належить до відання Вишгородської міської
ради.
Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування у м. Вишгороді,
зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Вишгорода, крім випадків,
передбачених п. 1.5 цього порядку.
1.2. Пайова участь (внесок) замовника у
створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури полягає у відрахуванні замовником до місцевого бюджету
коштів для забезпечення створення і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода.
1.3. Використання пайових внесків відбувається у порядку, передбаченому законодавством.
1.4. Дія цього Порядку поширюється на
всіх Замовників — незалежно від їх форми
власності при новому будівництві, розширенні,
реконструкції та реставрації, зміни цільового
(функціонального) призначення, технічного
переоснащення об’єктів, крім випадків, передбачених п. 1.5 розділу 1 цього Порядку.
У цьому Порядку терміни та визначення
вживаються у такому значенні:
— будівництво — спорудження нового
об’єкта будівництва, а також реконструкція,
розширення,
добудова,
реставрація
і
капітальний ремонт об’єктів будівництва;
— договір — договір про пайову участь
(внесок) замовника у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода, що укладається між
замовником і Вишгородською міською радою,
відповідно до типового договору, затвердженого цим положенням;

— замовник — фізична або юридична
особа, яка має у власності або у користуванні
земельну ділянку та подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву
(клопотання) щодо її забудови для здійснення
будівництва або зміни (у тому числі шляхом
знесення) об’єкта будівництва;
— інженерно-транспортна інфраструктура
— комплекс інженерних, транспортних споруд
і комунікацій;
— об’єкт будівництва (далі — Об’єкт) —
будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженернотранспортної інфраструктури, на будівництво
і реконструкцію яких має бути складена проектна документація;
— проектна документація — затверджені
текстові і графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні
рішення, а також кошторис об’єктів будівництва у випадках, передбачених законодавством;
— пайова участь (внесок) — кошти замовників, що вносяться ними у відповідності до
цього Порядку на підставі Договору;
— соціальна інфраструктура — навчальні
заклади, заклади культури, фізичної культури
і спорту, медичного і оздоровчого призначення, та інші об’єкти соціального призначення.
1.5. До пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста не залучаються замовники
у разі здійснення будівництва:
— об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів;
— будівель навчальних закладів, закладів
культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, релігійних організацій, які легалізовані в Україні, на земельних ділянках під культовими будівлями;
— будинків житлового фонду соціального
призначення та доступного житла;
— індивідуальних (садибних) житлових
будинків, садових, дачних будинків загальною
площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних
земельних ділянках;
— об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
— об’єктів будівництва — за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;
— об’єктів, що споруджуються замість тих,
що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
— об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та
дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);
— об’єктів у межах індустріальних парків
на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;
— житла для соціально незахищених кате-

горій громадян, які перебувають на квартирному обліку в м. Вишгороді, за рахунок коштів
державного і місцевих бюджетів, державних
підприємств, організацій, установ тощо;
— житла в багатоквартирних житлових будинках для сімей, що перебувають на квартирному обліку в м. Вишгороді (підтверджується
довідкою виконавчого комітету) під площу
нормативної забезпеченості житлом черговиків квартобліку та за умов зняття їх з квартобліку після введення будинку в експлуатацію;
— об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста спільно з комунальними підприємствами та/або на їх
замовлення, передбачених у Програмі соціально-економічного розвитку міста Вишгорода;
— об’єктів соціальної сфери (дитячих
дошкільних закладів, загальноосвітніх та
спортивних шкіл, об’єктів позашкільного виховання, охорони здоров’я та соціального
забезпечення тощо; вид таких будівель підтверджується, відповідно до Державного
класифікатора будівель і споруд, на рівні їх
підкласу) — за умов передачі їх у комунальну
власність територіальної громади міста, що
підтверджується відповідними документами;
— об’єктів, що споруджуються в порядку
компенсації за ті, що підлягають знесенню, за
умов передачі новозбудованих об’єктів у комунальну власність, що підтверджується відповідними документами;
— об’єктів релігійно-культових;
— реставрації пам’яток архітектури, історії
та культури в частині площ, що не перепрофільовуються;
— об’єктів інженерного забезпечення,
енергозбереження та енергопостачання: насосних станцій та теплових мереж, бойлерних,
котелень, трансформаторних підстанцій, РП,
ПС, ГРП, ЛЕП тощо;
— будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі об’єктів
енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу),
об’єктів централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення.
1.6. Замовник не залучається до пайової
участі у розвитку інфраструктури м. Вишгорода, відповідно до пп. 6) п. 1.5 розділу 1
цього Порядку у випадку, коли Замовник будівництва об’єкта основного призначення на
виділеній йому під таке будівництво земельній ділянці одночасно з будівництвом об’єкта
споруджує на цій земельній ділянці об’єкт соціальної інфраструктури, який замовник будівництва погоджується збудувати добровільно
за погодженням із Вишгородською міською
радою в рамках планового забезпечення відповідної території необхідним елементом соціальної інфраструктури згідно з відповідною
затвердженою містобудівною документацією
на місцевому рівні та в подальшому добровільно та безоплатно передати у комунальну
власність територіальної громади м. Вишгорода.
1.7. У випадках, передбачених пунктом 1.5
цього Порядку, замовники будівництва відповідно підтверджують приналежність об’єкта
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будівництва до зазначених видів будівель шляхом надання до Вишгородської міської ради
підтверджуючих документів, в яких буде зазначено код будівлі відповідно до Державного
класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000,
затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 № 507, на рівні її підкласу
(за п’ятим знаком), за яким будівля класифікується в системі статистичних спостережень.
Такими документами можуть бути — Декларація про готовність об’єкта до експлуатації, Акт
готовності об’єкта до експлуатації чи інший
документ.
1.8. Якщо Замовник бере участь у Державній програмі «Доступне житло» та здійснює будівництво будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла, але
частина жилового та/або нежитлового фонду
реалізуються інвесторам по ринковій вартості
(не за програмою доступного або соціального
житла), то Замовник залучається до сплати
пайової участі щодо тих частин жилового та/
або нежитлового фонду, які реалізуються інвесторам за ринковою вартістю. У такому випадку розрахунок пайової участі здійснюється
згідно з умовами п. 2.4. цього положення.
1.9. Забудовникам (інвесторам) без наявності укладеного договору пайової участі у
створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Вишгорода забороняється:
— починати на об’єкті будівництва (реконструкції) будь-які будівельні або підготовчі
роботи;
— видавати ордер на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення.
1.10. Забудовники (інвестори), що здійснюють будівництво житла, мають право на
відстрочення термінів сплати пайового внеску,
встановлених договором.
Підставою для відстрочення (перенесення)
термінів сплати пайового внеску є заява таких
забудовників (інвесторів), що надається до
Вишгородської міської ради не пізніше передбаченого договором строку сплати пайового
внеску або його частини, відповідно до графіка, із зазначенням суми, терміну відстрочення
та причин неможливості сплати, що підтверджується відповідними документами.
2. Розмір пайового внеску
2.1. Величина пайової участі (внеску) замовника у створенні інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури м. Вишгорода
визначається у договорі, укладеному з Вишгородською міською радою, відповідно до
встановленого розміру пайової участі (внеску)
замовника, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції)
об’єкта містобудування, визначеної згідно з
державними будівельними нормами, без урахування:
— витрат з придбання та виділення земельної ділянки;
— звільнення будівельного майданчика
від будівель, споруд та інженерних мереж;
— влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та
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транспортних комунікацій.
2.2. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником
інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури, розмір пайової участі у розвитку
інфраструктури міста зменшується на суму
їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність. Проектно-кошторисна вартість
інженерних мереж або об’єктів інженерної
інфраструктури має бути визначена у відповідності до наданих замовнику технічних умов.
Витрати замовника на реконструкцію або
поліпшення вже існуючих інженерних мереж
та/або об’єктів інженерної інфраструктури
розмір пайової участі не зменшують.
При розрахунках обсягів пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури
м. Вишгорода у зв’язку з будівництвом житлових будинків розрахункова сума пайового
внеску зменшується на суму балансової вартості — незалежно від їх місця розташування
— об’єктів соціальної сфери (дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, поліклініки,
лікарні тощо), спорудження яких передбачено
відповідними проектами, за умови передачі
цих об’єктів до комунальної власності, що підтверджується відповідними документами.
При розрахунках обсягів пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м.
Вишгорода у зв’язку з будівництвом житлових будинків сума пайового внеску зменшується на суму балансової вартості квартир,
спорудження яких передбачено відповідними
договорами про виселювання громадян із
житлових будинків, що підлягають знесенню,
у зв’язку із відведенням земельної ділянки для
будівництва житлового будинку, укладеними
між виселюваними громадянами, Вишгородською міською радою та забудовником, якому
відводиться земельна ділянка, — за умови передачі таких квартир до комунальної власності територіальної громади м. Вишгорода, що
підтверджується відповідними документами, у
випадку прийняття виконавчим комітетом відповідного рішення.
2.3. У разі, якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів
інженерної інфраструктури перевищує розмір
пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, орган місцевого
самоврядування розглядає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста.
2.4. У разі, якщо загальна кошторисна
вартість будівництва об’єкта не визначена
згідно з державними будівельними нормами,
стандартами і правилами та відсутня — або
не зазначена у декларації (акті) — належним
чином погоджена проектно-кошторисна документація, пайова участь визначається на
основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної
потужності (у відповідності до наказу Мінрегіонбуду «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження
житла за регіонами України на відповідний
рік» опосередкована вартість нового житла у
розрахунку на 1 кв. метр по Київській області
на 2015 рік (відповідно до Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
11.11.2014 р. № 307 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2015
рік — складає 6194,00 грн):
— для житлових будинків садибного типу
з господарськими спорудами і будівлями, садових будинків, що споруджені (реконструйовані) забудовниками — фізичними особами,
розмір пайової участі (внеску) замовника на
розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгород становить
247,76 грн за 1 кв. м загальної площі квартир
(житлової площі) у будинку (на 2015 рік);
— для нежитлових будівель та/або споруд,
що споруджені (реконструйовані) забудовниками — фізичними або юридичними особами, розмір пайової участі (внеску) замовника
на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода становить 619,40 грн за 1 кв. м загальної площі
вбудованих нежитлових примищень (офіси та
інш.) (на 2015 рік).
Загальна вартість будівництва об’єкту будівництва житлового/нежитлового призначення не може бути нижчою від вартості, обрахованої шляхом множення вартості будівництва
одного квадратного метра за середньорічними показниками опосередкованої вартості
спорудження житла за регіонами України на
поточний рік, що визначається Мінрегіонбудом
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України, на площу об’єкту будівництва.
2.5. Розмір пайового внеску на розвиток
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста складає:
— 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування —
для нежитлових будівель;
— 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування —
для житлових будинків.
Виходячи зі значимості об’єкта будівництва
(реконструкції ) для соціально-економічного
розвитку міста, величина пайової участі для
замовника такого будівництва (реконструкції)
в кожному окремому випадку визначається на
підставі рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради, яким затверджується
відповідний договір про пайову участь.
2.6. При будівництві житлових будинків
із вбудовано-прибудованими приміщеннями
пайова участь (внесок) у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури розраховується як сума складових:
— перша — величина пайової участі (внеску) замовника, розрахована за нормативами
під житлову частину будинку відповідно до п.
2.4 цього Порядку;
— друга (або наступні) — величина пайової участі (внеску) замовника, розрахована за
нормативами під нежитлову частину будинку
відповідно до п. 2.4. цього Порядку.
2.7. При проведенні реконструкції об’єкту
із добудовою, цільове призначення якого не
змінюється, розрахунок величини пайової
участі (внеску) здійснюється відповідно до
цього Порядку, виходячи з додаткової площі,
що виникає в результаті такої реконструкції.
2.8. Розмір пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Вишгорода визначається
протягом 10-ти робочих днів з дня реєстрації
Вишгородською міською радою звернення замовника про укладення договору про пайову
участь та доданих до нього документів, що
підтверджують вартість будівництва об’єкта,
з техніко-економічними показниками. Вишгородська міська рада, за наявності необхідних
техніко-економічних показників для визначення розміру пайової участі, може за власною ініціативою здійснити розрахунок та звернутися
до замовника із пропозицією уклати договір
про сплату пайвої участі.
2.9. Обумовлення Вишгородською міською радою та її виконавчим комітетом у своєму рішенні щодо надання містобудівних умов і
обмежень забудови земельної ділянки чи відведення земельної ділянки під забудову є офіційним повідомленням замовника будівництва
про настання у нього зобов’язання фінансового характеру в частині сплати відповідної величини коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста та договірних зобов’язань
в частині дотримання визначених у рішенні
строків укладення договору пайової участі.
2.10. Звільнення від сплати коштів пайової участі замовників об’єктів будівництва за
умови спорудження на цій земельній ділянці
об’єктів соціальної інфраструктури відбувається тоді, коли замовник будівництва об’єкта
основного призначення на виділеній йому під
таке будівництво земельній ділянці одночасно
з будівництвом об’єкта споруджує на цій земельній ділянці об’єкт соціальної інфраструктури, який призначений для обслуговування
мешканців відповідної частини території — дошкільний чи навчальний заклад, заклади медичного чи оздоровчого призначення, центри
соціальної реабілітації чи соціальної допомоги, інтернати, будинки пристарілих, соціальні
аптеки, будівлі побутового обслуговування,
громадського харчування тощо, які замовник
будівництва погоджується збудувати добровільно за погодженням із Вишгородською міською радою в рамках планового забезпечення
відповідної частини території міста необхідним
елементом соціальної інфраструктури згідно
із Генеральним планом міста Вишгорода, планом зонування території, детальним планом
території (у разі наявності), такі об’єкти передаються у комунальну власність територіальної громади міста Вишгорода. Рішення про
звільнення забудовника (інвестора) від сплати
пайової участі приймає виконавчий комітет
після визначення розміру пайової участі.
При розрахунках обсягів пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м.
Вишгорода у зв’язку з будівництвом об’єктів
розрахункова сума пайового внеску зменшується на суму узгоджених з містом фактичних
і підтверджених документально витрат (платіжними документами, договорами), понесених забудовником (інвестором) на створення
зовнішніх інженерних мереж, транспортних
комунікацій та елементів благоустрою загальноміського значення, що не відносять-
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ся до проекту будівництва, незалежно від їх
місця розташування (дорожньо-транспортні
розв’язки, мости тощо), за умови передачі
останніх до комунальної власності міста, що
підтверджується відповідними документами.
2.11. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником
інженерних мереж або об’єктів інженерної
інфраструктури (крім мереж, призначених
для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу
природного газу, транспортування нафти та
природного газу) в межах або поза межами
його земельної ділянки, розмір пайової участі (внеску) зменшується на суму кошторисної
вартості тих, будівництво яких погоджено з
виконавчим комітетом Вишгородської міської
ради — після передачі таких інженерних мереж та/або об’єктів до комунальної власності
територіальної громади міста.
При цьому технічні умови, якими передбачається необхідність будівництва замовником (інвестором) інженерних мереж або
об’єктів інженерної інфраструктури поза
межами його земельної ділянки, обов’язково
погоджуються з виконавчим комітетом Вишгородської міської ради.
У разі, якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів
інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для
розподілу природного газу, транспортування
нафти та природного газу) перевищує розмір
пайової участі (внеску) Замовника, визначеної
Договором, Вишгородська міська рада розглядає рішення про відшкодування замовнику
різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі (внеску) за умови передачі
побудованих Замовником інженерних мереж
та/або об’єктів у комунальну власність територіальної громади міста Вишгорода.
Порядок відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром
пайової участі (внеску) замовника у розвитку
інфраструктури м. Вишгорода визначається
рішенням міської ради, де обов’язково зазначається об’єм і джерело коштів відшкодування
Замовникові різниці між здійсненими витратами і розміром пайової участі в розвитку інфраструктури м. Вишгорода, та в договорі (додатковій угоді до Договору), укладеному між ним
та Вишгородською міською радою на підставі
такого рішення міської ради.
Якщо замовник (інвестор) за власні кошти
на замовлення виконавчого комітету Вишгородської міської ради створив елементи
інженерно-транспортної інфраструктури або
благоустрою загальноміського значення, що
не відносяться до проекту будівництва (реконструкції), сума пайової участі (внеску) зменшується, за рішенням виконавчого комітету, на
суму узгоджених з містом фактичних і підтверджених документально витрат (платіжними
документи, договорами), понесених замовником (інвестором), — за умови передачі таких
елементів до комунальної власності міста, що
підтверджується відповідними документами.
2.12. При будівництві інженерних мереж
та/або об’єктів інженерної інфраструктури,
кошторисна вартість яких перевищує розмір
пайової участі (внеску) Замовника, Замовник
зобов’язаний попередньо погодити з Вишгородською міською радою проектну документацію такого будівництва. У випадку непогодження з Вишгородською міською радою проектної
документації щодо будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури,
кошторисна вартість яких перевищує розмір
пайової участі (внеску) Замовника, Вишгородська міська рада може відмовити у відшкодуванні різниці між здійсненими витратами та
розміром пайової участі (внеску) замовника у
розвитку інфраструктури м. Вишгорода.
3. Лист-згода замовника про участь у
створенні і розвитку інфраструктури міста
Вишгорода
3.1. Лист-згода замовника про участь у
створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури м. Вишгорода
є обов’язковим документом при наданні вихідних даних та/або прийнятті Вишгородською
міською радою рішення про передачу земельної ділянки під забудову.
3.2. Листом-згодою замовник бере на себе
зобов’язання в подальшому при будівництві
об’єкта взяти участь у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та завчасно, за наявності
необхідних техніко-економічних показників
для визначення розміру пайової участі, але
не пізніше, ніж за 1 місяць до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта,
подати до Вишгородської міської ради звернення (клопотання) про укладення Договору
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та укласти Договір.
3.3. У містобудівних умовах та обмеженнях визначаються вимоги щодо пайової участі
замовників у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури
міста.
4. Договір про пайову участь
4.1. Замовники зобов’язані взяти участь у
створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури м. Вишгорода,
крім випадків передбачених п. 1.5 розділу 1
цього Порядку.
4.2. Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода укладається не пізніше, ніж через 15 робочих днів з
дня прийняття виконавчим комітетом Вишгородської міської ради рішення про умови Договору. Договір про пайову участь у створенні
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода (додаток 1)
укладається між Вишгородською міською радою і замовником та підписується міським головою. Копія примірника договору спрямовується відділом містобудування та архітектури
Вишгородської міської ради на наступний після підписання день до фінансово-бухгалтерського відділу Вишгородської міської ради для
контролю за термінами та повнотою сплати.
Істотними умовами договору є:
1) розмір пайової участі;
2) строк (графік) сплати пайової участі;
3) відповідальність сторін.
Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
4.3. Замовники, які здійснили будівництво
об’єктів містобудування без відповідного документа, який дає їм право виконувати будівництво, зобов’язані впродовж семи днів після
прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію
подати до Вишгородської міської ради звернення (клопотання) про укладення Договору
з документами, що підтверджують вартість
будівництва об’єкта з техніко-економічними
показниками (зареєстрована декларація про
готовність об’єкта до експлуатації; сертифікат,
виданий на підставі акта готовності об’єкта до
експлуатації).
4.4. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м. Вишгорода сплачуються в грошовій формі єдиним платежем або частинами
за графіком, що визначається договором. Граничний термін сплати коштів пайової участі не
має перевищувати одного місяця після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію.
Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м. Вишгорода зараховуються до
місцевого бюджету на безоплатній, безповоротній основі.
У разі зміни фактичної вартості Об’єкта
від розрахункової суми пайової участі (внеску)
коригується Вишгородською міською радою,
відповідно до даних про фактичні витрати по
Об’єкта, підтверджені проектною документацією, — шляхом підписання додаткової угоди
до Договору.
4.5. У разі невиконання замовником умов
Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Вишгорода щодо перерахування
в повному обсязі коштів Вишгородська міська
рада вживає всі необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому
порядку. Фінансово-бухгалтерський відділ щоквартально надає інформацію про наявність
заборгованості зі сплати коштів пайової участі
у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода для подальшого проведення претензійно-позовної
роботи.
4.6. Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради, за наявності необхідних технікоекономічних показників для визначення розміру пайової участі, може за власною ініціативою здійснити розрахунок, прийняти рішення
про умови сплати пайвої участі та звернутися
до замовника із пропозицією уклати договір
про сплату пайвої участі. В разі ухилення замовника від укладання договору про пайову
участь Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради звертається до суду, правоохоронних органів та відповідних служб щодо
необхідності виконання замовником вимог
закону.
4.7. Невиконання замовниками вимог
закону та цього Порядку в частині термінів
укладення Договору та сплати коштів пайової участі (внеску) до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію не звільняє їх від
обов’язку укладення Договору та сплати пайової участі (внеску) після прийняття об’єкта
будівництва в експлуатацію.
4.8. Рішення щодо зарахування витрат
забудовників (інвесторів) на створення зо-
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внішніх інженерних мереж, які прийняті до комунальної власності територіальної громади м.
Вишгорода відповідними рішеннями, в рахунок
сплати пайового внеску та щодо відстрочення
(перенесення) термінів сплати пайового внеску
по укладених договорах приймає виконавчий
комітет на підставі заяви забудовника (інвестора) із зазначенням суми, терміну відстрочення
та причин неможливості сплати, які є підставою
для відстрочення платежу, що підтверджується
відповідними документами.
4.9. Функції з підготовки проектів договорів про пайову участь у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода, розрахунків розміру
пайового внеску та реєстрації договорів покладаються на відділ містобудування та архітектури Вишгородської міської ради. Правочини
щодо пайової участі вчиняє виконавчий комітет
Вишгородської міської ради.
До заяви замовником (інвестором) додаються:
— копія правовстановлюючого документа,
на підставі якого заявник володіє, користується
даною земельною ділянкою (державного акта
на право власності на земельну ділянку, договору купівлі-продажу, договору оренди тощо);
— копія містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;
— зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, визначений згідно з державними
будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений замовником;
— копія відповідного розділу проектно-кошторисної документації, в якій визначені техніко-економічні показники об’єкта будівництва
(реконструкції);
— документи про загальну кошторисну
вартість будівництва об’єкта, визначену згідно
з абзацем 1 частини 5 статті 40 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності».
Загальна кошторисна вартість будівництва (нове будівництво, капітальний ремонт,
реконструкція, перепланування, реставрація,
переобладнання тощо) об’єкта має бути визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та
виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд
та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і
споруд та транспортних комунікацій (абзац 1
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частини п’ятої статті 40 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності).
До компетенції Вишгородської міської ради
не віднесено повноваження щодо перевірки дотримання будівельних норм, державних
стандартів і правил при складанні кошторисів
будівництва об’єктів.
Відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 11.05.2011 № 560, метою проведення експертизи проектів будівництва є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог будівельних норм,
державних стандартів і правил, зокрема, до
кошторисної частини проекту будівництва. Експертизу не може проводити розробник проекту
будівництва;
— дозвільні документи на виконання будівельних робіт (за наявності);
— календарний графік будівництва із зазначенням планової дати введення в експлуатацію (для незбудованих об’єктів);
— пропозиції щодо календарних термінів
сплати пайового внеску (для незбудованих
об’єктів);
— дані технічної інвентаризації завершеного будівництвом об’єкта (для збудованих
об’єктів);
— про загальну площу та/або місткість відкритих автостоянок (гостьових, тимчасових);
— фотофіксація об’єкта: поточний вид будівельного майданчика та проектне фото фасаду будівлі або фактичне фото фасаду збудованого об’єкта.
У разі, якщо об’єкт будівництва введено в
експлуатацію — додатково надаються документи про прийняття об’єкта в експлуатацію.
При будівництві житлових будинків, комплексів з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями додатково:
— техніко-економічні показники та/або дані
технічної інвентаризації обов’язково мають містити наступне:
— загальна площа квартир, загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень, загальна площа паркінгу (за наявності);
— розподіл загальної площі вбудованоприбудованих приміщень за функціональними
призначеннями за проектом або фактичними.
Замовник разом із генеральним проектувальником несуть повну відповідальність за достовірність наданих документів.
Всі документи подаються в належно посвідчених копіях (для юридичних осіб — «копія»,

«згідно з оригіналом», ПІБ та підпис керівника,
печатка організації; для фізичних осіб — «згідно
з оригіналом», ПІБ власника, особистий підпис).
Для юридичних осіб до комплекту додаються: установчі документи (статут, свідоцтво
про реєстрацію юридичної особи та витяг
з ЄДРПОУ, документи про призначення
керівника).
Для фізичних осіб до комплекту додаються:
копія паспорту і коду власника, посвідчені особистим підписом власника об’єкта.
У випадку представлення інтересів заявника довіреною особою надається копія паспорту
і коду представника та копія довіреності.
Для представлення інтересів під час прийому з питань пайової участі обов’язкова наявність оригіналу довіреності.
5. Порядок прийому в комунальну власність
інженерних мереж і об’єктів інженерної
інфраструктури, побудованих замовником
за межами його земельної ділянки
5.1. Для розгляду питання щодо зменшення пайової участі (внеску) або відшкодування
різниці між здійсненими витратами на будівництво інженерних мереж та/або об’єктів
інженерної інфраструктури м. Вишгорода та
розміром пайової участі (внеску) замовника
у розвитку інфраструктури м. Вишгорода —
відповідно до розділу 2 цього Порядку, Замовник подає до Вишгородської міської ради
заяву про передачу в комунальну власність
територіальної громади м. Вишгорода інженерно-транспортної інфраструктури, побудованої за рахунок власних коштів. До заяви
додаються наступні документи:
— технічні умови на будівництво інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури в межах або поза межами земельної ділянки Замовника;
— акт готовності інженерно-транспортної
інфраструктури до експлуатації, складений
підприємством, яке видало технічні умови на її
будівництво;
— кошторис і акти виконаних робіт із будівництва інженерно-транспортної інфраструктури;
— акти розмежування балансової вартості;
— акт введення в експлуатацію об’єкта
(декларація про його готовність, акт готовності
об’єкта до експлуатації);
— підтвердження витрат, понесених на будівництво об’єкта;
— перелік майна по об’єкту, що підлягає
передачі у комунальну власність, та його вартісні показники;

Договір № ______
про пайову участь (внесок) замовника (юридичної, фізичної особи) у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода
м. Вишгород

«__» ______________ 20__ року

Вишгородська міська рада, в особі ______________, що діє на підставі Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Порядоку залучення,
розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі (внесків) замовників (інвесторів) у
створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода» від
25 березня 2015 року № ____ , з одного боку, та ___________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П. І. Б. уповноваженої особи із зазначенням
посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору, — для юридичних осіб)

(далі — «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за
текстом Договору — «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:
I. Предмет Договору
1.1. Предметом даного Договору є пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода при здійсненні будівництва
об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.
1.2. Назва та місцерозташування об’єкта містобудування — ___________________________
1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування — ________________________________
II. Сума договору та умови оплати
2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода у розмірі ______________ грн єдиним платежем (частинами за
графіком, згідно з додатком № 2) на рахунок Вишгородської міської ради відповідно до розрахунку (згідно з додатком № 1) у строк до «___» __________ 20__ року.
2.2. Якщо попередній розрахунок величини пайової участі було проведено відповідно до
наданих Замовником укрупнених показників вартості будівництва, такий розрахунок підлягає
уточненню з урахуванням фактичної загальної кошторисної вартості будівництва.
2.3. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода здійснюється у безготівковій формі на розрахунковий рахунок
Вишгородської міської ради. Банківські реквізити Вишгородської міської ради повинні уточнюватися на момент перерахування коштів.
III. Права і обов’язки Сторін
3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1 розділу 2
цього Договору, до «___» __________ 20____ року єдиним платежем (частинами згідно з Графіком оплати (додаток 2), що є невід’ємною частиною цього Договору).
3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотанням до виконавчого комітету Вишгородської міської ради про внесення відповідних змін до Договору.
3.3. Виконавчий комітет Вишгородської міської ради проводить розрахунок пайового внеску та контролює виконання умов Договору.
3.4. Виконавчий комітет зобов’язується підготувати проект рішення для розгляду на засіданні сесії Вишгородської міської ради про прийняття у комунальну власність інженерних мереж та/

Вишгород
— погодження експлуатуючих організацій
щодо закріплення за ними на праві господарського відання майна чи передачі майна у володіння та користування;
— проектна та технічна документація
об’єкта передачі;
— дозвільна документація на будівництво
об’єкта передачі.
Всі документи подаються в належно посвідчених копіях (для юридичних осіб — «копія»,
«згідно з оригіналом», ПІБ та підпис керівника,
печатка організації; для фізичних осіб — «згідно
з оригіналом», ПІБ власника, особистий підпис).
Для юридичних осіб до комплекту додаються: установчі документи (статут, свідоцтво
про реєстрацію юридичної особи та витяг
з ЄДРПОУ, документи про призначення
керівника).
Для фізичних осіб до комплекту додаються:
копія паспорту і коду власника, посвідчені особистим підписом власника об’єкта.
5.2. Вишгородська міська рада за результатами розгляду зави про передачу в комунальну власність територіальної громади м.
Вишгорода інженерно-транспортної інфраструктури, побудованої за рахунок власних
коштів Замовника, розглядає рішення «Про
прийняття в комунальну власність територіальної громади м. Вишгорода об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури» або дає
письмову мотивовану відмову.
6. Використання пайових внесків
6.1. Кошти, отримані як пайова участь
замовників об’єктів містобудування, можуть
використовуватися виключно на створення і
розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода або відшкодування Замовнику різниці між здійсненими
витратами на будівництво інженерних мереж
та/або об’єктів інженерної інфраструктури та
розміром пайової участі Замовника у розвитку інфраструктури м. Вишгорода.
6.2. Рішення щодо розподілу та цільового
використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, приймає Вишгородська міська
рада.
6.3. Спори, пов’язані з пайовою участю у
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода, вирішуються в судовому порядку.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Додаток
до Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі
(внесків) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода,
затвердженого рішенням Вишгородської міської ради
від 25. 03.2015 року № 44/12

або об’єктів інженерної інфраструктури, збудованих Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову, та відшкодувати
Замовнику вартість їх будівництва за рахунок зменшення величини пайової участі.
IV. Відповідальність Сторін та вирішення спорів
4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.
4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.
4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури міста Вишгорода Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової
участі, визначеної п. 2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний день прострочення платежу,
але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання
зобов’язання.
V. Інші умови
5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.
5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.
5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору майнових
прав і претензій Сторони одна до іншої не мають.
5.4. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких
зберігається у Замовника, другий — у виконавчому комітеті Вишгородської міської ради.
5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.
5.6. Додатки до Договору:
№ 1 — розрахунок величини пайової участі (внеску) Замовника у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода;
№ 2 — графік оплати пайової участі (внеску) (якщо оплата проводиться відповідно до графіка).
VI. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
Вишгородська міська рада
07300, Київська обл., м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1
Код ЄДРПОУ 37868556
МФО 821018
р/р 31512931700244
в ГУ ДКСУ у Київській області
одержувач: Місцевий бюджет
тел./факс: (04596) 54-203
Вишгородський міський голова
_________________________ (П. І. Б.)
(підпис)
"___" __________ 20__ р.
М. П.

Замовник
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________ (П. І. Б.)
(підпис)
"___" __________ 20__ р.
М. П.

44 сесія міськради

Вишгород
Розрахунок
величини пайової участі (внеску) замовників (юридичних,
фізичних осіб) у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста
Вишгорода на підставі затвердженої в установленому
порядку проектної документації

Додаток 1
до Договору
від ___ _________ ____ № ____
ЗАТВЕРДЖЕНО
_____________________________
(міський голова)
«___» __________ 20__

Вишгородська міська рада, в особі Вишгородського міського голови
____________________________________,
що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного
боку, та ______________________________

майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд
та транспортних комунікацій, згідно з наданою Замовником документацією становить,
______________________________гривень.

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П. І. Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу
на укладання договору, -— для юридичних осіб)

(сума цифрами та прописом)

(далі — «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку (далі за
текстом Договору — «Сторони»), відповідно
до умов Договору про пайову участь (внесок)
Замовника у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури
міста Вишгорода від «___» ________ 20__ р.
№ _____ склали розрахунок величини пайової участі по об'єкту містобудування ______.
(найменування та адреса об'єкта)

1. Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об'єкта, розташована у
місті Вишгороді _______________________.
2. Розрахунок здійснено на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації, розробленої згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.
3. Згідно із затвердженою проектною документацією, загальна кошторисна вартість
об'єкта
будівництва
становить:
___________________________ гривень.
(сума цифрами та прописом)

4. Витрати на виділення або придбання земельної ділянки, звільнення будівельного
Вишгородська міська рада
07300, Київська обл., м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1
Код ЄДРПОУ 37868556
МФО 821018
р/р 31512931700244
в ГУ ДКСУ у Київській області
одержувач: Місцевий бюджет
тел./факс: (04596) 54-203
Вишгородський міський голова
_________________________ (П. І. Б.)
(підпис)
"___" __________ 20__ р.
М. П.

5. Розмір пайового внеску Замовників під
час будівництва об'єктів, кошторисна вартість яких визначена згідно з державними
будівельними нормами, стандартами і правилами, здійснюється за формулою:
ПУ = (ЗКВБ - Вз - Вбм - Вім) х 4 (10) %, де:
ПУ — розмір пайової участі;
ЗКВБ — загальна кошторисна вартість будівництва;
Вз — витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;
Вбм — витрати, пов'язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд
та інженерних мереж, що включають також
вартість придбання знесеного майна;
Вім — витрати на влаштування внутрішньота позамайданчикових інженерних мереж і
споруд та транспортних комунікацій;
4 (10) % — величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з Порядком.
5. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь (внесок) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від
«___» _________ 20__ р. № _____.
Замовник
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________ (П. І. Б.)
(підпис)
"___" __________ 20__ р.
М. П.

4 квітня

Розрахунок
величини пайової участі (внеску) замовників (юридичних,
фізичних осіб) у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода
по об'єкту будівництва, вартість якого визначена на підставі
нормативів для одиниці створеної потужності

Розпорядження від 30 березня 2015 року № 4
Керуючись ст. 42, п. 4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Регламентом Вишгородської міської ради VІ
скликання, затвердженим рішенням Вишгородської міської ради від 26.01.2011 р. № 2/5
«Про затвердження Регламенту Вишгородської міської ради VІ скликання»:
1. Зупинити рішення сорок четвертої сесії Вишгородської міської ради VІ скликання
від 25.03.2015 р. № 44/21 «Про затвердження Положення «Про порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів у
вигляді відкритих даних» у зв’язку з відсутністю правового обґрунтування для ухвалення даного рішення (обґрунтування зауважень
додається).
2. Винести проект рішення Вишгородської
міської ради «Про затвердження Положення
«Про порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів у вигляді відкритих
даних» на повторний розгляд сесії Вишгородської міської ради.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

5

Додаток 2
до Договору
від _________ ____ № ____
ЗАТВЕРДЖЕНО
_____________________
(міський голова)
«___» __________ 20__

Вишгородська міська рада, в особі Вишгородського міського голови ____________ ___
_________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з одного боку, та __________________________________
_________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П. І. Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору, — для юридичних осіб)

(далі — «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку (далі
за текстом Договору — «Сторони»), відповідно до умов Договору про пайову участь
(внесок) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода від «___» _________ 20__ р. № _______, склали розрахунок
величини пайової участі по об'єкту містобудування ______________________________.
(найменування та адреса об'єкта)

1. Розрахунок здійснено на підставі наданих Замовником вихідних (площа об'єкта будівництва у метрах квадратних) даних та нормативів для одиниці створеної потужності
(функціональної одиниці виміру), затверджених рішенням Вишгородської міської ради
від ______________________ №____.
2. Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об'єкта, розташована у
місті Вишгороді________________________________________________________.
3. Згідно з наданими Замовником вихідними даними та виходячи з показників створеної потужності вартість об'єкта будівництва становить: ______________________________гривень.
(сума цифрами та прописом)

4. Розрахунок величини пайового внеску Замовника будівництва об'єкта здійснюється за формулою:
ПУ = П х Осп, де:
ПУ – розмір пайової участі,
П – розрахунковий показник створеної потужності об'єкта будівництва (площа об'єкта
будівництва у метрах квадратних),
Осп. – норматив для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру), затвердженої рішенням Вишгородської міської ради, що діє на дату укладання договору про
пайову участь.
5. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь (внесок) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від
«___» _________ 20__ р. № _________.
Вишгородська міська рада
07300, Київська обл., м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1
Код ЄДРПОУ 37868556
МФО 821018
р/р 31512931700244
в ГУ ДКСУ у Київській області
одержувач: Місцевий бюджет
тел./факс: (04596) 54-203
Вишгородський міський голова
_________________________ (П. І. Б.)
(підпис)
"___" __________ 20__ р.
М. П.

Замовник
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________ (П. І. Б.)
(підпис)
"___" __________ 20__ р.
М. П.

Додаток до розпорядження
від 30.03.2015 р. № 4

Офіційно

Про зупинення рішення
сорок четвертої сесії
Вишгородської міської
ради VІ скликання від
25.03.2015 р. № 44/21
«Про затвердження
Положення «Про порядок
публічного звітування щодо
видатків бюджетних коштів
у вигляді відкритих даних»

2015 року

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ
до рішення Вишгородської міської ради VI скликання від 25.03.2015 року № 44/21 «Про затвердження Положення
«Про порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів у вигляді відкритих даних»
На засіданні сорок четвертої сесії Вишгородської міської ради шостого скликання за
пропозицією депутата О. В. Момота включено до порядку денного сесії Вишгородської
міської ради питання щодо розгляду проекту
рішення «Про затвердження Положення «Про
порядок публічного звітування щодо видатків
бюджетних коштів у вигляді відкритих даних».
Не враховуючи зауваження юридичного
відділу Вишгородської міської ради, Вишгородською міською радою прийнято рішення
№ 44/21 «Про затвердження Положення «Про
порядок публічного звітування щодо видатків
бюджетних коштів у вигляді відкритих даних»,
яке не відповідає вимогам законодавства з
наступних підстав:
Запропонованою редакцією рішення не
враховано положення Бюджетного кодексу
України та інших нормативно-правових актів
у сфері інформації.
Відповідно до положення частини другої
статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до положення частини третьої
статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.
Згідно з основами бюджетного законодавства, організація бюджетного процесу в
Україні здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, рішень Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих
рад та їх виконавчих органів у межах чинного законодавства.
Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетний процес – це регламентований
бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бю-

джетів, звітування про їх виконання, а також
контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
Бюджетний процес об’єднує процедури,
в ході яких учасниками бюджетного процесу здійснюється бюджетна діяльність. У
бюджетному процесі України бере участь
велика кількість наукових установ, державних органів усіх рівнів, політичних партій та
громадських організацій. Учасники бюджетного процесу визначені Бюджетним кодексом України, де передбачені їх функції, повноваження та відповідальність.
Основними етапами бюджетного процесу
є: 1) складання проектів бюджетів; 2) розгляд
проекту та прийняття закону про Державний
бюджет України (рішення про місцевий бюджет); 3) виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет
України (рішення про місцевий бюджет); 4)
підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.
На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами
відповідно до законодавства.
Стадії бюджетного процесу є єдиними для
всіх бюджетів, що входять до бюджетної системи України. Проте в Кодексі чітко окреслені
особливості здійснення стадій бюджетного
процесу щодо Державного бюджету та місцевих бюджетів. Складання, розгляд, затвердження та питання підготовки і розгляду звіту
про виконання місцевих бюджетів врегульовано главою 12 Бюджетного кодексу України. При цьому в частині 6 статті 78 Кодексу
зазначено, що виконання місцевих бюджетів
за видатками та кредитуванням здійснюється відповідно до статей 46-51 Бюджетного
кодексу України, тобто виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів за
видатками та кредитуванням здійснюється за
одними правилами.

Слід нагадати, що Бюджетним кодексом
України передбачено, що порядок складання
проектів місцевих бюджетів визначається Міністерством фінансів України, яке доводить
особливості складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів до Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів
відповідних місцевих рад. Також статті 75-80
Бюджетного кодексу України визначають чітку процедуру та порядок підготовки, прийняття, виконання і звітності місцевого бюджету.
Закон України «Про здійснення державних закупівель» встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб
держави та територіальної громади. Метою
цього Закону є створення конкурентного
середовища у сфері державних закупівель,
запобігання проявам корупції у цій сфері,
розвиток добросовісної конкуренції.
Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», закупівлі
здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників;
максимальна економія та ефективність; відкритість і прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об’єктивна
та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів; запобігання корупційним
діям і зловживанням; вільне переміщення
товарів; свобода надання послуг.
Умови, порядок та процедури закупівель
товарів, робіт і послуг можуть установлюватися або змінюватися виключно Законом
України «Про здійснення державних закупівель», крім випадків, передбачених Законом України «Про здійснення державних
закупівель». Зміна положень Закону України «Про здійснення державних закупівель»
може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Закону.
Далі - на стор. 8
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4 квітня

ТЕЛЕпрограма

2015 року

Вишгород

Високошвидкісний Інтернет МТМ Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПОНЕДIЛОК, 6 КВіТНЯ

НТН

1+1

06:35 «Правда життя.
Професiя кондитер i пекар»
07:05 «Агенти впливу»
07:55 Т/с «Павутиння - 5»
15:10 Т/с «Даїшники»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв - 9»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 13»
23:45 Т/с «Закон i порядок.
Вiддiл особливих справ
- 12»
00:40 Т/с «Призначений»

06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок з
1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 ТСН:
«Телевiзiйна служба новин»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:45 «Чотири весiлля - 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Д/с «Ворожка»
13:35, 14:10 Д/с «Слiпа»
14:45 «Сiмейнi мелодрами
- 5»
15:45 «Битва салонiв»
17:10 Т/с «Сила кохання
Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
22:00 «Грошi»
23:35 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
00:35 Емiль Хiрш у трилерi
«Фантом»
УТ-1
06:00, 08:25 Вiд першої
особи
06:30, 07:00, 08:00, 18:30,
21:00 Новини
07:25, 23:30 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
08:45 Телемагазин
09:00 ПРОФIЛАКТИКА!!!
15:25 Х/ф «Життя не може
бути нудним»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогi депутати
20:00 Про головне
22:00 Перша студiя
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Реальна мiстика
10:00 Моє нове життя
11:00 Т/с «Пiзнi квiти»
15:30, 17:10 Т/с «Слiд»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Нова Надiя»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Все тiльки
починається»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Еван
всемогутнiй»
ТОНіС
07:05 Неймовiрнi подорожi
10:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
11:00 Мадонна: Дiамант
12:15 Зима в Йеллоустоунi
14:00 Таємницi руїн
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Сильнi свiту цього»
16:00, 23:35 П’ятий вимiр
17:45 Iнспектори
аномальних явищ
18:15 «Iпостасi спорту»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Юрiй Мажуга
20:00 На лiнiї вогню
21:35 Зiнедiн Зiдан: Зiзу
Великий
22:35 Всесвiт
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:20 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
06:50 М/с «Машинi казки»
07:15 М/с «Лалалупси»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
09:00 Профiлактика
12:00 Обережно, дiти!
12:30 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
14:15 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
15:05 Т/с «Конан»
16:00, 21:00 Вiталька
17:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00, 20:00 Т/с «Кухня»
19:30, 20:30 Т/с «Два
батька та два сини»
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Т/с «Ходячi мерцi»
СТБ
07:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Таємницi х-фактору.
Пiснi забутих дiтей»
10:00 Х/ф «Джентльмени
удачi»
11:45 Х/ф «Я щаслива!»
13:40, 19:45 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
14:20 «Битва екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:50 «Iсторiя українського
шоу-бiзнесу. Територiя «А»
20:50 Т/с «Тест на
вагiтнiсть»
22:35 «Детектор брехнi 7»
00:00 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
06:10, 07:25, 07:35, 07:55
Kids’ Time
06:15 М/с «Пригоди Джекi
Чана»
07:30 М/с «Барбоскiни»
07:40 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутизни»
08:00 М/ф «Том i Джерi:
Робiн Гуд»
09:05, 11:55 Teen Time
09:07 Єралаш
12:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
16:55 Т/с «Воронiни»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:25 Пристрастi за
Ревiзором
23:30 Х/ф «10 000 рокiв до
нашої ери»
ІНТЕР
06:30 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Тариф
«Щаслива родина»
11:10, 12:25 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
14:20 «Сiмейний суд»
15:25, 16:15 «Жди меня»
18:05, 19:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:45 Т/с «Красиве життя»
23:35 Т/с «Мессiнг: Хто
бачив крiзь час»
ICTV
06:50 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:20 Х/ф «Викрадачi
картин»
11:25, 13:20 Х/ф «Танго
i Кеш»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:20 Х/ф
«Руйнiвник»
16:45 Х/ф «Суддя Дредд»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi новини
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
00:25 Х/ф «Суддя Дредд
3D»
5 КАНАЛ
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35
Ранок на П’ятому
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:15, 22:15, 23:20
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:45, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 15:33,
16:30, 17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
09:15, 14:15 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
10:35, 00:35 Машина часу
11:35 Велика полiтика
15:15, 15:37, 16:10, 16:34
«Єдина родина»
17:19, 17:35, 18:15, 18:31
Україна - понад усе!
20:00, 21:10 Час. Пiдсумки
дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:32 Моя земля
2+2
06:35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
07:30 Х/ф «Єгер»
09:30 Т/с «Захист
Красiна-3»
17:30 «Люстратор 7.62»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-3»
21:30 «ДжеДАI»
22:00 «Секретнi матерiали»
22:15 Х/ф «Бельфегор.
Привид Лувру»
00:15 Х/ф
«Суперколлайдер»
ВIВТОРОК, 7 КВіТНЯ
1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН: «Телевiзiйна служба
новин»

06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок з
1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:45 «Чотири весiлля - 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Д/с «Ворожка»
13:35, 14:10 Д/с «Слiпа»
14:45 «Сiмейнi мелодрами
- 5»
15:45 «Битва салонiв»
17:10 Т/с «Сила кохання
Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
22:00 «Чотири весiлля 4»
23:35 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
00:35 Х/ф «Вiйна»
УТ-1
06:00, 08:25 Вiд першої
особи
06:30, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:20 Новини звiдусiль
08:40 Паспортний сервiс
09:15, 20:00 Про головне
10:05 Перша студiя
10:45 Уряд на зв’язку з
громадянами
11:30 Утеодин з Майклом
Щуром
12:00 ПРЕЗЕНТАЦIЯ
СУСПIЛЬНОГО МОВЛЕННЯ
УКРАЇНИ
13:20, 18:05 Час-Ч
14:25 Д/ф «Кланова
Шотландiя»
15:35 Фольк-music
16:40 Книга ua
17:10 Д/ф «Твiггi. Обличчя
60-х»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Д/ф «Траекторiї
свободи»
22:00 Вiйна i мир
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:20, 13:00, 15:30, 17:10
Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:00 Т/с «Плюс любов»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Нова Надiя»
21:00 Т/с «Все тiльки
починається»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Мент у законi 3»
ТОНіС
06:15, 20:00 На лiнiї вогню
07:10 Teen-клуб
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
11:00 Зiнедiн Зiдан: Зiзу
Великий
12:15 «Секрети закулiсся з
Олександром Ржавським»
13:10 Iнспектори
аномальних явищ
14:00, 22:35 Всесвiт
15:40 «Сильнi свiту цього»
16:00, 23:35 П’ятий вимiр
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Юрiй Мажуга
21:35 Принц Вiльям: доля
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:20 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
06:50 М/с «Машинi казки»
07:15 М/с «Лалалупси»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
10:55 Обережно, дiти!
11:20 М/ф «Барбi:
Таємниця феї»
12:30 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
14:15 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
15:05 Т/с «Конан»
16:00, 21:00 Вiталька
17:00 Країна У
19:00, 20:00 Т/с «Кухня»
19:30, 20:30 Т/с «Два
батька та два сини»
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Т/с «Ходячi мерцi»
СТБ
06:20, 18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
06:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50, 18:50 «Iсторiя
українського шоу-бiзнесу.
Територiя «А»
09:50 «Правила життя.

Диво-прилади: розтин
покаже»
11:45, 19:50 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:45 «МастерШеф - 2»
20:50 Т/с «Тест на
вагiтнiсть»
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
00:25 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 22:00 Т/с «CSI: ЛасВегас - 13»
13:20, 19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 9»
15:00, 19:00, 21:40 «Свiдок»
15:15 Т/с «УГРО - 5»
23:45 Т/с «Закон i порядок.
Вiддiл особливих справ
- 12»
00:40 Т/с «Призначений»
НОВИЙ КАНАЛ
06:15 М/с «Пригоди Джекi
Чана»
07:30 М/с «Барбоскiни»
07:40 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутизни»
08:00, 18:00 Репортер
08:05, 11:55 Teen Time
08:07 Єралаш
12:00 Т/с «Татусевi дочки»
16:55, 19:00 Т/с «Воронiни»
18:20 Абзац!
21:00 Серця трьох 2
23:15 Х/ф «Вавiлон нашої
ери»
ІНТЕР
06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 23:35 Т/с «Мессiнг:
Хто бачив крiзь час»
11:15 Д/с «Слiдство вели...
з Леонiдом Каневським»
12:25 Т/с «Земський лiкар
4. Повернення»
14:20 «Судовi справи»
15:50, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:45 Т/с «Красиве життя»
01:30 Т/с «Сусiди»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
10:05 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11:50, 13:20, 16:40 Т/с
«Морський патруль»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Опери»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Трюкач»
23:25 Х/ф «Куля в лоб»
5 КАНАЛ
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35
Ранок на П’ятому
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00,
00:00Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
22:30, 23:25 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
09:32 Кордон держави
10:35, 11:35, 20:00, 21:10
Час. Пiдсумки дня
13:10, 14:10 День
15:35 Дiалоги з Патрiархом
16:15 Драйв
16:35 Моя земля
17:15, 17:35, 18:14, 18:31
Україна - понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
00:32 Кримiнальнi новини
2+2
06:25 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
08:25, 15:40, 21:30
«ДжеДАI»
08:45, 22:00 «Секретнi
матерiали»
09:00, 18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Лiнiйний
вiддiл-5»
10:50 Т/с «Лiнiйний
вiддiл-6»
13:50, 19:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-3»
16:40 «6 кадрiв»
22:15 Х/ф «Соломон Кейн»
00:15 Х/ф «Курс на
зiткнення»

СЕРЕДА, 8 КВіТНЯ
1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН: «Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок з
1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:45 «Чотири весiлля - 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Д/с «Ворожка»
13:35, 14:10 Д/с «Слiпа»
14:45 «Сiмейнi мелодрами
- 5»
15:45 «Битва салонiв»
17:10 Т/с «Сила кохання
Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
22:00 «Iнспектор Фреймут
2»
23:35 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
00:35 Х/ф «Не озирайся»

09:05, 18:50 «Iсторiя
українського шоу-бiзнесу.
Територiя «А»
10:00 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
11:50, 19:50 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:50 «МастерШеф - 2»
20:50 Т/с «Тест на
вагiтнiсть»
22:35 «Давай поговоримо
про секс 2»
00:25 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 22:00 Т/с «CSI: ЛасВегас - 13»
13:20, 19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 9»
15:00, 19:00, 21:40 «Свiдок»
15:15 Т/с «УГРО - 5»
23:45 Т/с «Закон i порядок.
Вiддiл особливих справ
- 12»
00:40 Т/с «Призначений»
НОВИЙ КАНАЛ

УТ-1
06:30, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:20 Новини звiдусiль
08:40 Паспортний сервiс
09:15 Про головне
10:05 Д/ф «Клуб пригод»
10:40 Д/ф «Твiггi. Обличчя
60-х»
12:35 Зроблено в Європi
13:20, 18:05 Час-Ч
13:30 Вiйна i мир
14:30 Казки Лiрника Сашка
15:00 Як ваше здоров’я?
15:55 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
16:20 Х/ф «Йосиф з
Назарета»
18:15 Новини. Свiт
19:00 Перша студiя
19:30 ДебатиPRO
22:00 Слiдство. Iнфо
22:30 Слово
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:30 Тепло.ua
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 13:00, 15:30, 17:10
Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:00 Т/с «Плюс любов»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Нова Надiя»
21:00 Т/с «Все тiльки
починається»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Мент у законi 4»
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:15, 20:00 На лiнiї вогню
07:10, 15:40 «Сильнi свiту
цього»
10:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
11:00 Принц Вiльям: доля
12:15 Rock Time з Петром
Полтарєвим
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 П’ятий вимiр
17:45 Iнспектори
аномальних явищ
18:15, 03:55 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Юрiй Мажуга
21:35 «Глобал - 3000»
22:00 Брiтнi Спiрс:
внутрiшнiй свiт
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:20 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
06:50 М/с «Машинi казки»
07:15 М/с «Лалалупси»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
10:55 Обережно, дiти!
11:20 Х/ф «Гензель i
Гретель»
12:30 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
14:15 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
15:05 Т/с «Конан»
16:00, 21:00 Вiталька
17:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00, 20:00 Т/с «Кухня»
19:30, 20:30 Т/с «Два
батька та два сини»
22:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
06:30, 18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
07:05, 16:00 «Все буде
добре!»

06:10, 07:25, 07:35, 07:55
Kids’ Time
06:15 М/с «Пригоди Джекi
Чана»
07:30 М/с «Барбоскiни»
07:40 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутизни»
08:00, 18:00 Репортер
08:05, 12:00 Teen Time
08:07 Єралаш
12:05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
16:00, 19:00 Т/с «Воронiни»
18:20 Абзац!
21:00 Серця трьох 2
23:10 Х/ф «Пiсля нашої
ери»
ІНТЕР
06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 23:35 Т/с «Мессiнг:
Хто бачив крiзь час»
11:15 Д/с «Слiдство вели...
з Леонiдом Каневським»
12:25 Т/с «Земський лiкар
4. Повернення»
14:20 «Судовi справи»
15:50, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:45 Т/с «Красиве життя»
01:30 Т/с «Сусiди»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
09:50 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11:40, 13:20, 16:35 Т/с
«Морський патруль»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Опери»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Трюкач»
23:30 Х/ф «Затяжний
пострiл»
5 КАНАЛ
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35
Ранок на П’ятому
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00 Час новин
07:10, 08:15, 00:15 Бiзнесчас
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
00:00 Час. Важливо
09:35, 10:35, 11:35, 20:00,
21:10 Час. Пiдсумки дня
13:10, 14:10 День
14:35 Гра iнтересiв
15:35 Модне здоров’я
16:10 Мiграцiйний вектор
16:35 Невигаданi iсторiї
17:15, 17:35, 18:15, 18:35
Україна - понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:30 Клуб реформ
23:40 Бiзнес час
23:48 Мiсцевий час
2+2
06:25 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
08:25, 23:30 «ДжеДАI»
08:45 «Секретнi матерiали»
09:00 Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Лiнiйний
вiддiл-6»
13:50 Т/с «Ментiвськi
вiйни-3»
15:50 Д/п «Фронтовий
винищувач МIГ-29»
16:40 «6 кадрiв»
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18:25 1/4 Кубка України.
Динамо - Зоря
20:25 1/4 Кубка України.
Днiпро - Чорноморець
22:30 «Профутбол»
00:00 Х/ф «Воронка»
ЧЕТВЕР, 9 КВіТНЯ

Територiя «А»
10:50, 19:50 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
11:50 «МастерШеф - 2»
20:50 Т/с «Тест на
вагiтнiсть»
22:35 «Я соромлюсь свого
тiла 2»
00:25 «Один за всiх»

1+1
НТН
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба новин»
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок з
1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:45 «Чотири весiлля - 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Д/с «Ворожка»
13:35, 14:10 Д/с «Слiпа»
14:45 «Сiмейнi мелодрами
- 5»
15:45 «Битва салонiв»
17:10 Т/с «Сила кохання
Ферiхи»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
22:00 «Сказочная Русь»
22:30 «Право на владу - 2»
УТ-1
06:00, 08:25 Вiд першої
особи
06:30, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:20 Новини звiдусiль
08:40 Паспортний сервiс
09:10 ДебатиPRO
10:25 Перша студiя
10:55 Д/ф «Траекторiї
свободи»
12:15 Слiдство. Iнфо
12:45, 22:25 Слово
13:20, 18:05 Час-Ч
13:30 Вiкно в Америку
14:40 Надвечiр’я
16:30 Чоловiчий клуб. Бокс
17:30 Чоловiчий клуб
18:15 Новини. Свiт
18:55 Д/с «Сага
старовинної пущi»
22:00 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 13:00, 15:30, 17:10,
21:00 Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:00 Т/с «Плюс любов»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Нова Надiя»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Мент у законi 4»
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:15, 20:00 На лiнiї вогню
07:10, 15:40 «Сильнi свiту
цього»
10:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
11:00 «Глобал - 3000»
11:30 Брiтнi Спiрс:
внутрiшнiй свiт
12:15 «Щоденник для
батькiв»
13:10, 17:45 Iнспектори
аномальних явищ
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 П’ятий вимiр
18:15 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Павло Попович
21:35 Анджелiна Джолi
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
06:20 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
06:50 М/с «Машинi казки»
07:15 М/с «Лалалупси»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
10:55 Обережно, дiти!
11:20 Х/ф «Осляча шкура»
12:30 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
14:15 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
15:05 Т/с «Конан»
16:00, 21:00 Вiталька
18:00 Панянка-селянка
19:00, 20:00 Т/с «Кухня»
19:30, 20:30 Т/с «Два
батька та два сини»
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 Т/с «Ходячi мерцi»
СТБ
06:15, 18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
06:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:45 «Зiркове життя. Битва
за дiтей»
09:55, 18:50 «Iсторiя
українського шоу-бiзнесу.

06:45 Х/ф «Нiчна пригода»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 13»
13:15, 19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 9»
15:00, 19:00, 21:40 «Свiдок»
15:15 Т/с «УГРО - 5»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 8»
23:45 Т/с «Закон i порядок.
Вiддiл особливих справ
- 12»
НОВИЙ КАНАЛ
06:10, 07:25, 07:35, 07:55
Kids’ Time
06:15 М/с «Пригоди Джекi
Чана»
07:30 М/с «Барбоскiни»
07:40 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутизни»
08:00, 18:00 Репортер
08:05, 11:55 Teen Time
08:07 Єралаш
12:00 Т/с «Татусевi дочки»
15:55, 19:00 Т/с «Воронiни»
18:20 Абзац!
21:00 Серця трьох 2
23:25 Х/ф «Елiзiум»
ІНТЕР
06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 23:35 Т/с «Мессiнг:
Хто бачив крiзь час»
11:15 Д/с «Слiдство вели...
з Леонiдом Каневським»
12:25 Т/с «Земський лiкар
4. Повернення»
14:20 «Судовi справи»
15:50, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:45 Т/с «Красиве життя»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
09:50 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11:40, 13:20, 16:45 Т/с
«Морський патруль»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Опери»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:25 Т/с «Шеф-2»
23:30 Х/ф «На вiдстанi
удару»
5 КАНАЛ
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35,
08:50 Ранок на П’ятому
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:15, 22:20, 23:20
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час. Важливо
07:50 Автопiлот-новини
09:35 Майстри Ремонту
10:35, 11:35, 20:00, 21:10
Час. Пiдсумки дня
13:10, 14:10 День
14:35, 00:35 Велика
полiтика
15:10, 15:35, 16:05 Клуб
реформ
17:15, 17:35, 18:15, 18:31
Україна - понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:35 Хронiка дня
00:32 Кримiнальнi новини
2+2
06:25 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
08:45, 22:00 «Секретнi
матерiали»
09:10, 21:30 «ДжеДАI»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Лiнiйний
вiддiл-6»
13:50 Х/ф «Джокер»
15:50 Д/п «Фронтовий
винищувач МIГ-29»
16:40 «6 кадрiв»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «Один день»
22:15 Х/ф «Бен Гур»

ТЕЛЕпрограма
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Високошвидкісний Інтернет МТМ Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66

П’ЯТНИЦЯ, 10 КВіТНЯ
1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба новин»
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок з
1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:45 «Чотири весiлля - 3»
11:05 Т/с «Сила.
Повернення додому»
12:25, 13:00 Д/с «Ворожка»
13:35, 14:10 Д/с «Слiпа»
14:45 «Сiмейнi мелодрами
- 5»
15:45 «Битва салонiв»
17:10 Т/с «Сила кохання
Ферiхи»
20:20 Х/ф «Лiнiя Марти»
00:30 Х/ф «У темрявi»
УТ-1
06:30, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:20 Новини звiдусiль
08:40 Паспортний сервiс
09:20, 20:00 Про головне
10:15 Д/ф «Барака»
12:20 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13:20 Час-Ч
13:55 Школа Мерi Поппiнс
14:10 Нотатки на глобусi
14:30 Вiра. Надiя. Любов
15:40 Музичне турне
16:45 Театральнi сезони
17:20 Д/ф «Бретонський
маяк i бджоли»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Т/с «Вiкендовi
оповiдання»
22:00 Х/ф «5 днiв серпня»
00:05 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 13:00, 15:30, 17:10
Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:00 Т/с «Плюс любов»
11:50, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Нова Надiя»
21:00 Спiвай як зiрка
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Мент у законi 4»
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:15, 20:00 На лiнiї вогню
07:10, 15:40 «Сильнi свiту
цього»
10:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
11:00 Анджелiна Джолi
12:15 «Свiтськi хронiки»
13:10, 17:45 Iнспектори
аномальних явищ
14:00, 22:35 Всесвiт
15:56, 23:35 П’ятий вимiр
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Павло Попович
21:35 Девiд Бекхем:
незламний
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:20 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
06:50 М/с «Машинi казки»
07:15 М/с «Лалалупси»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
10:05 М/с «Смурфiки»

10:35 М/с «Качинi iсторiї»
10:55 Обережно, дiти!
11:20 Х/ф «Бiлоснiжка»
12:30 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
14:15 Т/с «Ксена принцеса - воїн»
15:05 Т/с «Конан»
18:00 Х/ф «Молодята»
20:00 Х/ф «Клiк: Iз пультом
по життю»
22:00 Х/ф «Неймовiрне
кохання»
СТБ
07:40 Х/ф «Дихай зi мною»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:50 Т/с «Коли ми вдома»
19:55, 22:45 «Холостяк - 5»
00:55 Х/ф «Екiпаж»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Випадковий свiдок»
10:00 Т/с «Мовчазний
свiдок»
13:10 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв - 9»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с «УГРО - 5»
19:30 Х/ф «На краю стою»
21:15 Х/ф «16 кварталiв»
23:15 Х/ф «Правосуддя
Стоуна»
00:50 Х/ф «Iуда»
НОВИЙ КАНАЛ
06:10, 07:25, 07:35, 07:55
Kids’ Time
06:15 М/с «Пригоди Джекi
Чана»
07:30 М/с «Барбоскiни»
07:40 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутизни»
08:00, 18:00 Репортер
08:05, 21:00 Серця трьох 2
17:20, 19:00 Т/с «Воронiни»
18:20 Абзац!
23:05 Х/ф «Життя як воно є»
ІНТЕР
05:50, 20:00 «Подробицi»
06:35 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Мессiнг: Хто
бачив крiзь час»
11:15 Д/с «Слiдство вели...
з Леонiдом Каневським»
12:25 Т/с «Земський лiкар
4. Повернення»
14:20 «Судовi справи»
15:50, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05 Ток-шоу «Стосується
кожного»
21:00 Ток-шоу «Чорне
дзеркало»
23:30 Т/с «Картковий
будинок»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
09:50 Т/с «Агенти Щ.И.Т.»
11:40, 13:20, 16:45 Т/с
«Морський патруль»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Опери»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Т/с «Шеф-2»
23:30 Х/ф «Цiль номер
один»

5 КАНАЛ
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35
Ранок на П’ятому
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:25, 17:30, 18:30,
22:30, 23:30 Час. Важливо
09:35, 10:35, 11:35, 20:00,
21:10 Час. Пiдсумки дня
14:35 Феєрiя мандрiв
15:35 Машина часу
16:30 Вiкно в Європу
17:15, 17:35, 18:14, 18:35
Україна - понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:35 Особливий погляд
00:35 Кримiнальнi новини
2+2
06:45 Д/п «Велика подорож
до глибин океанiв.
Повернення»
08:25 «ДжеДАI»
08:45 «Секретнi матерiали»
09:00, 18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Лiнiйний
вiддiл-6»
14:10, 00:10 Х/ф
«Пророцтво судного дня»
16:15 Х/ф «Смерч з
космосу»
19:00 Х/ф «Не вкради»
21:30 «Буде бiй». WSB.
Всесвiтня серiя Боксу:
Ukraine Otamans - Desert
Hawks (Алжир)

06:10, 07:10 Т/с «Дорожнiй
патруль-11»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
10:00 Зiрковий шлях.
Дайджест
11:00, 01:00 Т/с
«Випробування вiрнiстю»
15:20, 19:40 Т/с «Довгий
шлях додому»

06:50 Ток-шоу «Стосується
кожного»
08:45 «Школа доктора
Комаровського»
09:30 «Новини»
10:00 Д/ф «Небо. Лiтак.
Мрiя»
11:00 Х/ф «Дiамантова
рука»
13:00 «Сходження
Благодатного Вогню у
Храмi Гробу Господнього»
15:00 Х/ф «Щасливий
маршрут»
16:55, 20:30 Х/ф «Два
Iвани»
20:00, 03:30 «Подробицi»
21:30 Х/ф «Береги кохання»
23:30 «Пасхальне
богослужiння. Пряма
трансляцiя»

ТЕТ
ICTV

06:35 Х/ф «Казка про царя
Салтана»
08:00 «Караоке на Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
11:55 Х/ф «Привiт, кiндер!»
14:05 Т/с «Коли ми вдома»
16:05 «Холостяк - 5»
19:00 «Україна має
талант!-7»
21:50 Х/ф «Любов i голуби»
00:00 Х/ф «Будинок
маляти»

5 дверей, 80 см/60 см. Нові, комплект. 500 грн. Тел: (093) 454-28-44
Лінолеум новий, 5,5 х 3,5 м. Дешево. Плінтус / подарунок. Тел: (093) 454-28-44
Земельну ділянку. Приватизована, с. Жукин, 10 соток. Тел: (063) 654-09-65
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08

Скляні кухонні фартухи, вироби зі скла. Тел: (097) 546-11-04

Вишгородська районна гімназія «Інтелект»
приймає учнів до 5-х та 10-х гімназійних класів
Конкурсні випробування для учнів, які вступають
до 5-х класів гімназії, — 03 червня 2015 року о 9:00:
українська мова (тест, диктант), іноземна мова (співбесіда) — для класу з вивченням двох іноземних мов;
математика (контрольна робота), природознавство (тест) — для класу ранньої профілізації природничо-математичного профілю.
Конкурсні випробування для учнів, які вступають
до 10-х класів гімназії, — 15 червня 2015 року о 9:00:
українська мова (тест, творче завдання) — для
класу з вивченням двох іноземних мов;
географія (тест) — для класу економічного профілю.
Додатковий
конкурсний
прийом
можливий
21 серпня 2015 р. — за наявності вільних місць.
Наша адреса :
м. Вишгород, вул. Шкільна, 14.
Тел: (04596) 2-52-82

22:35 Невигаданi iсторiї
22:50 Гра iнтересiв
23:35 Iсторiя успiху
2+2
06:00 Мультфiльми
08:20 Новини «Спецкор»
08:50 «Люстратор 7.62»
09:00, 21:30 Х/ф «Син
Божий»
13:00 Х/ф «Зорянi вiйни:
Эпiзод-5. Iмперiя завдає
удару у вiдповiдь»
16:00 Х/ф «Зорянi вiйни:
Эпiзод-6. Повернення
Джедая»
19:20 18 Тур ЧУ. Днiпро Металiст
01:15 Х/ф «Полiт завдовжки
з життя»
НЕДIЛЯ, 12 КВіТНЯ

06:20 На слуху. Пiдсумки
07:35, 23:05 У просторi
буття
08:30 Д/ф «П’яте
Євангелiє»
09:15 Д/ф «Бретонський
маяк i бджоли»
10:05 Зроблено в Європi
10:20 Нотатки на глобусi
11:00 Книга ua
11:30 Д/ф «Амазонки
версаля»
12:25 Д/ф «Будинки Субiза
й Рогана»
12:55 Свiтло
13:50 Д/с «Сага
старовинної пущi»
14:45 Х/ф «Далеко по
сусiдству»
16:30 Чоловiчий клуб. Бокс
17:55 Музичнi салони ARTE
19:10 Х/ф «Марiя
Магдалина»
20:45 Ми любимо життя
21:00 Новини
21:40 Утеодин з Майклом

Гараж №48 (фото/Сландо), кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92

06:00, 07:55 Kids’ Time
06:05 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани»
06:20 25-й кадр
08:00 Уральськi пельменi
10:00 Ревiзор
12:25 Пристрастi за
Ревiзором
14:30 Т/с «СашаТаня»
19:00 Х/ф «Машина часу»
21:00 Х/ф «Джон Картер»
23:40 Х/ф «Легiон»

06:30, 22:30 Х/ф «Бiблiйнi
оповiдi: Марiя Магдалина»
10:00 Девiд Бекхем:
незламний
11:15 Х/ф «Святе
сiмейство»
14:00 За сiм морiв
14:50 Неймовiрнi подорожi
16:10 «Мистецтво i час»
16:30 «Глобал - 3000»
17:00 Концерт Iво Бобула
«Берег любовi»
18:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00, 00:25 Таємницi Бiблiї
розкрито
20:00 Комета-вбивця
21:00 Прокляття Кеннедi
22:00 «Секрети закулiсся з
Олександром Ржавським»

СТБ

Битовку 6х3, металевий каркас, електропроводка, самовивіз. Тел: (067) 682-65-97

НОВИЙ КАНАЛ

ІНТЕР

УТ-1

1+1

слiдства - 7»
19:30 Т/с «Даїшники»
23:30 Х/ф «16 кварталiв»
01:25 Х/ф «Кримiнальний
талант»

ТОНіС

06:30 «Шiсть кадрiв»
07:10, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба новин»
08:00, 08:30 М/с «Качинi
iсторiї»
08:55 «Свiтське життя»
10:00 Х/ф «Лiнiя Марти»
14:15, 21:00 «Лiга смiху.
Чемпiонат України з
гумору»
17:25 «Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi сенсацiї»
00:00 «Що? де? коли?
2015»

СУБОТА, 11 КВіТНЯ

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ

ТРК «УКРАїНА»

06:20 Х/ф «Лiлова куля»
07:30 Байдикiвка
08:30 М/с «Смiшарики»
09:00 Мультик з Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:35 М/с «Ескiмоска»
10:50 М/с «Кумi-кумi»
11:00 М/ф «Тваринний
загiн. Код Марко Поло»
12:35 М/ф «Втеча з планети
Земля»
14:05 Х/ф «Аквамарин»
16:00 Х/ф «Таксi»
18:00 Х/ф «Клiк: Iз пультом
по життю»
20:00 Вiталька
21:40 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
00:50 Х/ф «Неймовiрне
кохання»

Передплачуйте газету «Вишгород».

ІНШЕ

Щуром
22:15 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
00:00 ВЕЛИКОДНЯ
БОЖЕСТВЕННА ЛIТУРГIЯ

НТН
06:10 Х/ф «Зимова вишня»
07:35 Т/с «Мовчазний
свiдок»
11:30 «Речовий доказ».
Таємниця трупа з шафи
12:00 «Головний свiдок»
12:50 «Випадковий свiдок»
13:30 «Правда життя.
Професiя нянька та
вихователька»
14:00 Т/с «Таємницi

07:10 Антизомбi
08:05 Дiстало!
09:10 Громадянська
оборона
10:10 Iнсайдер
11:10, 13:00 Х/ф «11 друзiв
Оушена»
12:45 Факти. День
13:50 Х/ф «12 друзiв
Оушена»
16:10 Х/ф «13 друзiв
Оушена»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
20:05 Х/ф «Конан-варвар»
22:15 Х/ф «Тринадцятий
воїн»
00:15 Х/ф «Вiкiнги проти
пробульцiв»
5 КАНАЛ
06:40, 17:35 Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00,
00:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
08:35 Не перший погляд
09:15 Мамина школа
10:31 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
11:10 Хронiка тижня. Свiт
11:35 Майстри Ремонту
14:35 Хронiка дня
17:15 Мiграцiйний вектор
18:05 Мiсцевий час
19:35, 20:15, 20:35 Україна
- понад усе!
20:30 Час важливо
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Час новин
(росiйською мовою)

1+1
06:00 Х/ф «Янгол
мимоволi»
07:35 Мультфiльм
08:00, 08:35 М/с «Качинi
iсторiї»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Ескiмоска - 2:
Пригоди в Арктицi»
09:45 «Маша i ведмiдь»
10:15 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
11:00 «Свiт навиворiт:
Латинська Америка»
12:05 «Iнспектор Фреймут
2»
13:30 «Мультибарбара»
13:55 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
17:40 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 5»
23:15 Х/ф «Лицар дня»
УТ-1
06:40 Крок до зiрок
07:30 Шеф-кухар країни
08:25 Гумористичний клуб
«Золотий гусак»
08:40 Тепло.ua
09:15 ВЕЛИКОДНЯ
БОЖЕСТВЕННА ЛIТУРГIЯ
15:50 Ми любимо життя
16:30 Фольк-music
17:35 Т/с «Вiкендовi
оповiдання»
18:40 Театральнi сезони
19:15 Х/ф «Пазл»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:20 Музична весна на
Першому. Mad Heads
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00 День Янгола
00:05 Д/ф «Пасха»

16:00 Гренландiя. Дика
природа вiкiнгiв
17:00 Концерт Iво Бобула
«Берег любовi»
18:45 «Iпостасi спорту»
19:00 Таємницi Бiблiї
розкрито
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:05 Мохаммед Алi:
бойовий дух
00:15 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ

ICTV
06:20 М/ф «Тваринний
загiн. Код Марко Поло»
07:30 Байдикiвка
08:30 М/с «Смiшарики»
09:00 Мультик з Лунтiком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:35 М/с «Ескiмоска»
10:45 М/с «Кумi-кумi»
10:55 М/ф «Втеча з планети
Земля»
12:20 М/ф «Барбi та три
мушкетери»
13:45 Обережно, дiти!
14:10 Х/ф «Таксi»
16:05 Х/ф «Аквамарин»
18:00 Х/ф «Молодята»
21:40 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
00:50 Одна за всiх
СТБ
07:55 «Холостяк - 5»
09:00 «Все буде смачно!»
10:45 «Караоке на Майданi»
11:40 Т/с «Тест на
вагiтнicть»
16:05 «Україна має
талант!-7»
19:00 «Битва екстрасенсiв»
20:40 «Один за всiх»
21:55 «Детектор брехнi 7»
23:10 «Я соромлюсь свого
тiла 2»
НТН
06:10, 12:55, 22:45
«Випадковий свiдок»
06:20 Х/ф «Принцеса на
бобах»
08:05 Т/с «Таємницi
слiдства - 7»
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:00 «Агенти впливу»
13:10 Т/с «Кво Вадiс»
15:45 Т/с «Павутиння - 6»
23:00 «Головний свiдок»
00:00 Х/ф «Ранчо хижакiв»
НОВИЙ КАНАЛ

ТРК «УКРАїНА»
06:10, 07:40 Т/с «Все тiльки
починається»
07:00 Подiї
12:00 Х/ф «Шукаю
попутника»
14:00 Моє нове життя
15:00, 20:00 Т/с «Довгий
шлях додому»
19:00 Подiї тижня з Олегом
Панютою
23:50 Великий футбол
ТОНіС
06:00, 22:10 Х/ф «Святе
сiмейство»
10:00 Прокляття Кеннедi
11:10 «Концерт «Мої роки моє багатство». До 80-рiччя
Миколи Сивого»
14:00 За сiм морiв
14:50 Неймовiрнi подорожi

07:35 Програма «Удачний
проект»
08:35 Д/ф «Небо. Лiтак.
Мрiя»
09:30 «Новини»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
11:00 Х/ф «Джентльмени
удачi»
12:35 Х/ф «Два Iвани»
16:25 «Мiсце зустрiчi»
18:05 Х/ф «Береги кохання»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Х/ф «Щасливий
маршрут»
00:00 Х/ф «Форрест Гамп»

06:10, 13:05 Kids’ Time
06:15 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани»
07:00 25-й кадр
07:40 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутизни»
09:20 М/с «Iсторiї Тома i
Джерi»
11:10 М/ф «Воруши
ластами 2»
13:07, 15:50 Teen Time
13:10 Єралаш
15:55 Х/ф «Книга джунглiв»
18:10 Х/ф «Джон Картер»
21:00 Х/ф «Володар
перснiв: Братство персня»
00:30 Х/ф «Володар
перснiв: Двi фортецi»
ІНТЕР
06:40 «Мультфiльм»
07:05 «Подробицi»

07:20 Зiрка YouTube
08:30 Х/ф «Перший лицар»
11:15, 13:00 Х/ф «Iндiана
Джонс у пошуках
втраченого ковчега»
12:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Iндiана Джонс i
Храм Долi»
16:10 Х/ф «Iндiана Джонс i
останнiй хрестовий похiд»
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Iндiана Джонс i
Королiвство кришталевого
черепа»
22:55 Х/ф «Конан-варвар»
01:00 Х/ф «Центурiон»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:20, 08:15, 22:15, 23:20,
00:15 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:25,
20:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 14:35 Велика
полiтика
09:35, 00:35 Вiкно в
Америку
12:15 Модне здоров’я
13:15 Хронiка тижня. Свiт
14:15 Хронiка тижня
15:35 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
16:10, 16:40, 17:10, 17:35
«Єдина родина»
18:30 Вiкно в Європу
19:25, 20:35 Україна понад усе!
21:00 Час: пiдсумки тижня з
В. Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:20 Територiя закону
22:35 Кiно з Я. Соколовою
23:35 Фiнансовий тиждень
2+2
06:20, 07:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:00 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 2014-2015
08:00 Х/ф «Зорянi вiйни:
Эпiзод-5. Iмперiя завдає
удару у вiдповiдь»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «ДжеДАI»
13:00, 23:15 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Бушидо»
14:55 Х/ф «Не вкради»
16:50 19 Тур ЧУ. Динамо
- Зоря
19:00 Х/ф «Люди X-3.
Остання битва»
21:30 «Профутбол»
00:15 Х/ф «Розумний
сумнiв»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я»
з поглибленим вивченням іноземних мов і природничо-математичних дисциплін оголошує конкурсне
приймання дітей (учнів) до 1-го та 10-го класів.
Співбесіда з майбутніми першокласниками відбудеться 9, 10 червня 2015 р. за встановленим графіком,
який розміщено на сайті школи www.suzirya.org.ua.
Додаткова інформація — за тел: (04596) 5-39-67, 5-39-49
Вважати недійсними втрачені: диплом бакалавра
КВ № 38485430 та додаток до диплома про вищу
освіту 12 ВД № 907849 від 11.06.2010 р., диплом
магістра КВ 41881321 від 23.12.2011 р., додаток
до диплому про вищу освіту 12 ВА № 750442 від
23.12.2011 р., видані Національним університетом
біоресурсів і природокористування України на ім’я
Дмитра Юрійовича ІЛЮХІНА
Вважати недійсними втрачені водійські права,
видані ВРЕР ДАІ м. Вишгорода на ім’я Олени
Олександрівни ТРОПІНОЇ

Буріння свердловин «під ключ» у
важкодоступних місцях. Якість, гарантія.
Тел: (097) 962-16-79

Хімчистка всіх видів
одягу та текстилю.
Фарбування шкіри і
хутра.
Реставрація подушок,
ковдр і перин.
(м. Вишгород,
пров. Квітневий, 1),
тел: (050) 823-34-58

ВІТАЄМО з 75-річчям
Алевтину Олександрівну ОДИНОКІНУ!
Твій ювілей — не тільки твоє свято,
Радіють твої рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом!
Сім’ї Одинокіних та Шпак

Шановні бухгалтери та підприємці!
У м. Вишгороді за адресою: пр. Т. Шевченка, 2-д (3 пов.) відкрилось представництво АЦСК «Україна» та ПЗ «M.Е.DOC IS». Якщо у Вас виникають питання
щодо здачі звітності – телефонуйте: 044-227-13-73, 096-208-19-19

Служба 102

Здати зброю!
Здали незаконну зброю – звільнилися від кримінальної відповідальності, нагадують у міліції.
Із 1 по 31 квітня 2015 р. у м. Вишгороді та Вишгородському районі проводиться місячник добровільної здачі вогнепальної зброї, бойових припасів,
вибухових матеріалів і засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої, дратівливої дії
(газових пістолетів, револьверів) та їх реєстрація у
встановленому законом порядку.
Здавши вогнепальну зброю, бойові припаси та
ін., громадяни звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності (згідно з вимогами
ст. 263 Кримінального кодексу України).
Громадяни, які добровільно здають вогнепальну
зброю, засоби самооборони, заряджені речовинами
сльозоточивої, дратівливої дії, при бажанні мають
право зареєструвати її у встановленому порядку.
Закликаємо мешканців м. Вишгорода та Вишгородського району бути законослухняними та свідомими громадянами, адже вогнепальна зброя, боєприпаси, вибухівка у ваших оселях – це небезпека
для ваших дітей, рідних та близьких.
З питань добровільної здачі зброї та боєприпасів звертайтеся до Вишгородського РВ
ГУМВС України в Київській області. Тел: 102,
(04596) 22-065.
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Офіційно

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ
до рішення Вишгородської міської ради VI скликання від 25.03.2015
року № 44/21 «Про затвердження Положення «Про порядок публічного
звітування щодо видатків бюджетних коштів у вигляді відкритих даних»
Початок - на стор. 5
При цьому, відповідно до статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», до компетенції міських рад не належить питання прийняття положення про порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів у вигляді відкритих даних. Крім
того, діючими нормативно-правовими актами у сфері
інформації повноважень з боку органів місцевого самоврядування щодо затвердження положення про порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних
коштів у вигляді відкритих даних також не передбачено.
Верховною Радою України прийнято Закон України від 11.02.2015 р. № 183-VIII «Про відкритість використання публічних коштів», який визначає умови та
порядок забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевого бюджетів,
суб’єктами господарювання державної і комунальної
власності, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Цей Закон забезпечує публічний доступ та інформаційну відкритість щодо використання публічних коштів — коштів платників податків України, які витрачаються розпорядниками коштів державного і місцевого
бюджетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної власності, фондами загальнообов’язкового
державного страхування і органами пенсійного фонду.
Цей Закон забезпечує єдиний підхід до забезпечення
публічного доступу та інформаційної відкритості щодо
використання публічних коштів і неналежну прозорість
їх використання.
Законом зобов’язано розпорядників коштів державного і місцевого бюджетів, суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, фондів
загальнообов’язкового державного страхування і органів пенсійного фонду оприлюднювати щокварталь-

но на спеціальному єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформацію про заплановане та
фактичне використання публічних коштів, зокрема за
договорами, на службові відрядження. Форма такої інформації затверджується Кабінетом Міністрів України.
Для оприлюднення вказаної інформації створюється Єдиний веб-портал використання публічних коштів
(що є офіційним державним інформаційним ресурсом у
мережі інтернет), на якому оприлюднюється інформація
згідно з цим Законом. Інформація, оприлюднена на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, є державною власністю і є у вільному безоплатному доступі.
Адміністрування єдиного веб-порталу використання
публічних коштів здійснюється суб’єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів затверджується Кабінетом Міністрів України.
Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що проект рішення «Про затвердження Положення «Про порядок публічного звітування щодо
видатків бюджетних коштів у вигляді відкритих даних»
практично повторює вже визначений законодавством
України порядок публічності використання бюджетних
коштів. У прийнятому Законі чітко вказано перелік
даних, необхідних для розміщення на єдиному вебпорталі – для забезпечення прозорості у використанні
бюджетних коштів, без додаткового навантаження на
міський бюджет.
З урахуванням викладеного, рішення Вишгородської міської ради VI скликання № 44/21 «Про затвердження Положення «Про порядок публічного звітування щодо видатків бюджетних коштів у вигляді відкритих
даних» прийняте за відсутності передбачених законних
підстав та з порушенням встановленого порядку прийняття рішень органів місцевого самоврядування.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Благодійності

Народний тил

Рухаємось до Європи

Борці за волю не знають алкоголю
Влас. інф.
Україна на шляху до Європейського союзу має не тільки підвищувати якість життя громадян, а й впроваджувати високі стандарти прав і свобод. Зокрема актуальним є питання збереження
здоров’я містян — підвищення рівня культури споживання алкогольних напоїв через обмеження їх продажу в магазинах Вишгорода (окрім закладів харчування).
Влада міста в особі міського голови активно підтримує таку ініціативу громадян. «До мене звернулися представники однієї з активних
політичних партій, які зібрали декілька тисяч підписів мешканців міста
на підтримку проекту рішення про заборону продажу алкоголю після
22:00. Вишгород має переймати досвід європейських міст і підвищувати якість життя людей, і як добре, що мешканці Вишгорода зацікавлені
в цьому», — каже Віктор Олександрович Решетняк. Слід зазначити,
що рішення про впорядкування реалізації алкогольних напоїв у Вишгороді вже було прийнято Вишгородською міською радою (№ 4/8 від
06.04.2011). Але в той час воно так і не було реалізоване. «На найближчому виконкомі це питання буде повторно винесене на голосування, — пообіцяв міський голова, — і, я впевнений, буде діяти.
Я — за позитивні ініціативи, які наближають нас до європейської
якості життя».
Хто у молодості зловживає — до старості не доживає. Це стосується як здоров’я, так і роботи чи суспільного життя. В усьому має бути
золота середина.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
4.04.2015 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2015 р.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

писати
друкованими літерами

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб.
Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до
7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» (1), «Куплю» (2),
«Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що понад 7 слів, — оплачується за існуючими

розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв
Головний редактор — Марина Кочелісова

негода не завадить!
(Початок див. на стор. 1)
Участь у ярмарку взяли й наші бійці із 11-го та 25-го
батальйонів «Київська Русь», 72-ої ОМБР ЗСУ — вони
як ніхто розуміють, наскільки потрібна підтримка тилу
на передовій. Активну допомогу надали В. Балик та Ю.
Ткалич (ГО «Вишгород — наш дім»), а також старший
солдат, розвідник-кулеметник 11-го батальйону О. Солодкий, який встигав і намети встановлювати, і готувати на мангалі, розповідати історії зі свого бойового
досвіду. Усі технічні моменти на ярмарку проходили під
пильним наглядом старшого прапорщика (позивний –
«Дикий Прапор») 11-го батальйону «Київська Русь» С.
Грищенка.

Зібрані 3 662,00 грн підуть на підтримку наших
хлопців у зоні АТО. По завершенні ярмарку громадські
активістки Л. Палатна та І. Шугайло відвідали дитячий
будинок «Любисток» у Нових Петрівцях із солодощами.
У нашому любому місті — єдина та непереможна
громада!
***
До уваги вишгородців!
8 квітня закінчується другий етап акції зі збору
макулатури на пл. Т. Шевченка у Вишгороді. Поспішіть долучитися до благодійної справи. Оголошення про наступний етап акції — див. на стор. і на сайті
газети «Вишгород».
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Новий засіб для миття вікон –
«Містер Плюнув»
Вітаємо!
У квітні дні народження святкують:
8 квітня — Тетяна Яківна
ЯКОВЕНКО — завідуюча ДНЗ «Сонечко»
Світлана Миколаївна ЧЕРЕПАН —
спеціаліст ІІ категорії Вишгородської
міськради
26 квітня — Ірина Миколаївна
РВАЧОВА — секретар міського голови
Депутати Вишгородської міської
ради VI скликання:
7 квітня — Юрій Дмитрович
КОЛОДЗЯН
8 квітня — Олександр Ігорович
СЕМЕНОВ
14 квітня — Дарина Валеріївна
БОНДАРЕНКО
26 квітня — Віталій В’ячеславович
КУТАФ’ЄВ
Від усієї душі бажаємо іменинникам міцного здоров’я на багато років,
успіхів, родинного щастя й добробуту,
прихильності фортуни та здійснення
всіх задумів. З роси та води вам!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

