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Нова патрульна служба
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аФішка
6 лютого (субота) у малій залі адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1, другий поверх)
громадські слухання з приводу облаштування
скверу на вул. Ю. Кургузова та надання даній території офіційного статусу. Початок о
12:00.
Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну скриньку «Зеленого
Корпусу»: GreenCorps@ukr.net або в групу у
соцмережі Фейсбук.
***
16 лютого (середа) у малій залі адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,
1) — засідання круглого столу «Українська
мова: вчимо, цінуємо і бережемо». Початок
о 14:00. Мета: створити курси безкоштовного
вивчення української мови. Запрошуються:
духовенство, представники районної і міської
влад,
лідери політичних партій і громадських
рухів, викладачі української мови та літератури, активні громадяни міста і району. Контактний тел: 067-603-54-81 (координатор
духовно-просвітницького центру «Спадщина» Степанія Сідляр)

Громадські слухання

У нашому районі – в одному з перших в
області – розпочали роботу групи швидкого реагування Вишгородського райвідділу
поліції, сформовані з правоохоронців, які
успішно пройшли переатестацію. Їх, а також керівний склад райвідділу привітали
керівники міста і району, побажавши виконувати професійні обов’язки з честю.
Як розповів начальник Вишгородського
відділу поліції, підполковник Павло Панфьоров, основними завданнями груп є своєчасне
та ефективне реагування на повідомлення про
події та правопорушення (що не містять кримінальних ознак), викриття та затримання злочинців, забезпечення належного громадського порядку на вулицях, невідкладна охорона
на місці вчинення правопорушень, надання
допомоги потерпілим, виявлення очевидців,
переслідування та затримання підозрюваних
у вчиненні злочинів осіб та правопорушників,
нагляд за дотриманням правил дорожнього
руху (ПДР), допомога громадянам, які потрапили у складну ситуацію з економічних,
Далі — на стор. 2

За ставлення людей слід боротися якістю

Про це сказали перевізникам. А також говорили про розробку комплексної схеми руху пасажирського
транспорту у районі. Кошти на схему дорожнього руху у міський бюджет-2016 вже закладено
Марина КОЧЕЛІСОВА
«Якщо перевізник тричі порушить умови,
на яких він виграв конкурс, — його в районі
не буде». Саме так висловився голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр
Горган 29 січня на громадських слуханнях
щодо якості роботи підприємств, які забезпечують регулярні транспортні перевезення
між столицею та населеними пунктами Вишгородщини, а також безпосередньо по нашому району.
На одній із останніх оперативних нарад голова ВРДА Олександр Горган констатував у районі транспортний колапс і зростання соціальної
напруги та запросив до діалогу громаду, представників КОДА та керівників автотранспортних
підприємств.
ХТО ПРАЦЮЄ НА МАРШРУТАХ ВИШГОРОДЩИНИ
* ПАТ «Атасc-Бориспіль» (замінило ТОВ «АвтоЛайн»):
№ 397 «м. Вишгород — м. Київ, ст. м. «Героїв
Дніпра»; № 1 (по Вишгороду);
* компанія АТН: «Лютіж — Київ, «Катюжанка
—– Київ», «Лісовичі — Київ»;
* автопідприємство «Надія-Транс»: «Гута Межигірська — м. Київ, ст. м. «Героїв Дніпра»;
* ПП Джунківський: «Музей (с. Нові Петрівці)
— пл. Т. Шевченка (м. Київ)»;
* ВАТ «Димерське АТП»: «Лісовичі — Київ»,
«Катюжанка — Київ»;
* ТОВ «АвтоЛайн»: Ровжі, Хотянівка і Новосілки;
* ТОВ «Ірпінське АТП»: «Воронківка – Гаврилівка – Буча», «Гаврилівка – Буча (через Озера)»;
* Київпастранс та ТОВ «Автосервіс» (на громадських слуханнях 29.01.2016 р. не були).

Вони боролися, щоб ми перемогли!

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Участь у громадських слуханнях 29 січня
ц. р. взяли голова райдержадміністрації Олександр Горган, голова районної ради Ростислав
Кириченко, міський голова Олексій Момот, начальник управління інфраструктури Київської
ОДА Вадим Галицький, представник Київського
міжрегіонального управління «Укртрансбезпеки» Олександр Ігнатьєв, сільські голови, депутати районної та міської рад, представники правоохоронних органів, громадських організацій,
політичних партій, громадські активісти, ЗМІ.
Представники підприємств, що здійснюють
перевезення на території району, розповідали
про «віджим» маршрутів, висловлювали недовіру рішенням тендерних комісій і судів, посадовим особам і один одному.
Голови місцевих рад району та громадські
активісти вносили слушні пропозиції й палко
обурювалися недоліками транспортного перевезення у районі. Ішлося про нелегальних перевізників, непроходження водіями медкомісії,
незабезпечення транспортним перевезенням
с. Абрамівка, Дудки, Савенки, невиконання
графіка здійснення перевезень, про безпеку
пасажирів на зупинці «ст. м. «Героїв Дніпра»,
про відсутність графіку руху громадського
транспорту на автобусних зупинках, ба навіть невидачу у салонах маршруток квитків,
які є страховкою у разі нещасного випадку.
Вишгородці і мешканці району наполягали на
пріоритеті саме місцевих перевізників, які сплачують податки у місцевий бюджет і з яких можна спитати, а бойові побратими, щойно з АТО,
попередили, що ледве стримують радикальні

настрої.
Начальник управління інфраструктури Київської облдержадміністрації Вадим Галицький пообіцяв, що протягом 10 днів (тобто до
08.02.2016 р. — ред.) у салонах автобусів буде
розміщено інформацію про перевізника, телефони диспетчера, «гарячої лінії», інформація
про страхову компанію тощо. Додав, що у 2016
році Державний бюджет не передбачає субвенцій на пільгові перевезення, хоча законодавством України пільги не скасовано. Тож перевізники встановили певні обмеження.
Два пільговики на один автобус (плюс необмежені стоячі місця у маршрутках «АТН» до столиці із
Лютежа, Катюжанки, Лісовичів).

Врешті голова райдержадміністрації Олександр Горган озвучив основні завдання, які висунула обурена громадськість:
- протягом 2-х тижнів здійснити моніторинг
відповідності умов договору про перевезення
фактичному стану здійснення транспортних
перевезень;
- розпочати розробку комплексної транспортної схеми району;
- усунути озвучені під час громадських слухань недоліки у роботі транспортних підприємств, які забезпечують регулярні транспортні
перевезення;
- на робочій зустрічі з начальником управління інфраструктури Київської ОДА Вадимом
Галицьким вивчити умови проведення тендеру
на право здійснення регулярних перевезень пасажирів на території Вишгородського району.

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ЩОРОКУ (29 СІЧНЯ) ВШАНОВУЄ ПАМ’ЯТЬ МОЛОДИХ БОРЦІВ ЗА ВОЛЮ, ПОЛЕГЛИХ ПІД
ЗАЛІЗНИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ КРУТИ. ЗГАДАЙМО І ЗАГИБЛИХ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ДЕРЖАВИ НА СХОДІ УКРАЇНИ.
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(Початок на стор. 1)
соціальних чи інших причин, а також внаслідок надзвичайних ситуацій чи стихійних лих, надання правової допомоги (у межах своєї компетенції).
Чергування двох груп буде організоване цілодобово, ще
одна – працюватиме за восьмигодинним графіком. До
складу кожної входитимуть два поліцейських.
На площі біля адмінбудинку у Вишгороді їх вишикувались 16, серед них одна дівчина – 24-річна Ольга
Єрємєєва. Поруч – чотири нові автомобілі, якими забезпечило працівників патрульної служби Міністерство
внутрішніх справ. Сучасні транспортні засоби повністю
укомплектовані обладнанням для оформлення ДТП –
дальномірами, пропусковими жезлами нового стандарту, радіостанціями.
Звертаючись до полісменів, голова райдержадміністрації Олександр Горган сказав: «Ви в районі – перше
свідчення нової якості влади. Дивлячись на вас, кожен
мешканець розумітиме певну незворотність нашого
руху до європейських цивілізованих стандартів. Головне гасло патрульної служби в усьому світі – служити і
захищати. І ніякого винятку Україні від світової практики не буде. Ви служите не владі й не чиновникам – ви
служите людям, громадянам, захищаєте їх, а не нормативно-правову базу. Ви не просто люди у погонах – ви,
насамперед, люди честі. Ви перший і передовий загін
нової української держави».
Нова поліція має певну довіру громадян, оскільки
вони частіше почали звертатись до правоохоронців із
надією на розв’язання своїх проблем. І створення у районі перших груп швидкого реагування – справді знакова подія, зазначив голова районної ради Ростислав
Кириченко. Держава ж має належним чином подбати
про забезпечення правоохоронців технічними засобами
та фінансовою винагородою.
На переконання Вишгородського міського голови
Олексія Момота, нова форма, нові автомобілі – це лише
зовнішні ознаки змін. Але вони не мають залишатись на

Отак!

Депутатів «Об’єднання
«Самопоміч» не пустили
на представлення
губернатора Київщини
Влада зробила все, щоб депутати Київської обласної ради не змогли бути присутніми на публічному заході з представлення
нового очільника області. Про це повідомив
голова фракції «Об’єднання «Самопоміч»
Роман Титикало: «Телефонограма із запрошенням на офіційний захід, який повинен розпочатись об 11:00, була надіслана
на електронну пошту менш ніж за годину
до його початку, о 10:06. Перенести за 54
хвилини заплановані заздалегідь зустрічі
з виборцями, доїхати до будівлі обласної
адміністрації, а також пройти всі перевірки
служби безпеки у зв’язку з приїздом президента – з об’єктивних причин виявилось неможливим».
За словами обласного депутата Олексія
Дорошенка, він знаходився в будинку обласної ради, коли стало відомо про публічний
захід, та його теж не пропустили.

Суспільство

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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До уваги учасників
АТО, членів їх родин та
членів сімей загиблих!
Номер телефону «гарячої лінії» для бійців
АТО, членів їх родин та
членів сімей загиблих —
0800213015.
За цим телефоном
можна отримати консультації по отриманню державних пільг, по встановленню статусу учасника
бойових дій (УБД), у тому
числі і добровольців.

Соціальна інтеграція

цьому рівні. Й тільки разом, у симбіозі правоохоронців,
органів державної влади і місцевого самоврядування
можна здійснити вагомі зміни й повернути довіру людей
до влади в цілому. Зі свого боку, Вишгородська міська
рада запроваджує в місті відповідні інноваційні системи,
зокрема, смарт-сіті (розумна інтелектуальна система відеоспостережень), веде перемовини з телекомунікаційними компаніями, інтернет-провайдерами щодо запровадження систем відеоспостереження у дворах.
Начальник відділу превентивної діяльності майор
Андрій Пожар провів огляд патрульних автомобілів
«Рено» і «Тойота». І вже по завершенні офіційно-урочистої частини групи швидкого реагування отримали
наказ приступити до службових обов’язків.
За першу добу патрулювання працівники патрульної
поліції виявили в с. Хотянівка та вилучили у місцевого
жителя чотири паперові згортки із подрібленою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну
рослину канабіс (загальною вагою 150 г). Крім того, під
час контролю дорожнього руху виявлено та зафіксовано вісім фактів порушень ПДР, серед яких два – керування транспортними засобами у стані алкогольного
сп’яніння.

Форум-театр для переселенців
Влас. інф.
У рамках Проекту «Соціальна
інтеграція та примирення внутрішньо переміщених сімей та дітей у
Київській області», що реалізується Службою у справах дітей та сім’ї
Київської ОДА спільно з Міжнародною благодійною організацією «Партнерство «Кожній дитині» в
Україні», у Вишгородській райдержадміністрації (пл. Т. Шевченка, 1,
ІІ пов.) відбувся захід у форматі форум-театру, де були обговорені
проблеми внутрішньо переміщених осіб та шляхи їх вирішення.
Загальна мета проекту – шляхом покращення соціальної інфраструктури, умов проживання та системи соціальних послуг, зміцнення
процесів примирення та взаємодопомоги створити умови для соціальної
інтеграції і соціального забезпечення внутрішньо переміщених дітей та
сімей з дітьми на територіях проживання великих груп внутрішньо переміщеного населення.
Докладніше – в наступному номері

Новий голова КОДА — Максим Мельничук
ДЖЕРЕЛО: http://www.kyiv-obl.gov.ua/news/article/prezident_
ukrajini_predstaviv_novogo_ochilnika_kijivschini
Третього лютого 2016 р. Президент України Петро Порошенко
представив активу Київської області нового голову Київської обласної державної адміністрації Максима Мельничука.
«Дуже важливо, що все його життя пов’язане зі столичною областю. Молодий академік, доктор наук, талановитий вчений, заслужено
став віце-президентом Академії аграрних наук, де відповідав за координацію інвестиційних та інноваційних проектів по всій Україні», —
резюмував Президент.
Нагадаємо, підставою для рішення Президента стала заява колишнього голови Київської ОДА Володимира Шандри — звільнити
його за власним бажанням із займаної посади. Президент України
Петро Порошенко подякував Володимиру Шандрі за роботу на посаді очільника Київщини у непростий для країни час та повідомив про
подальшу його роботу в якості Радника Президента. Глава держави
відзначив, що екс-голові Київської ОДА не лише вдалося втримати
ситуацію у регіоні, але й досягти розвитку соціально-економічних показників, згідно з якими Київська область є одним із лідерів в Україні.
Новопризначений голова Київської облдержадміністрації, виступаючи перед запрошеними у залі гостями, пообіцяв виправдати довіру
Президента України на новій посаді та докласти максимальних зусиль
для того, щоби столична область інноваційно розвивалася та стала
прикладом для інших регіонів держави.

Київська облдержадміністрація
«Ділитимусь здобутими навичками та вміннями, щоби Київська
область стала пілотною, інноваційною, новітньою. Переконаний, ми
будемо взірцем усій Україні», — зазначив Максим Мельничук. Очільник Київщини також висловив сподівання на плідну тісну співпрацю
облдержадміністрації з Київською обласною радою.

Ринок ідей

У Верховній Раді України

Конкурс соціально значимих проектів
За інформацією Прес-служби Київської облдержадміністрації, КОДА оголосила конкурс кращих бізнес-планів
та стартапів регіону. До участі у ньому
допускаються проекти трьох категорій
(бізнес, соціальна та творча), які можуть
покращити економічний стан області,
позитивно вплинути на окремі його напрямки і мають соціальну значимість.
Даний конкурс має на меті вивчити потенціал бізнес-ідей на Київщині і допомогти реалізувати найбільш ефективні, цікаві
та суспільно корисні з них.
У бізнес-групі розглядатимуться проекти щодо удосконалення якогось із напрямків економічної діяльності, які орієнтовані
на систематичне отримання прибутку від
виробництва та/або продажу товарів, послуг. Тут змагатимуться як ідеї щодо створення нової справи, так і спрямовані на
бізнес, що вже функціонує. Подавати свої
заявки можуть підприємці, що вже запустили власний стартап і бажають його розширити, і новачки, що мають лише бізнесплан.
У соціальній категорії розглядатимуться ідеї щодо новаторської діяльності,
насамперед спрямованої на розв’язання

Вишгород

чи пом’якшення соціальних проблем на
умовах самоокупності та стійкості. Це має
бути довготривалий суспільно корисний
проект на кшталт організації людей задля
допомоги іншим людям/тваринам/екології,
задля розв’язання проблем суспільства,
міст, селищ.
До категорії творчих проектів належать ідеї, що стосуються розвитку культури, живопису, інтелектуально-духовного
потенціалу. Йдеться про видання книжок,
відкриття картинних галерей, театрів,
творчих просторів, курсів, створення музичних і театральних творів, творчих гуртів
тощо.
Кількість ідей у зазначених категоріях,
вартість проектів і розмір їх стартового капіталу — необмежені. Подати свою ідею
можна на електронну пошту Департаменту
економічного розвитку і торгівлі Київської
облдержадміністрації
ekon_koda@ukr.
net (обов’язково з поміткою «STARTUP»).
Телефони для довідок: (044) 286-81-23,
286-81-55.
Ідеї та готові бізнес-проекти приймаються до 01 березня 2016 року.
Як правильно заповнити анкету: http://
goo.gl/forms/vFVHLwg4EU

«До 30-річчя Чорнобиля уряд фінансує лише
міжнародний форум та збірник»
Прес-служба
Я. Москаленка
Голова
депутатської
групи
«Воля
народу»,
очільник
чорнобильського підкомітету ВР, депутат
від 96 мажоритарного
округу
Ярослав Москаленко вимагає від уряду
відзвітуватись щодо підготовки до 30-х
роковин трагедії на Чорнобильській
АЕС. Про це він заявив під час Погоджувальної ради.
Президент своїм Указом оголосив
2016 рік роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і пам’яті
жертв Чорнобильської катастрофи. Верховна Рада прийняла Постанову про заходи, пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. «Кожен із пунктів
цієї постанови важливий у плані надання
фінансового забезпечення, скорегованого

на реальну соціальну та медичну підтримку
постраждалих та ліквідаторів. Натомість у
проекті плану заходів з усіх важливих соціальних моментів уряд заклав фінансування
лише проведення міжнародного форуму та
підготовку збірника», — сказав Я. Москаленко.
Політик зауважив, що у грудні 2014 року
законом 76-VIII було зменшено не тільки
кількість пільг чорнобильцям, але й скасовано четверту зону радіоактивного забруднення. Народний депутат запропонував
уряду найближчим часом провести виїзне
засідання в Іванківському і Поліському районах Київщини. «Ви навіть не можете собі
уявити, в яких умовах ми пропонуємо жити
цим людям», — сказав він.
Депутатська група «Воля народу» також просить поставити до порядку денного
зареєстрований у Верховній Раді законопроект № 2093 щодо соціального захисту
постраждалих осіб. Він передбачає відновлення найбільш потрібних пільг та гарантій
для потерпілих осіб без повернення зональності.

Наше місто

Вишгород
Олена ЛІСОГОР, депутат 14 округу
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

До мене як до депутата округу надійшло звернення мешканців буд. 7 на просп.
І. Мазепи. Люди скаржилися на високі тарифи та на те, що підприємці — власники
й орендарі нежитлових приміщень у цьому
будинку — не утеплили труби та не сплачують за опалення будинку.
За моєю депутатською ініціативою ми
із старшим будинку Юрієм Думою та мешканкою Тетяною Зацепіною попрямували на
прийом до мера Вишгорода — і в результаті,
розпорядженням міського голови Олексія Момота при міській раді була створена тимчасова комісія для вивчення та дослідження питання сплати комерційними підприємствами
за постачання тепла в будинку № 7 на просп.
І. Мазепи (голова комісії — заступник міського голови Олексій Рачинський, члени комісії
— т. в. о. начальника відділу містобудування
та архітектури Вишгородської міської ради
Інга Дудар, спеціаліст юридичного відділу
міськради Світлана Черепан, секретар адміністративної комісії при виконавчому комітеті
міськради Володимир Стефанівський, голова
комісії з питань комунального господарства,
благоустрою міста Юрій Попов, міський депутат Олена Лісогор, заступник головного
інженера ВРКП «Вишгородтепломережа»
Олександр Дорош та інженер техвідділу цьо-

го підприємства Сергій Забзалюк, головний
інженер КП ЖКГ Віктор Поліщук, заступник
директора КП ЖКГ Микола Цвілій).
Другого і третього лютого комісія разом
із чисельними представниками мешканців
цього будинку оглянула нежитлові приміщення на першому поверсі, у підвалі та на горищі вищезазначеного будинку. Тут розташовані приватні підприємства (ТРК «Ультра» і
«Арт-смайл») та склад ГО — Вишгородської
районної організації Товариства червоного
Хреста України.
Виявлено, що:
— труби подачі тепла не ізольовані належним чином як на площі, які займають підприємства, так і у місцях загального користування будинку;
— за наданими ТРК «Ультра» та «Артсмайл» актами, ці установи «відрізані» від
загальнобудинкового тепла, проте в усіх підвальних приміщеннях проходить загальнобудинкова теплотраса;
— у підвальному приміщенні ВРО ТЧХ
України – не ізольовані належним чином загальнобудинкові теплові труби.
Сьогоднішня схема оплати за тепло така,
що чим більше споживачів, тим менша вартість 1 кв. м опалення. Тобто законно і справедливо, аби за тепло сплачували не лише
мешканці будинку. Тим більше, що чинне законодавство визначає формулу розрахунку
теплових втрат по стояках.

Віктор ПОЛІЩУК,
головний інженер КП ЖКГ:
— Система опалення починається згори — така
особливість будинку: теплоносій надходить з 9-го поверху. Звісно, на верхніх поверхах — тепліше, ніж
на нижніх.
Люди мають самі обрати, чого вони хочуть: мати
більше тепла чи менше платити. Конструкція опалення не дозволяє поставити індивідуальні лічильники тепла у кожній квартирі.
На Мазепи, 7 навпроти кожного вікна на сходових клітинах і біля дверей квартир (біля ліфтового
майданчика) — радіатори опалення. Необхідно не
бити вікна, а після провітрювань щільно зачиняти їх.
Курці хай палять у себе на кухні — під витяжкою, аби
дим не заважав сусідам і не було втрат тепла.

Юридична абетка

Олександр
ДОРОШ, заступник
головного інженера
ВРКП «Вишгородтепломережа»:
— Наша комісія
вивчала тепловтрати трубопроводами
у підвальних приміщеннях. Аби зменшити втрати тепла,
доцільно
зробити
ізоляцію розподільчих
трубопроводів
загальнобудинкової
системи опалення.

Депутатська ініціатива

Влас. інф.
ФОТО — Ігор ДУНАЙСЬКИЙ, соцмережі

До депутата Вишгородської міської ради Олексія Поліщука звернулися жителі будинків, що обслуговуються житлово-будівельними кооперативами, №№ 6 і 10 на вул. В. Симоненка у Вишгороді,

Відповідно до статті 9, статті 13 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань
Вишгородська міська рада повідомляє
про оприлюднення проекту регуляторного акта — рішення Вишгородської
міської ради «Про затвердження Положення про проведення інвестиційних
конкурсів у місті Вишгороді», розробником проекту є виконавчий комітет
Вишгородської міської ради.
Вишгородська міська рада 12 лютого
2016 року опублікує у газеті «Вишгород»
та розмістить на офіційній сторінці міської
ради у мережі Інтернет — http://vyshgorodrada.gov.ua/ аналіз регуляторного акта та
проект рішення міської ради «Про затвер-

дження Положення про проведення інвестиційних конкурсів у м. Вишгороді»
Метою проекту рішення є: затвердження Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Вишгороді,
з метою залучення кращих інвестиційних
проектів, які передбачають залучення коштів до бюджету міста.
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта від громадян,
суб’єктів господарювання, їх об’єднань,
наукових установ та консультативно-дорадчих органів прийматимуться — у письмовому вигляді впродовж одного місяця
з дня опублікування проекту рішення — у
приміщенні Вишгородської міської ради
за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 63, а також на електронну адресу Вишгородської міської ради: (info@)
vishgorod-rada.gov.ua)
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Закон — один для всіх
Так, опалення двокімнатної квартири
площею 45 кв. м обходиться власниці-пенсіонерці Валентині Богдановій у суму понад 900
грн: тобто вартість одного кв. м за січень ц. р.
склала понад 21 грн. А участь підприємств у
оплаті втрат тепла по будинку зробила б цю
суму меншою.
Не йдеться про додаткове навантаження
на підприємців, які надають корисні усім нам
послуги та створюють робочі місця. Мовиться

про справедливість: закон — один для всіх.
Хочу нагадати про міську програму «Теплий під’їзд», за якою із міського бюджету
виділено 1 млн 300 тис. грн на заміну старих
вікон у парадних на енергозберігаючі. Гадаю,
що доцільно почати із року забудови: перші
на черзі — забудова 1960-х років, потім —
1970-х і далі. До речі, за даними БТІ, буд. 7
на просп. І. Мазепи — 1969 року народження.

наявність централізованого опалення (січень 2016
р.) представниками ВРКП «Вишгородтепломережа»
та КП ЖКГ. Вищезазначений документ свідчив: централізоване опалення у приміщенні ТОВ «ТРК «Ультра Лтд» — відсутнє.
Обігрів приміщення ми здійснюємо електричними конвекторами та кондиціонерами. Наше підприємство не може брати участі в оплаті загальнобудинкових витрат на тепло, оскільки розташоване у
підвальному приміщенні будинку, а місцями загального користування (ліфтом, сходовими клітинами і
коридором) ми не ходимо.
Мешканцям будинку пораджу бути ощадливішими: не палити у загальних коридорах, відчиняючи
навстіж вікна, зачиняти двері під’їзду та спілкуватися із сусідами цивілізовано.

Увага!
Звільнені від сплати
земельного податку… Депутатська приймальня
— з проханням: виступити на сесії міської ради з
ініціативою щодо звільнення від сплати земельного
податку об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків, житлово-будівельних кооперативів, обслуговуючих кооперативів, приватних житлово-експлуатаційних організацій — пропорційно належній
частці використання під житло.
Міські депутати дослухалися до поради колеги
— відтак, зміни внесено в частині п. 3 рішення V сесії Вишгородської міської ради VII скликання (ІІ пленарне засідання) від 28 січня 2016 р. №5/12 «Про
внесення змін до рішення Вишгородської міської
ради № 2/11 від 14.12.2015 року «Про звільнення
від сплати земельного податку», і цей пункт викладено у такій редакції:
«3. Звільнити від сплати земельного податку
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, обслуговуючі
кооперативи, приватні житлово-експлуатаційні організації — пропорційно належній частці використання під житло».

Повідомлення про оприлюднення

Проект рішення Вишгородської міської ради
«Про затвердження Положення про проведення
інвестиційних конкурсів у м. Вишгороді»

2016 року

Депутатські турботи

Владислав ЛАЗАРЕНКО,
директор ТОВ «ТРК «Ультра Лтд»:
— По-перше, нас ніхто не попереджав про повноваження комісії, яка начебто має вивчати питання щодо участі підприємств, розташованих у нежитлових приміщення будинку за адресою: просп. І.
Мазепи, 7, у витратах на тепло.
По-друге, другого лютого ц. р. у приміщення, що
є нашою власністю, увірвалися півтора десятки людей. Деякі з них так репетували та погрожували, що
ми подумали про рейдерський «наїзд» та грудьми
стали на захист компанії, що забезпечує місто трансляцією телевізійних каналів.
Не одразу розібравшись у ситуації, ми надали
міським депутатам і представникам апарату міськвиконкому акт обстеження нашого приміщення на

Безкоштовні
консультації
від міськради
Із 8 лютого у приміщенні колишньої дитячої районної бібліотеки на
першому поверсі адмінбудинку (м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, 1-й
поверх, праве крило)
з понеділка по четвер із з
8:00 до 13:00 та із 14:00 до 17:00
(у п’ятницю — до 16:00) юристи
міськради Святослав Олександрович ЧУПРИНА та Ольга Леонідівна
МАКАРИЦЬКА надаватимуть безкоштовні юридичні консультації.
Телефон для довідок:
(04596) 54-203

6 лютого

11 лютого 2016
року (четвер) з 15:00
до 18:00 здійснюватиме прийом громадян
Валерій Виговський,
депутат
Вишгородської міської ради,
округ № 26 (вул. Ю.
Кургузова, 2, 4-а, 4-б,
6, 9).
Адреса приймальні: м. Вишгород,
вул. Шкільна, буд. 93 (2 поверх),
Телефон приймальні:
38-093-57-63-932.
Всі звернення до депутата також
можна адресувати:
1) на електронну пошту:
vp.
vygovskii@gmail.com
2) facebook-сторінку: https://www.
facebook.com/valeriivygovskii

Власникам/орендарям приміщень

Переукладання договорів на комунальні послуги
Алла РАДІВІЛОВСЬКА,
директор КП ЖКГ Вишгородської
міської ради
У зв’язку з приведенням відносин КП
ЖКГ Вишгородської міської ради та власників житлових та нежитлових приміщень
по житловому фонду м. Вишгорода до
норм діючого законодавства України — із
01 лютого 2016 року договір про надання
комунальних послуг з власниками нежитлових (житлових) приміщень (перші поверхи житлових будинків у м. Вишгороді), в
яких здійснюють свою діяльність юридичні
особи, фізичні особи-підприємці, буде переукладатися.
Для цього просимо всі вищезазначені категорії власників надати копії таких документів:
1) для юридичної особи власника приміщення (орендаря (суборендаря) приміщення):
установчі документи (виписка, свідоцтво про
держреєстрацію, статут і т. п.; для фізичної
особи власника приміщення (орендаря (суборендаря) приміщення: паспорт (1, 2 стор. та
стор. реєстрації), ідентифікаційний номер;

2) документ, який підтверджує право власності на приміщення (для розрахунку згідно з
тарифом, затвердженим органом місцевого
самоврядування, потрібно знати площу приміщення);
3) договір на електропостачання з РЕС
(щоб не було подвійної оплати за послуги);
4) договір оренди (суборенди) приміщення (у випадку якщо договір буде укладатися з
орендарем (суборендарем) приміщення;
5) у випадку, якщо договір про надання комунальних послуг буде укладати орендар (суборендар) приміщення і таке право не зазначено у договорі оренди (суборенди) приміщення,
потрібна довіреність, оформлена належним
чином згідно з чинним законодавством України про право представництва від імені власника приміщення на укладення договору про
надання комунальних послуг.
Звертатись за адресою: Комунальне підприємство житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради, 07300, м.
Вишгород, вул. Ю. Кургузова, буд. 9-а, каб. №
15; тел. для довідок: (04596) 54-885; ел. адреса: geo_vishgorod@ukr.net.
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Тема

Вишгород

Сторінки історії України

«Мені шкода тих,
хто там не був»
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

По обіді 31 січня дощило так, наче небо
хтось продірявив. Та це не стало на заваді
допитливим вишгородцям, які зібралися
у залі міського Центру творчості «Джерело». І жоден із них не пошкодував — тому
що змістовну та динамічну лекцію керівника Українського національного інституту
пам’яті Володимира В’ятровича варто було
послухати навіть затятим його опонентам.
Як сказала одна із учасниць заходу (язик
не повертається вимовити: «одна із слухачок», бо це, власне, був діалог): «Мені шкода тих, хто там не був і не отримав такої розлогої інформації».
Лекція називалася «УПА — слід в історії».
Ні обгорнутих рушниками й побожно уквітчаних портретів, ні свічок пам’яті — голос
В’ятровича, що озвучував фотографії, карти-схеми теренів дій, малюнки і документи на
екрані, зробив неймовірне: присутні наче перебували у вирі життя формування, що стало
феноменом у світовій історії, яскравим взірцем
того, як можна обстоювати національні інтереси у вкрай несприятливих умовах.
Розпочав лектор із 1920-х років, невдалого
рейду Української повстанської армії у радянський тил, розстрілу під Базаром. Далі розповів про 20 років боротьби проти польської,
радянської, німецької влади, про ідеологію та
побут повстанців. Не оминув традиційне «Два
українці — три гетьмани»: внутрішні конфлікти
й сутички між групами Коновальця і Мельника, Боровця і Шухевича, Бандери та інших (що
різнилися між собою віком і світоглядом) у пе-

Добрі новини

ріод намагань створити єдине командування.
терів, що теж були репресовані (інколи за
тому, що потрібні більш різнобічні підручники
Розкрив методи інформаційних війн (кіно, масшматок хліба, переданий голодним повстанз історії для школярів та історична освіта для
медіа, соцреклама, що формує свідомість),
цям). За звітом Берії про репресованих за піддорослих.
тримку повстанського руху у 1944-1952 рр.,
Не всі беззаперечно підтримують перекотехнологію провокацій НКВС (агентурні бойові
це — близько півмільйона осіб: 134 тис. аренання й засади п. В’ятровича (принаймні, щодо
групи псевдоУПівців), а також інформував про
знищення документів та інтернет-аукціони, на
штованих, 153 тис. розстріляних і 203 тис. дедержавних клейнодів є інші думки), та присутяких щезають раритети непростого відрізку
портованих з України.
ні на лекції «УПА — слід в історії» голосували
української історії — півстоліття боротьби за
Розповів Володимир В’ятрович і про пообома руками за його слова, що «не можна
хідну групу саме на Київщині
ділити всіх на героїв чи зрадників» та «не шунезалежність держави, боротьби, із якої
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її діяльність на За- мецька нацистська
денням, бо у залі — серед
голови Вишгородського РДА Степанія Сідляр
ході, Півночі і Півдні
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України: на Поліссі
т а
сів Майдану). А голова райдержадміністрації
Володимир Семистяга, про якого вже писала
Галичині, Вінничині та Хмельниччині, ПрикарОлександр Горган зовсім не пишався своєю
патті та Закарпатті. Дії УПА характеризував
наша газета та вийшло кілька передач на раучастю у мовному Майдані (влітку 2012 р.) і
йонному радіо).
високий ступінь ротації: близько 30 тис. вояків
прийшов
на лекцію не як чиновник,
Присутні дізналися від шаодномоментно, а, враховуючи, що в середньоа як турботливий батько,
ти
ва
ду
о хоче бу
му кожен рядовий гинув чи потрапляв у полон
новного лектора, що украбо привів двох старших ді«Для тих, хт
»
й знайдеться
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щодвароки, а командир щороку, — це вже
їнці зламали хребет Гулагу і
тей — послухати і побачив
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Україн
було близько 100 тис. вояків. Рядові вояки —
що знаменом наймасовішого
ти живий підручник історії
спротиву ув’язнених у Норильце були звичайні сільські жителі віком від 18 до
України.
ську (влітку 1953 р.) та 40-ден28 років, що мали перший військовий досвід,
Більше фото — див. на сайті газети «Вишпочаткову чи неповну середню освіту, переного повстання у Кенгирі (влітку 1954 р.) був
город», а повністю лекцію — слухайте у печорний прапор із кривавою смугою.
важно — позапартійні. Командири — чоловіки
редачі Вишгородського районного радіо від
віком 30-35 років, із бойовим досвідом та доВолодимир В’ятрович відповів на чисельні
03.02.2016 р. (кнопка є на сайті газети «Вишзапитання присутніх на лекції вишгородців та
свідом військової служби у різних арміях, паргород») і дивіться відео: https://www.youtube.
тійні та громадські активісти.
мешканців району, зокрема про батальйони
com/watch?v=HKvbkV2oXLs (дякуємо блогеру
«Нахтігаль» і «Роланд». Усі разом зійшлися у
Ігорю Дунайському).
Кожного УПівця підтримувало 10 волон-

САМОПОМІЧ — ЗА здорове місто

Активісти Вишгородської міської організації «Об’єднання «Самопоміч» роздавали цього тижня листівки з рекомендаціями
щодо профілактики та боротьби з грипом та ГРВІ. Бережіть себе та будьте здорові!

ФОТОмить

Форум «Європа — Україна»
Влас. інф.
Заступник міського голови
Трохим Іванов щойно повернувся із закордонного відрядження
з Польщі. Тижневий представницький форум «Європа — Україна», організований за підтримки
швейцарсько-української компанії «DESPRO», розглядав питання
децентралізації та реформ.
Докладніше — у наступному номері

Вітання
У ЛЮТОМУ ДНІ НАРОДЖЕННЯ ВІДЗНАЧАЮТЬ
04 лютого — Олександр ШАМОТА,
ШАМОТА,
депутат Вишгородської міської ради
12 лютого — Олексій МОМОТ,
МОМОТ,
Вишгородський міський голова
13 лютого — Тетяна ЗАЄЦЬ,
ЗАЄЦЬ,
спеціаліст фінансового відділу
15 лютого — Людмила АНДРІЄНКО
АНДРІЄНКО,,
спеціаліст фінансового відділу
18 лютого — Андрій ЧЕРНЯК,
ЧЕРНЯК,
землевпорядник міської ради
20 лютого — Інна ШУБКО,
ШУБКО,
депутат Вишгородської міської ради
25 лютого — Олена ЛІСОГОР,
ЛІСОГОР,
депутат Вишгородської міської ради.
Щиро ВІТАЄМО, шановні іменинники!
Нехай корабель життя пливе легко і впевнено,
успішно обходячи круті береги. Живіть щасливо, бережіть здоров’я, кохайте і будьте коханими.
Міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Людина — громада — країна

Вишгород
Тема дня

Про тарифи «на пальцях»
Технічне обслуговування ліфтів

Алла РАДІВІЛОВСЬКА,
директор КП ЖКГ м. Вишгорода
Основним законодавчим актом для обрахунку цієї складової є Наказ Мінрегіонбуду № 369 від
09.11. 2006 р. «Про затвердження Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації» http://zakon5.rada.
gov.ua/laws/show/z1344-06
Порядком визначено, що «Вартість технічного обслуговування ліфтів у житлових будинках за місяць
визначається як добуток від ціни технічного обслуговування базового ліфта на коефіцієнти складності,
що враховують кількість поверхів, типи ліфтів, термін
експлуатації ліфтів, форми їх обслуговування, умови
експлуатації ліфтів, наявність системи диспетчеризації та параметри, наведені в додатках 1-4 до цього
Порядку».
Цим же Порядком визначено види робіт, що не
входять до тарифу як складова «технічне обслуговування ліфтів».
Зокрема:
П.2.3. Вартість технічного обслуговування ліфтів
не включає суми витрат на:
— роботи з поточного та капітального ремонту,
передбачені Наказом Державного комітету України
з питань житлово-комунального господарства від
10.08.2004 № 150 (z1046-04) «Про затвердження
Примірного переліку послуг з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій та послуг з ре-
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Не будь байдужим: збережи життя!
Одинадцятирічному вишгородцю Вані Вовчуку лікарі поставили
невтішний діагноз: «розщеплення хребта» — складний вроджений
дефект розвитку спинного мозку і хребта, що характеризується неповним закриттям нервової трубки в спинному мозку.
У ранньому дитинстві хлопчик розвивався повноцінно, не відставав від
однолітків. Ваня — допитливий, відвідує школу, любить спорт. Але активне
життя довелось припинити, щойно було виявлено хворобу.
Дитина потребує термінової пренатальної операції по закриттю дефекту. Рідні Вані намагаються віднайти кошти, щоб повернути цій життєрадісній
сонячній дитині щасливе, а головне — здорове життя.
Сума, необхідна для операції, досить велика — 40 000 тис. грн. Лікарі
назвали термін для її проведення — максимум 1-2 тижні. Якщо операцію не
зробити вчасно, в організмі виникнуть незворотні зміни.
Люди! Не будьте байдужими! Допоможіть зберегти життя хлопчика й подарувати радісне дитинство без каліцтва.
Тел. матері: (063) 432-75-96, Світлана Вовчук
Тел. батька: (063) 461-46-65, Андрій Короткий
Реквізити для надання допоSOS
моги:
Приват-Банк: картка UAH №
4149 4978 0378 9686
Одержувач: Вишняк Д.М.
Реквізити для перерахування:
Одержувач: АТ ОщадБанк
Код отримувача (ЄДРПОУ):
09322277
Код банку отримувача (МФО):
322669
Рахунок
отримувача:
26206000159189
Призначення платежу: на лікування Вовчук І. В.

Пряме народовладдя: Народні збори України

У районі

Обговорюють
програми на 2016 рік

монту приміщень, будинків,
споруд»,
зареєстрованим
Міністерством юстиції України 21 серпня 2004 року за
№ 1046/9645; {абзац другий
пункту 2.3 глави 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом
Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства від 20.03.2015 №
53 (z0376-15)}:
— будівельні та електромонтажні роботи, передбачені зазначеним наказом;
— роботи, пов’язані із заміною чи доробкою вузлів та
електричних схем, які не відповідають вимогам безпечної експлуатації ліфта;
— роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій,
навмисного пошкодження, порушень правил експлуатації та норм енергопостачання, крадіжок обладнання;
— експертні обстеження та повні періодичні планові та позачергові технічні огляди.
У файлах на http://www.ex.ua/370598081777
«Базовий тариф на ліфти» та «Д_5_Розрах. по
ліфтах»
можна ознайомитись з вартістю для кожного з 147
ліфтів, що обслуговує КП ЖКГ.
Про затвердження Порядку встановлення вартості техніч... | від 09.11.2006 № 369 (Сторінка 1 з 2) —
ZAKON5.RADA.GOV.UA
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Гайд-парк

«Коли влада не чує народ — то він повинен сказати своє слово»
Влас. інф.
ФОТО —

Інф. районного радіо

Дмитро ЮРЧЕНКО,
спеціально для

У Вишгородському районі
триває обговорення проекту програми
соціально-економічного
розвитку району на 2016 рік. Щодня в адмінбудинку проходять
спільні наради райдержадміністрації та районної ради за участі керівників району Олександра
Горгана та Ростислава Кириченка, профільних працівників установ, організацій, закладів району,
відділів і управлінь райдержадміністрації та профільних депутатських комісій районної ради.
На сьогодні вже опрацьовано
питання: «Зміцнення законності і
правопорядку», «Природна і техногенна безпека», «Охорона навколишнього природного середовища»
та «Земельні ресурси», «Агропромисловий комплекс», «Промисловість», «Інвестиційна діяльність»,
«Розвиток підприємництва», «Споживчий ринок», «Зв’язок та інформатизація». Також обговорено
«Транспорт та дорожнє господарство», питання містобудування,
комунального майна, житлово-комунального господарства, енергозабезпечення та енергозбереження
(у засіданні взяв участь відомий експерт, голова ГО «Спілка енергетичного сервісу України» Олександр
Бойко).
Опрацьовано розділи плану
Програми соціально-економічного
розвитку району, такі як: «Підтримка сім’ї та дітей», «Молодіжна політика», «Зайнятість населення та
ринок праці», «Грошові доходи населення», «Пенсійне забезпечення»,
«Соціальний захист населення»,
«Підтримка учасників антитерористичної операції, тимчасово переміщених осіб та членів їхніх сімей».
Сформовано пункти до Програми у сферах «Культурний та духовний розвиток», «Туризм і рекреація», «Спорт».
Завершальна — спільна нарада
5 лютого: питання освіти, охорони
здоров’я, фінансові ресурси, використання коштів бюджету розвитку.
Вважати недійсними втрачені
поліси ПрАТ СК «Провідна»:
КБ/0000794, 0000795, 0000796;
МК/0015085;
ЕК/0004403,
0021781

«Вишгорода»

30 січня в Міжнародному центрі
культури і мистецтва
Федерації
профспілок України на алеї Небесної
сотні у Києві відбулися Другі Народні
збори України. Серед запрошених була і делегація
з Вишгородщини — активні громадяни та журналісти.
Перше, що вразило, — по-справжньому народний
розмах: колишній Жовтневий палац на Інститутській був
переповнений — близько двох тисяч представників політичних партій патріотичного спрямування, військових
формувань, профспілок, територіальних громад, у тому
числі з Донбасу та Криму, які об’єднують у своїх лавах
понад 3 млн українців і понад 5600 громадських організацій, владики різних конфесій та закордонні гості взяли
участь у цьому велелюдному заході.
До уваги присутніх було представлено звіт щодо виконання Резолюції Перших Народних зборів України, які
відбулися в столиці 17 жовтня минулого року за ініціативою громад. Як зазначив головуючий на Других Народних зборах, очільник Вищої Ради Народних зборів,
екс-голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії
Микола Маломуж, керівникам держави була запропонована комплексна програма виводу держави із кризи,
розроблена кращими фахівцями на досвіді успішних світових моделей.
– Минуло три місяці, але реального виконання вимог
волевиявлення людей не відбулось, – наголосив доповідач. – І можемо констатувати, що з боку керівників держави – це гра з вогнем. Бо коли влада починає не чути
народ – це завжди закінчується для неї плачевно.
Враховуючи, що Президент, уряд і Верховна Рада
виявили свою реальну антинародну сутність, непрофесіоналізм та постійно маніпулюють і обманюють український народ, по всій Україні розпочався потужний рух за
створення реального Народовладдя. За три місяці проведено і створено Народні збори у семи областях, ще
в 17 – ведеться підготовча робота. До нас приєдналося
понад 2,5 млн активістів різних рівнів та організацій, заявили про співпрацю понад 5600 Всеукраїнських громадських організацій, професійних і творчих спілок, рад
Майданів, учасників АТО, партійних і молодіжних організацій, творчих союзів, ЗМІ, міжнародних структур.
Народні збори – не партія, а форма народного руху.
І коли влада відмовляється чути народ, то він повинен
сказати своє слово.
– Ми не можемо далі спокійно споглядати на те, що
керівництво країни безкарно розвалює країну, – заявив
голова Вищої Ради Народних зборів. – Жодну з вимог
Майдану не виконано. Корупція за останні півтора року
зросла на 43 % у порівнянні з періодом правління Януковича, а тіньовий сектор – у декілька разів. Лише за 2015
рік з держбюджету вкрадено понад 50 млн грн. У корупційних схемах задіяне найближче оточення Президента

й Прем’єр-міністра. Середній та малий бізнес обкладений непосильною даниною. А більша частина населення ледве зводить кінці з кінцями. Тому
вирішено на всіх рівнях – у всіх областях, містах,
районах, селищах і селах – створити Народні осередки, як альтернативу безпорадній владі.
Учасники зборів схвально зустріли таку ініціативу. За даними соціологічного опитування, понад 65 % населення готове до самосуду — тож
третій Майдан в Україні — не пусті розмови, і,
Боже збав, він може бути вже зі зброєю в руках.
Тож в ухвалі Других Народних зборів висловлено
недовіру Секретарю РНБО, Кабінету Міністрів,
Верховній Раді й вимагати їхньої відставки та
розпуску. Визнати, що Президент неефективно

виконує свої функції і надати йому термін – до 1
травня – для виконання зазначених в ухвалі вимог.
Вирішено також оголосити з 1 лютого мобілізацію усіх громадських, правозахисних організацій, територіальних громад для формування
органів Народовладдя на місцях. А Голову Вищої
Ради Народних зборів М. Маломужа уповноважити здійснювати представницькі функції у стосунках із керівництвом країни.
Наші журналісти також поспілкувалися із
найцікавішими представниками суспільства поза
залою високого зібрання — на теми вже сьогоднішніх реальних важелів народного впливу на
життя у власній державі.

В кулуарах
Павло БАРНАЦЬКИЙ,
заслужений юрист України,
головний консультант Комітету
Верховної Ради України з питань
правосуддя:
— Верховна Рада розробляє
закони, створює комісії й органи
для боротьби з тим, що сталося. Все це дуже потрібна
робота, але… я переконаний, що в авангарді мають бути
превентивні заходи, найперше — стосовно недопущення
корупції. Я особисто за тривалий час роботи в апараті
Верховної Ради України підготував десятки і сотні законопроектів, і… навіть не хочеться згадувати, скільки «залягло під сукно».
Між тим, уже зараз законодавчо можна — і нагально треба! – зробити те, що унеможливить чи, принаймні,
відчутно зменшить бажання нажитися нечесним шляхом:
оголосити податкову амністію підприємництву: до
кінця 2016 року задекларувати всі кошти та сплатити 1520 % у державну казну;
ввести в державі повну загальноукраїнську декларацію (станом на 01.01.2017 р. усім громадянам, починаючи із 18-літнього віку, обнародувати свої статки — кошти,
рухоме і нерухоме майно; тоді видно буде доходи і видатки кожного громадянина та усіх його родичів і не буде
«подарунків від бабусі» за десятки тисяч доларів);
ввести — загальнонаціональним референдумом! —
обрання народного депутата на термін не більше двох
скликань;
кримінальну відповідальність — за порушення голосування у сесійній залі.

Віктор ЛІТВІЩЕНКО,
Новомосковський
міський голова
кількох скликань
(Дніпропетровщина):
— Вважаю, що питання народовладдя
давно вже час переводити із суто юридичної
площини у практичну. І механізм цього є.
Наведу приклад. Новомосковське віче
біля нашого Народного дому (так ми називаємо будівлю міськвиконкому, тому що власник
будь-якої суспільної будівлі — народ) обирає
наглядову раду та надає їй повноваження.
Віче — це не десятки чи сотні, а щонайменше — тисячі півтори громадян
– жителів міста, а у нас — понад 70 тис.
мешканців. Тож далі готуються установчі
документи — статут та установчий договір,
які (рішенням велелюдних зборів — віча)
направляються до міського управління юстиції на реєстрацію.
Під цим законним документом підписуються близько 28 тис. городян (із 70 тис. жителів близько 55 тис. — дорослі, що мають
права виборців). Це фактично референдум,
який ставить над мером і депутатським корпусом контролюючий орган — наглядову
раду і вводить у дію швейцарську модель
народовладдя, коли будь-яке питання життєдіяльності міста вирішують не 36 депутатів і
міський голова, а самі мешканці.
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Офіційно

Вишгород

V сесія Вишгородської міської ради VІІ скликання (ІІ пленарне засідання)

Про звіт та затвердження плану роботи Вишгородської міської ради VІІ скликання на 2016 рік
Рішення від 28 січня 2016 р. № 5/2
Заслухавши звіт секретаря ради про виконання плану роботи Вишгородської міської
ради за 2015 рік, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядуван-

ня в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Взяти до уваги звіт секретаря ради про
виконання плану роботи Вишгородської міської ради за 2015 рік.
2. Затвердити план роботи Вишгород-

ської міської ради VІІ скликання на 2016 рік
згідно з додатком.
3. Дозволити Вишгородському міському
голові та постійним комісіям Вишгородської
міської ради у разі необхідності вносити зміни

та доповнення до плану роботи.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Бражнікову Т.О. та
постійні комісії Вишгородської міської ради.
Міський голова О. МОМОТ

План роботи Вишгородської міської ради на 2016 рік
І. Питання для внесення на розгляд Вишгородської міської ради:
№ п/п

Дата
проведення
чергової сесії

1.

28.01.2016

Назва питання

Відповідальні за підготовку

1) Про Методику розрахунку і порядок
використання плати за користування
майном, що перебуває у спільній сумісній
власності власників квартир в багатоквартирних житлових будинках та житлових приміщень у гуртожитках, балансоутримувачем яких виступає КПЖ і КГ
Вишгородської міської ради

Заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради(Рачинський О.; Іванов Т.)
Юридичний відділ (Карпенко О.) Доброхотова Т.
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Секретар міськради Бражнікова Т.,
Організаційний відділ (Ткалич Ю.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища
(Городиський Ю.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

2) Про звіт про виконання плану роботи
Вишгородської міської ради VI скликання
за 2015 рік та затвердження плану роботи Вишгородської міської ради VII скликання на 2016 рік
3) Про затвердження плану зонування
територій м. Вишгорода

2.

25.02.2016

1) Про встановлення місцевих податків

2) Про встановлення акцизного податку в частині реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов’язковими згідно
з нормами Податкового кодексу
України

3) Про затвердження Порядку і нормативів відрахування до загального фонду
місцевого бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями,
які належать до комунальної власності
територіальної громади міста Вишгорода, частини чистого прибутку (доходу) за
результатами щоквартальної фінансовогосподарської діяльності

4) Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського
бюджету за 2015 рік

5) Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода

6) Про адміністративні послуги у
місті Вишгороді

7) Про орендну плату за землю у
м. Вишгороді

3.

31.03.2016

1) Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м.
Вишгороді

2) Про затвердження звіту про
роботу виконавчого комітету та
структурних підрозділів Вишгородської міської ради VII скликання за І квартал 2016 року
4.

28.04.2016

1) Про затвердження Правил благоустрою території, дотримання
тиші в громадських місцях, торгівлі на ринку, утримання тварин у м.
Вишгороді

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Організаційний відділ (Ткалич Ю.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища
(Городиський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Відділ містобудування та архітектури (Нездоровий
С.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Керуюча справами виконкому Василенко Н.
Відділ кадрів Мельниченко Л.

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
(Нездоровий С.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вишгородської міської ради
від 28 січня 2016 р. № 5/2

2) Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського
бюджету за І квартал 2016 року

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

3) Про затвердження звіту про
роботу комунальних підприємств
та рух коштів на їх рахунках за І
квартал 2016 року

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

5.

26.05.2016

1) Про встановлення Правил паркування транспортних засобів у м.
Вишгороді

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Відділ містобудування та архітектури (Нездоровий
С.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Постійна комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

6.

30.06.2016

1) 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

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Відділ містобудування та архітектури (Нездоровий
С.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища
(Ю. Городиський)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища
(Ю. Городиський)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Керуюча справами виконкому Василенко Н.
Відділ кадрів Мельниченко Л.

2) Про порядок та умови викупу
земельної ділянки та об’єктів нерухомого майна для містобудівних та суспільних потреб

3) Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді

4) Про затвердження Положення
про порядок розміщення
малих архітектурних форм у м.
Вишгороді

5) Про затвердження звіту про
роботу виконавчого комітету та
структурних підрозділів Вишгородської міської ради VII скликання за 1 півріччя 2016 року
6) Про затвердження звіту про
роботу постійних або тимчасових
контрольних комісій та про виконання рішень і доручень Ради за 1
півріччя 2016 року

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Секретар міськради Бражнікова Т.
Комісія з питань планування та формування бюджету
міста (Шубка В.)
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з гуманітарних питань та
міжнародних відносин (О. Черняхівський)
Постійна комісія з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього
природного середовища (Ю. Городиський)
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
18:30, 21:00 Новини
09:00
ПРОФIЛАКТИКА!!!
14:00 Вiкно в
Америку
14:25 Казки Лiрника
Сашка
14:40 Мультфiльми
16:25 Д/ф
«Сiмдесятники.
Володимир Дахно»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша
шпальта
20:30 Д/ф «Латвiя слiдами балтiв»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожнi
23:00 Пiдсумки

07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30,
23:15 ТСН
07:35 «Маша i
ведмiдь»
09:30 «Мiняю жiнку
- 9»
10:50, 12:30 «Мiняю
жiнку - 7»
12:20 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
14:00, 14:55 «Сiмейнi
мелодрами -6»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:30 «Секретные
материалы - 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка»
22:00 «Грошi»
23:30 «МIНКУЛЬТ»
00:00 Драма «Афера
по-американському»

06:40 Факти тижня
08:35 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:05 Без гальм!
12:15, 13:20
Дивитись усiм!
12:45, 15:45 Факти.
День
14:05, 16:20 Х/ф
«Спiдi-гонщик»
17:05 Х/ф «Тачка
№19»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Дiстало!
21:25 Свобода слова
00:10 Х/ф «Кров’ю i
потом. Анаболiки»

08:00 Профiлактика

06:00
ПРОФIЛАКТИКА
14:00 Мисливцi за
нацистами
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 Наш Всесвiт
3D
16:50 «Алло,
лiкарю!»
17:45 Жива природа
18:20 «Мистецтво
i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Л. Чащина
20:00 В бiй iдуть
лише «старi».
Народження легенди
21:30 DW- новини
21:40 Прогулянка по
дикiй природi
23:10 Тисячi днiв
планети
00:00 «Латинський
коханець»

06:05 Д/с «Слiдство
вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с
«Мама буде проти»
14:20 «Судовi
справи»
15:05, 16:15 «Жди
меня»
18:05, 19:05
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Червона
королева»
00:10 Т/с
«Легковажна жiнка»

06:50, 07:15, 08:15

06:10 Захоплююча
наука: На лiнiї вогню
06:35, 16:50 Пiймати
контрабандиста
08:10, 13:00, 18:30
Мiсiя на Марс
09:00, 13:45, 19:10
Людство з космосу
10:35 Шосе крiзь
пекло: Скажений кiнь
11:20 Мiжнародний
аеропорт Дубай
12:10 Iгри розуму:
Сон
12:35 Iгри розуму:
Паранормальне
15:20 Сила племенi:
Володарi джунглiв
16:05 Суперспоруди
Третього рейха
20:45 Розслiдування
авiакатастроф
22:20 Вторгнення на
Землю
23:10 Розслiдування
авiакатастроф

Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45
«Говорить Україна»
11:20 Реальна
мiстика
13:20, 15:30
Т/с «Князiвна iз
хрущовки»
18:00 Т/с «Не
зарiкайся»
21:00 Т/с «Сходи до
небес»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф
«Контрабанда»

14:00, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
18:50 «Паспортний
стiл»
19:20, 21:25
«Столиця»
22:30 «Служба
порятунку»

06:45, 16:00 «Все
буде добре!»
08:40 «Зiркове
життя»
09:40 «Битва
екстрасенсiв. Вiйна
титанiв»
14:20 «Битва
екстрасенсiв»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
22:35 «Детектор
брехнi»
23:35 «Один за всiх»

22:55 «Українська

07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15,
09:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10 Велика полiтика
10:32, 11:32, 12:32,
14:32 Наживо: пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
11:10 Геополiтика
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:20 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Кордон держави

08:55 «Вайпаут»
10:00 Д/п «Помста
природи»
13:00 Д/ф «Таємницi
Чорного моря»
14:00, 00:20 Д/ф
«Сурова природа»
14:40, 16:55
«Вiдеобiмба»
17:30 Top Gear
18:30, 23:30
«Спецкор»
19:00, 00:00
«ДжеДАЇ»
19:20 «Українськi
сенсацiї»
20:20 Т/с «Мисливцi
за релiквiями»
21:20 Х/ф
«Природжений
гонщик»

06:30 «TOPSHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 18:15
«Розсмiши комiка»
09:40, 14:10 «Файна
Юкрайна»
10:20 Х/ф «Пригоди
ГекльберрiФiнна»
12:20 Т/с «Дикий
ангел»
16:20, 20:00 «Орел i
Решка»
19:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
22:00 Х/ф «Старськi
та Гатч»
23:50 Х/ф
«Прикинься моїм
чоловiком»

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

Нацiональна
Лотерея»
23:20 «Якiсне життя»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:00, 07:05
Kids’Time
06:05 М/с «Губка
Боб Квадратнi
Штани»
07:10 Т/с «Друзi»
10:20 Т/с «Смугасте
щастя»
13:20 Х/ф
«Некерований»
15:15 Х/ф «Спрага
швидкостi»
18:00 Абзац!
19:00 Ревiзор
21:45 Страстi по
ревiзору
23:50 Х/ф «Команда
«А»

06:00, 08:00 Тягар
новин
07:00, 10:00, 21:00
Як все починалося
09:00 Синдєєва
11:00, 12:00, 14:00,
15:00, 15:30, 16:00,
20:00, 23:00 Тут i
зараз
13:00, 16:45, 19:30,
22:45 Штучний вiдбiр
13:15 Сто лекцiй з
Дмитром Биковим
15:10, 19:45 BBС на
«Дощi»
15:15, 17:45, 19:10
Настрiй на «Дощi»
17:00, 22:00
Шанецька
18:00 По-швидкому
з Анною Монгайт
00:00 Online

06:10 Х/ф «П’ять
хвилин страху»
07:50 Х/ф
«Перевертень у
погонах»
09:25 «Кримiнальнi
справи»
10:15 Т/с
«Детективи»
11:55 Х/ф «Ефект
колiбрi»
13:40, 14:20 Т/с
«CSI: Лас-Вегас
- 10»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:30 Т/с «Кат»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «CSI: ЛасВегас - 11»
23:45 Т/с
«Кримiналiсти:
мислити як
злочинець - 8»

06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мультик з
Лунтиком
10:05 М/с «Стiч!»
11:00 Х/ф «Кiт у
чоботях»
12:10 Серiал «Та,
що говорить з
привидами»
13:50, 19:00
Панянка-селянка
16:00, 21:00 Казки У
17:00, 20:00 Одного
разу пiд Полтавою
22:00 Серiал
«Корабель»
23:55 Дайош
молодьож!

06:40 Дiти Гiтлера
07:30, 13:40
Загадковий дiагноз
09:10 Таємнича
Латинська Америка
10:10, 19:50 Далеко i
ще далi
11:00 У пошуках
iстини
11:50, 18:00 Правила
життя
12:40, 18:50 Правда
життя
15:20, 20:40 Скарби
зi сховищ
16:20, 22:30
Смертельна зустрiч
17:10 Вражаючi
кадри
21:40 Синя безодня
23:30 Покер

06:25, 09:55, 11:45
Космос шкереберть
07:15, 07:40, 14:30,
14:55, 22:55, 23:20
Гiрше бути не може
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
09:00 Загадки
планети Земля
10:50, 11:15,
19:05, 19:30 Iгри в
ломбардi
12:40 Дорожнi
ковбої
15:25, 15:50 Що
було далi?
16:20 Швидкi та гучнi
20:00 Острiв з Бером
Грiллзом
21:00 Зiркове
виживання з Бером
Грiллзом
22:00 Двобiй з
океаном
23:50 Блискавичнi
катастрофи

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
09:25, 18:55 Про
головне
09:55 Д/с «Клуб
пригод»
10:25 Чоловiчий клуб
11:40 План на
завтра» з Анастасiєю
Рiнгiс
13:15, 18:05 Час-Ч
15:00 Фольк-music
16:15 Подорожнi
17:00 Д/ф «Євген
Патон. Щедрiсть
таланту»
18:15 Новини. Свiт
19:25 Т/с «Мафiоза»
20:25 Д/ф
«Нацiональнi парки
Хорватiї»
21:30 Новини. Спорт
22:35 З перших вуст
23:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:15 ТСН
06:45, 07:10,
07:45, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i
ведмiдь
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 7»
13:50, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами -6»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:30 «Секретные
материалы - 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка»
22:00 «Чотири
весiлля 5»
00:00 Драма «Мiй
хлопець - псих»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:10 Секретний
фронт
12:05, 13:20, 21:25
Т/с «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:15, 16:20 Х/ф
«Лавина столiття»
16:30 Патруль.
Самооборона
16:50 Т/с
«Прокурори»
17:45 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:50 Х/ф «Пункт
призначення»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
22:30 «Київськi
iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:20 «Життєвi
iсторiї»

06:40, 16:00 «Все

06:00, 07:15

06:32, 16:40 Час

буде добре!»

Kids’Time

громад

08:30 «Зiркове

06:05 М/с «Губка

07:10, 07:32, 08:10,

07:00, 21:30 DWновини
07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 В бiй iдуть лише
«старi»
12:10 Стародавнi
скарби Китаю
13:10 Жива природа
14:10, 23:10 Тисячi
днiв планети
15:40, 22:10 Сили
природи
17:45 «Соцiальний
статус. Ваша пенсiя»
18:20 Лауреати премiї
«Людина року 2015»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Л. Чащина
20:00 Вирiшальнi
битви Другої свiтової
вiйни
00:00 «Латинський
коханець»

06:05 Д/ф «Олег
Антонов - людина
неба»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25, 21:00
Т/с «Червона
королева»
13:10 Д/с «Слiдство
вели... з Л.
Каневським»
14:20 «Судовi
справи»
15:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:10 Т/с
«Легковажна жiнка»

06:00, 11:20 Реальна

06:35, 16:50 Iгри
розуму
08:10, 13:00,
18:30 Пiймати
контрабандиста
09:00, 13:45, 19:10
Розслiдування
авiакатастроф
11:20 Мiжнародний
аеропорт Дубай
12:10 Iгри розуму:
Людина проти
тварини
14:30 Слiдами
мiфiчних монстрів
15:20 Сила племенi:
Мисливцi пустелi
18:10 Широкий погляд
з Келом Пенном
20:00, 23:55 Iгри
розуму: Супермозок
20:45 Широкий погляд
з Келом Пенном
21:10 Широкий погляд
з Келом Пенном
22:20 Евакуацiя Землi
23:10 Розслiдування
авiакатастроф

мiстика
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:15, 15:30, 21:00
Т/с «Сходи до
небес»
16:10 Глядач як
свiдок
18:00 Т/с «Не
зарiкайся»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I..
Мiсце злочину
Майамi»

«Врятуйте нашу

престолiв»

19:50 Час. Пiдсумки

сiм’ю - 5»

00:20 Х/ф

дня

00:05 «Один за всiх»

«Прискорення»

23:32 Агрокраїна

08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАІ»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 18:10
«Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Гнiв
планети»
10:15 Д/ф «Зброя
майбутнього 2»
11:10 Х/ф «800 льє
вниз Амазонкою»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс» (1 сезон)
16:00 «Вiдеобiмба»
19:20 «Українськi
сенсацiї»
21:20 Х/ф
«Тактичний напад»

06:00, 08:00, 11:00,
12:00, 14:00, 15:00,
15:30, 16:00, 20:00,
23:00 Тут i зараз
07:00, 10:00 Шанецька
07:45 Штучний вiдбiр
09:00 Як все
починалося
10:45 DW Новини
13:00, 16:45, 22:45
Штучний вiдбiр
13:15 Сто лекцiй з
Дмитром Биковим
15:10, 18:45 BBС на
«Дощi»
15:15, 17:45, 19:45,
21:00 Настрiй на
«Дощi»
17:00 Репортаж
«Дощу»
19:00 Бєлковський на
«Дощi»
21:10 Hard Day’s Night
22:10 Тут i зараз:
Сказано на «Дощi»
00:00 Hard Day’s Night

07:00 Х/ф «Раз на
раз не випадає»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30
Т/с «Кулагiн та
партнери»
13:30, 14:20, 21:30
Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 11»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с
«Кримiналiсти:
мислити як
злочинець - 8»

06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мультик з
Лунтиком
10:05 М/с «Стiч!»
11:00 Х/ф «Спляча
красуня»
12:10 Серiал «Та,
що говорить з
привидами»
13:50, 19:00
Панянка-селянка
16:00, 21:00 Казки У
17:00, 20:00 Одного
разу пiд Полтавою
22:00 Країна У
23:00 Серiал
«Свiтлофор»
23:55 Дайош
молодьож!

06:40 Дiти Гiтлера
07:30, 13:40
Загадковий дiагноз
08:20, 14:30
Паразити.
Вторгнення
09:10 Таємнича
Латинська Америка
10:10, 19:50 Далеко i
ще далi
11:00 У пошуках
iстини
11:50, 18:00 Правила
життя
12:40, 18:50 Правда
життя
15:20, 20:40 Скарби
зi сховищ
16:20, 22:30
Смертельна зустрiч
17:10 Вражаючi
кадри
21:40 Синя безодня
23:30 Вражаюче
вiдео

життя»

Боб Квадратнi
Штани»

10:25 «Битва
екстрасенсiв. Вiйна

07:20 Т/с «Друзi»

08:25, 08:35, 09:15,
09:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,

11:05 Т/с «Щасливi

11:32, 12:32 Наживо:

титанiв»

разом»

прес-конференцiя

12:50 «МастерШеф»

16:55 Аферисти в

щодо ситуацiї у зонi

18:00, 22:00 «Вiкна-

мережах

АТО

Новини»

18:00 Абзац!

15:15, 15:32, 16:10,

19:00 Половинки

16:32, 17:19, 17:32

18:30 Т/с «Коли ми
вдома»

20:30 Х/ф «Дуже
небезпечна штучка»

19:55, 22:45

22:10 Т/с «Гра

Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:25, 22:10 Цикл
«Дзеркало iсторiї»

06:30 «TOPSHOP»

06:00, 08:30,
14:00, 18:10 Як це
зроблено?
06:25, 06:50, 11:45,
12:10 Що було далi?
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
09:00 Острiв з Бером
Грiллзом
09:55 Двобiй з
океаном
10:50, 11:15, 19:05,
19:30 Вантажнi вiйни
12:40, 20:00 Швидкi
та гучнi
15:25, 15:50 Убивчi
дилеми
16:20, 16:45, 22:55,
23:20 Легендарний
автомобiль
21:00, 21:30 У
гонитвi за класикою
22:00 Вуличнi
перегони
23:50 Блискавичнi
катастрофи

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 18:15
«Розсмiши комiка»
09:40, 14:10 «Файна
Юкрайна»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий
ангел»
16:20, 20:00 «Орел i
Решка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
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2+2
06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
09:50 Д/с «Клуб
пригод»
12:00 Засiдання
Кабiнету Мiнiстрiв
України
14:15 Школа Мерi
Поппiнс
14:35 Мультфiльми
15:30 На гостину до
I. Поповича
16:55 Д/ф «Iндiя та
Європа: палiмпсест»
18:15 Новини. Свiт
19:30 Т/с «Мафiоза»
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
23:00 Пiдсумки
23:25 Тепло. Ua

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:15 ТСН
06:45, 07:10,
07:45, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i
ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 7»
13:50, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами -6»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:30 «Секретные
материалы - 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка»
22:00 «Одруження
наослiп 2»
00:00 Комедiя
«Диявол носить
Прада»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:10, 20:20
Секретний фронт
11:55, 13:20, 21:25
Т/с «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:50 Х/ф «Агенти
ФБР»
15:30, 16:20
Патруль.
Самооборона
16:50 Т/с
«Прокурори»
17:45 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
23:00 Х/ф «Пункт
призначення-2»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:20 «Служба
порятунку»

06:50, 16:00 «Все

07:05 Kids’Time

буде добре!»

07:10 Т/с «Друзi»

08:50 «Битва

12:05 Т/с

екстрасенсiв. Вiйна

«Молодята»

титанiв»

16:50 Аферисти в

13:35 «МастерШеф»

мережах

18:00, 22:00 «Вiкна-

18:00 Абзац!

Новини»

19:00 Суперiнтуїцiя

18:30 Т/с «Коли ми

20:15 Х/ф

вдома»

«Блондинка в ефiрi»

19:55, 22:45

22:10 Т/с «Гра

«МастерШеф Дiти

престолiв».

- 5»

00:20 Х/ф «Дуже

00:20 «Один за всiх»

небезпечна штучка»

06:00, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:20 Прогулянка по
дикiй природi
09:50 «Людина року
2015»
11:00, 20:00
Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни
13:10 «Соцiальний
статус. Ваша пенсiя»
14:10, 23:00 Тисячi
днiв планети
15:40, 22:10 Сили
природи
17:45 «Донбас.
Перезавантаження»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Л. Чащина
21:40 «Глобал 3000»
23:50 «Натхнення»
00:00 «Латинський
коханець»

06:10, 13:10 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25, 21:00
Т/с «Червона
королева»
14:20 «Судовi
справи»
15:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05 Токшоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:15 Т/с
«Легковажна жiнка»

06:00, 11:20 Реальна

07:20, 17:40
Непокiрливий острiв
08:10, 13:00,
18:30 Iгри розуму:
Супермозок
09:20, 14:10, 19:40
Широкий погляд з
Келом Пенном
11:20 Мiжнародний
аеропорт Дубай
12:10 Iгри розуму:
Перспектива
12:35 Iгри розуму:
Логiка
14:30 Слiдами
мiфiчних монстрів
16:05 Суперспоруди
Третього рейха
20:45 Справжнiй
суперкар
21:55 Науковi дурощi
22:20 Евакуацiя
Землi: Мiкромонстри
23:10 Розслiдування
авiакатастроф

06:00, 08:00, 11:00,
12:00, 14:00, 15:00,
15:30, 16:00 Тут i
зараз
07:00 Репортаж
«Дощу»
07:15, 15:15, 17:45,
19:45, 21:00 Настрiй
на «Дощi»
07:45, 13:00, 16:45,
22:45 Штучний вiдбiр
10:00, 18:00 Козирев
Online
10:45 DW Новини
13:15 Сто лекцiй з
Дмитром Биковим
15:10, 18:45 BBС на
«Дощi»
17:00 Медведєв
19:00, 01:00 Грошi.
Пряма лiнiя
20:00, 23:00 тут i
зараз
21:10, 00:00 Собчак
22:10 Тут i зараз:
Сказано на «Дощi»

08:30 Ранковий

мiстика
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45
«Говорить Україна»
13:15, 15:30, 21:00
Т/с «Сходи до
небес»
16:10 Глядач як
свiдок
18:00 Т/с «Не
зарiкайся»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.
Мiсце злочину
Майамi»

Передплачуйте газету «Вишгород».

«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30
Т/с «Кулагiн та
партнери»
13:30, 14:20, 21:30
Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 11»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с
«Кримiналiсти:
мислити як
злочинець - 8»

06:00, 21:40 ЧасTime
06:20, 18:10
Мiсцевий час
06:55, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15,
09:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi
АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:20, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:25, 22:15, 23:15
Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки
дня

07:35, 16:55 «Облом.
UA.»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАІ»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Гнiв
планети»
10:15 Д/ф «Зброя
майбутнього 2»
11:10 Х/ф
«Тактичний напад»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс» (1 сезон)
16:00 «Вiдеобiмба»
19:20 «Люстратор
7,62»
21:20 Х/ф «Рейд
помсти»

06:30 «TOPSHOP»

06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мультик з
Лунтиком
10:05 М/с «Стiч!»
11:00 Х/ф «Панi
Метелиця»
12:10 Серiал «Та,
що говорить з
привидами»
13:50, 19:00
Панянка-селянка
16:00, 21:00 Казки У
17:00, 20:00 Одного
разу пiд Полтавою
22:00 Країна У
23:00 Серiал
«Свiтлофор»
23:55 Дайош
молодьож!

06:40 Шлях до вiйни
07:30, 13:40
Загадковий дiагноз
08:20, 14:30
Паразити.
Вторгнення
09:10 Таємнича
Латинська Америка
11:00 У пошуках
iстини
11:50, 18:00 Правила
життя
12:40, 18:50 Правда
життя
15:20, 20:40 Скарби
зi сховищ
16:20, 22:30
Смертельна зустрiч
17:10 Вражаючi
кадри
21:40 Синя безодня
23:30 Покер

06:25, 06:50, 11:45,
12:10 Убивчi дилеми
07:15, 14:30 В
пошуках скарбiв
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
09:55, 10:20 У
гонитвi за класикою
10:50, 11:15, 19:05,
19:30 Битва за
нерухомiсть
12:40, 13:05
Легендарний
автомобiль
15:25 I знову не
намагайтеся
повторити
16:20 Кубинський
хром
22:00, 22:30
Лiквiдатор
22:55, 23:20
Вантажнi вiйни
23:50 Блискавичнi
катастрофи

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 18:15
«Розсмiши комiка»
09:40, 14:10 «Файна
Юкрайна»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий
ангел»
16:20, 20:00 «Орел i
Решка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
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тiла 3»

00:20 Х/ф «Люди

00:10 «Один за всiх»

як ми»

06:20, 18:10 Мiсцевий
час
07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:35, 09:15,
09:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 23:30,
00:00 Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi
АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:30 Вiкно в Європу
19:50 Час. Пiдсумки
дня
22:15 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
23:32 Будемо жити

06:00, 08:00, 11:00,
12:00, 14:00, 15:00,
15:30, 16:00, 20:00
Тут i зараз
07:00 Медведєв
07:45, 13:00, 16:45,
22:45 Штучний вiдбiр
09:00 Собчак
10:00 Бєлковський
на «Дощi»
10:45 DW Новини
13:15 Сто лекцiй з
Дмитром Биковим
15:10, 18:45 BBС на
«Дощi»
15:15, 17:45, 19:45,
21:00 Настрiй на
«Дощi»
17:00 Грошi:
Пархоменко
18:00 Online
21:10 Круглий стiл
22:10 Тут i зараз:
Сказано на «Дощi»
23:00 Тут i зараз
00:00 Круглий стiл

06:40 Х/ф «Єдина
дорога»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30
Т/с «Кулагiн та
партнери»
13:30, 14:20, 21:30
Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 11»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с
«Кримiналiсти:
мислити як
злочинець - 8»

06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мультик з
Лунтиком
10:05 М/с «Стiч!»
12:10 Серiал «Та,
що говорить з
привидами»
13:50, 19:00
Панянка-селянка
14:50, 18:00 Вiталька
16:00, 21:00 Казки У
17:00, 20:00 Одного
разу пiд Полтавою
22:00 Країна У
23:00 Серiал
«Свiтлофор»
23:55 Дайош
молодьож!

06:00, 07:00, 08:00,
13:00, 19:20, 21:00
Новини
09:55 Д/с «Клуб
пригод»
10:30 Вiкно в
Америку
13:15 Час-Ч
13:55 Мультфiльми
15:05 Надвечiр’я.
Долi
16:40 Д/ф
«Сiмдесятники.
Леонiд Биков»
17:25 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт 10 км.
Чоловiки
19:05 Новини. Свiт
19:35 Бiатлон. Кубок
свiту. Спринт 7,5 км.
Жiнки
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми»
з Наталiєю
Седлецькою
23:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:15 ТСН
06:45, 07:10,
07:45, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i
ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 7»
13:50, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами -6»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:30 «Секретные
материалы - 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка»
22:00, 23:30 «Право
на владу 2016»
00:20 Х/ф «Усе,
що тобi треба, - це
любов»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:00 Секретний
фронт
11:55, 13:20, 21:25
Т/с «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:55, 16:20 Х/ф
«Код доступу»
16:30 Патруль.
Самооборона
16:50 Т/с
«Прокурори»
17:45 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:05 Х/ф «Пункт
призначення-3»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:20 «Київськi
iсторiї»

06:25, 16:00 «Все

06:00, 07:15

буде добре!»

Kids’Time

07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
11:00, 20:00
Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни
13:10 «Донбас.
Перезавантаження»
13:55 «Цивiлiзацiя
Incognita»
14:10, 23:10 Тисячi
днiв планети
15:40, 22:10 Сили
природи
17:45 «Соцiальний
статус»
18:20 Лауреати
премiї «Людина року
2015»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Л. Чащина
21:40 Вiдлуння
00:00 «Латинський
коханець»

06:10, 13:10 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25, 21:00
Т/с «Червона
королева»
14:20 «Судовi
справи»
15:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05, 19:05
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:10 Т/с
«Легковажна жiнка»

06:00, 11:20 Реальна

06:35, 16:50
Незвичайнi
промисли
08:10, 13:00, 18:30
Авто – SOS
09:00, 13:45, 19:10
Справжнiй суперкар
09:45 Дикий тунець
11:20 Мiжнародний
аеропорт Дубай
14:30 Слiдами
мiфiчних монстрiв
15:20 Сила племенi:
Воїни кровi
16:05 Суперспоруди
Третього рейха
20:00, 23:55 Золото
в холоднiй водi
20:45 Техаський
улов: Врятуйте
матроса
21:55 Науковi дурощi
22:20 Евакуацiя
Землi
23:10 Розслiдування
авiакатастроф

мiстика
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:15, 15:30, 21:00
Т/с «Сходи до
небес»
16:10 Глядач як
свiдок
18:00 Т/с «Не
зарiкайся»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.
Мiсце злочину
Майамi»

06:05 М/с «Губка
08:20 «Зiркове

Боб Квадратнi

життя»

Штани»

09:15 «Врятуйте

07:20 Т/с «Друзi»

нашу сiм’ю - 5»

11:05 Т/с «Щасливi
разом»

12:40 «МастерШеф»

17:00 Аферисти в

18:00, 22:00 «Вiкна-

мережах

Новини»

18:00 Абзац!
19:00 Половинки

18:30 Т/с «Коли ми

20:00 Х/ф

вдома»

«Мисливець за

19:55, 22:45 «Я

головами»

соромлюсь свого

22:15 Т/с «Гра
престолiв»

06:35, 15:35, 16:30,
17:55 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:35, 16:55 «Облом.
UA.»
08:10, 19:00, 00:00
«ДжеДАІ»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Гнiв
планети»
10:15, 00:20 Д/ф
«Зброя майбутнього
2»
11:10 Х/ф «Рейд
помсти»
13:00, 20:20 Т/с
«Мисливцi за
релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс» (1 сезон)
16:00 «Вiдеобiмба»
21:20 Х/ф
«Загарбники:
Генезис»

06:30 «TOPSHOP»

06:40 Франц Iосiф:
Перша Свiтова
07:30, 13:40
Загадковий дiагноз
08:20, 14:30
Паразити.
Вторгнення
09:10 Дивовижна
Корсика
10:10, 19:50 Далеко i
ще далi
11:00 У пошуках
iстини
11:50, 18:00 Правила
життя
12:40, 18:50 Правда
життя
15:20, 20:40 Скарби
зi сховищ
16:20, 22:30
Смертельна зустрiч
21:40 Дика Нова
Зеландiя
23:30 Вражаюче
вiдео

07:15, 14:30 Голi та
наляканi XL
08:05, 13:35, 18:35
Як це працює?
09:55 Мисливцi за
мотлохом
10:50, 11:15, 19:05,
19:30 Мисливцi за
релiквiями
12:40 Кубинський
хром
15:25 Динамо
- неймовiрний
iлюзiонiст
16:20 Майстерня
«Фантом Воркс»
20:00, 21:00 Золота
лихоманка
22:00 Полювання на
трюфелi
22:55 В пошуках
скарбiв
23:50 Блискавичнi
катастрофи

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 18:15
«Розсмiши комiка»
09:40, 14:10 «Файна
Юкрайна»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий
ангел»
16:20, 20:00 «Орел i
Решка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
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09:25 Д/с «Клуб
пригод»
10:30 Чоловiчий клуб.
Спорт
11:55 Вересень
12:25 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
16:25 Д/ф «Василь
Стус. Феномен
«суток»
17:30 Всесвiтня серiя
боксу. «Українськi
отамани» - «Турецькi
завойовники»
18:00 В ПЕРЕРВI:
Новини
20:05 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування 10 км.
Жiнки
21:30 Новини. Спорт
21:50 Перша студiя
23:00 Пiдсумки
23:20 Вертикаль
влади

06:00, 07:00, 08:00,

07:15, 21:30 DWновини
07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
09:50 Лауреати
премiї «Людина року
2015»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00
Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни
13:10 «Соцiальний
статус»
14:10, 23:10 Тисячi
днiв планети
15:40, 22:10 Сили
природи
17:45 Жива природа
18:15 Твiй дiм
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Л. Чащина
00:00 «Латинський
коханець»

06:10, 13:10 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с
«Червона королева»
14:20 «Судовi
справи»
15:20, 16:15
«Сiмейний суд»
18:05 Ток-шоу
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне
дзеркало»
23:30 Х/ф «Життя
прекрасне»

09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН
06:45, 07:10,
07:45, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i
ведмiдь»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 7»
13:50, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами -6»
15:50 Т/с «Торговий
центр»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана
- 2»
20:20 «Вечiрнiй Київ»
22:40 «Свiтське
життя»
23:40 Драма «Жити»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
09:55 Секретний
фронт
11:45, 13:20 Т/с
«Мiсце зустрiчi
змiнити не можна»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:55, 16:20 Х/ф
«Знайти коротуна»
16:30 Патруль.
Самооборона
16:50 Т/с
«Прокурори»
17:45 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
21:25 Х/ф «В бiй
iдуть лише «старики»
23:15 Х/ф «Пункт
призначення-4»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»

06:10, 18:30 Т/с

шкiдливо»

06:00, 11:20 Реальна

07:20, 13:00, 18:30
Золото в холоднiй
водi
08:10 Незвичайнi
промисли
09:00, 13:45, 19:10
Техаський улов
10:35 Шосе крiзь
пекло: Половина
11:20 Мiжнародний
аеропорт Дубай
12:10 Iгри розуму:
Битва вiкiв
14:30 Слiдами
мiфiчних монстрів
15:20 Сила племенi:
Орлинi вбивцi
17:40 Сила племенi
20:00, 23:55 Iнстинкт
виживання
20:45 Слiдами
мiфiчних монстрів
22:20 Евакуацiя
Землі
23:10 Розслiдування
авiакатастроф

07:00 Грошi:
Пархоменко
07:45, 13:00,
16:45, 19:45, 22:45
Штучний вiдбiр
10:45 DW Новини
13:15 Сто лекцiй з
Дмитром Биковим
15:10, 18:45 BBС на
«Дощi»
15:15, 17:45 Настрiй
на «Дощi»
17:00, 22:00 Говорiть
з Юлiєю Таратутою
19:00 Тут i зараз:
Сказано на «Дощi»
20:00, 23:00 I так
далi з Михайлом
Фiшманом
21:00, 00:00 Все
було
21:10 Кашин. Гуру
21:45 Репортаж
«Дощу»

мiстика
06:10, 18:00 Т/с «Не
зарiкайся»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:10, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
13:15, 15:30 Т/с
«Сходи до небес»
16:10 Глядач як
свiдок
21:00 Х/ф «Сiмейне
щастя»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.
Мiсце злочину
Майамi»

Передплачуйте газету «Вишгород».

«Коли ми вдома»

06:15 Kids’Time

06:35, 15:35, 16:30,
17:55 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:10, 19:00
«ДжеДАЇ»
08:30, 18:30
«Спецкор»
09:00 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Гнiв
планети»
10:15 Д/ф «Зброя
майбутнього 2»
11:10 Х/ф
«Загарбники:
Генезис»
13:00 Т/с «Мисливцi
за релiквiями»
13:55 Т/с «Iнспектор
Алекс» (1 сезон)
16:00 «Вiдеобiмба»
19:20 Т/с «МЕК 8»
20:50 Х/ф «Чужий
проти Чужого»
22:55 Х/ф
«Шаблезубий»

06:30 «TOPSHOP»

головами»

07:10, 07:32, 08:10,
08:25, 08:32, 09:15,
09:32 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 00:00
Час: Важливо
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi
АТО
15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32
Україна - понад усе!
(телемарафон)
18:30 «Дзеркало
iсторiї»
19:50 Час. Пiдсумки
дня
22:15 Ток-шоу
«Досвiд»

06:45 Х/ф «Товариш
генерал»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30, 19:30
Т/с «Кулагiн та
партнери»
13:30, 14:20, 21:30
Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 11»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с
«Кримiналiсти:
мислити як
злочинець - 8»

06:45 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мультик з
Лунтиком
10:05 М/с «Стiч!»
11:00 Х/ф «Осляча
шкура»
12:10 Серiал «Та,
що говорить з
привидами»
13:50 Панянкаселянка
16:10 Казки У
17:10 Одного разу
пiд Полтавою
18:10 Х/ф «I гримнув
грiм»
20:00 Х/ф
«Неймовiрнi пригоди
Адель Блан-Сек»
22:00 Х/ф «Омен»
00:00 Х/ф «Месник»

06:40 Генерали
Гiтлера
07:30, 13:40
Загадковий дiагноз
08:20, 14:30
Паразити.
Вторгнення
10:10, 19:50 Далеко i
ще далi
11:00 У пошуках
iстини
11:50, 18:00 Правила
життя
12:40, 18:50 Правда
життя
15:20, 20:40 Скарби
зi сховищ
16:20, 22:30
Смертельна зустрiч
17:10 Вражаючi
кадри
21:40 Дика Нова
Зеландiя
23:30 Вражаюче
вiдео

06:00, 08:30, 14:00
Як це зроблено?
06:25, 11:45,
22:55 Динамо
- неймовiрний
iлюзiонiст
07:15, 14:30 Втеча
вiд погонi
08:05, 13:35 Як це
працює?
09:00, 09:55 Золота
лихоманка
10:50, 11:15 Грошi в
засiках
12:40 Майстерня
«Фантом Воркс»
15:25 Аляскинська
залiзниця у
реальному часi
20:00 Аляскинська
залiзниця
21:00 Аляска:
останнiй кордон
22:00 Край Аляски
23:50 Блискавичнi
катастрофи

06:20 Половинки

07:50 Х/ф «Вам i не
снилося»

08:55 Серця трьох 2

09:40 «Зiркове

18:00 Абзац!

життя»
11:20 Х/ф «Коли
його зовсiм не
чекаєш»

19:00 Суперiнтуїцiя
20:30 Х/ф «Кiллери»
22:15 Т/с «Гра

18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»

престолiв»

19:55 Х/ф «Це мiй

00:25 Х/ф

собака»
22:35 Х/ф «Мрiяти не

«Мисливець за

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
08:45, 18:15
«Розсмiши комiка»
09:40, 14:10 «Файна
Юкрайна»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий
ангел»
16:20, 20:00 «Орел i
Решка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

СУБОТА 13 ЛЮТОГО 2016 РОКУ

2+2
08:20 Свiт on line
08:40 Золотий гусак
09:15 Школа Мерi
Поппiнс
10:20 М/с «Казки
Андерсена. Сучасне
прочитання»
12:30 Х/ф «П’ять днiв
у Римi»
14:35 Бiатлон.
Кубок свiту. Гонка
переслiдування 12,5
км. Чоловiки
15:45 Чоловiчий
клуб. Спорт
16:55 Баскетбол. БК
«Хiмiк» - БК «БIПА»
19:00 Нацiональний
вiдбiр до ПКЄ 2016.
Другий пiвфiнал
21:00 В ПЕРЕРВI:
Новини
23:00 Територiя
закону
23:20 День Янгола

06:50, 19:30 ТСН:

06:15 Х/ф «Пощастить
у коханнi»
10:00 Вирiшальнi
битви Другої свiтової
вiйни
11:10 Х/ф «Пiвдень»
13:30 Сiм природних
чудес України. Асканiя
Нова
15:00 Тисячi днiв
планети
16:10 «Мистецтво i
час»
16:30 Тибет сьогоднi
17:00 Концерт Iво
Бобула i Анастасiї
Лавриненко «Liberta»
20:00 НЛО. Секретнi
архiви
21:00 Прем’єра!!!
«П’єр Рiшар. Блазень
чи король?»
22:00 Х/ф «Вiн»
23:50 «Кумири»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Українська
пiсня року»
14:40 «Твiй дiм»
14:50 «Паспортний
стiл»
15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
15:10, 16:20, 17:10,
23:50 «У центрi
уваги»
16:00 «Мультляндiя»
22:30 «Життєвi
iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»

08:00 «Караоке на

06:00, 07:10

Майданi»

Kids’Time

пiд контролем»

06:20 Х/ф «Агенти
ФБР»
07:55 Х/ф «Знайти
коротуна»
09:55 Секретний
фронт
11:50 Дiстало!
12:45 Факти. День
13:00 Громадянська
оборона
14:55 Х/ф «Код
доступу»
16:55 Х/ф «В бiй
iдуть лише «старики»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Джон
Картер. Мiж двох
свiтiв»
22:30 Х/ф «Зелений
лiхтар»

06:50 «Жди меня»

07:00, 15:00, 19:00

08:10 Золото мiстапримари
09:00 Наука
майбутнього Стiвена
Хокiнга
11:20 Мiжнародний
аеропорт Дубай
12:35 Iгри розуму:
Позитивне мислення
16:05 Суперспоруди
Третього рейха
18:05 Широкий погляд
з Келом Пенном
18:30 Мiсiя на Марс
20:00, 23:55 Золото:
нескiнченна подорож
20:45
Стаффордширський
скарб
22:00 Науковi дурощi
22:20 Евакуацiя Землi:
Пекло на Землi
23:10 Розслiдування
авiакатастроф

«Телевiзiйна Служба
Новин»
07:45 «Свiтське
життя»
08:40 Т/с «Хазяйка»
12:40 «Вечiрнiй Київ»
15:05, 21:15
«Вечiрнiй квартал»
17:35, 18:30
«Розсмiши комiка 6»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:15 Бойовик
«Швидкiсть - 2: Круїз

09:00 Х/ф «Не було б
щастя»

Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:00 Кулiнарна

10:20 Х/ф
Академiя Олексiя
«Приходьте завтра»

Суханова

12:15 Т/с «Зозуля»

10:00, 22:20 Т/с «Я

16:00 Т/с «Острiв

буду жити»

непотрiбних людей»

13:50 Т/с «Понаїхали
отут»

20:00 «Подробицi»
15:20 Т/с «Понаїхали
20:30 Х/ф «Пiти, щоб
залишитися»
22:30 Х/ф «Бiдна Liz»

тут»
17:50, 19:40 Т/с
«Шукаю чоловiка»

09:00 «Все буде

06:05 М/с
«Барбоскiни»

смачно!»

07:15 Аферисти в

09:55, 21:00, 22:55

мережах

Т/с «Коли ми вдома»

10:20 Ревiзор

11:10 Х/ф «Мрiяти не

13:05 Страстi по

шкiдливо»
13:10 Х/ф «Це мiй
собака»

ревiзору
15:15 Х/ф «Кiллери»
17:10 Х/ф «Елвiн i
бурундуки 3»

15:10 «МастерШеф

18:50 Х/ф «Поки ти

Дiти - 5»

спав»

19:00 «Євробачення

21:00 Х/ф «50

2016»

перших поцiлункiв»
22:50 Х/ф «Примари

21:55 «Євробачення

колишнiх подружок»

2016. Пiдсумки

00:50 Х/ф

голосування»

«Блондинка в ефiрi»

06:00, 08:00, 01:00 I
так далi з Михайлом
Фiшманом
10:45, 14:45, 22:45
Штучний вiдбiр
11:00, 18:20 Говорiть з
Юлiєю Таратутою
11:45, 12:45, 13:45,
23:50 Настрiй на «Дощi»
12:00, 16:20 Медведєв
13:00 Грошi. Пряма лiнiя
14:00, 16:00, 18:00 Тут
i зараз
14:20, 21:35 Сто лекцiй
з Дмитром Биковим
19:00, 00:00 Як все
починалося
20:00 Тут i зараз:
Пiдсумковий
iнформацiйний випуск
20:30 По-швидкому з
Анною Монгайт
23:00 Тут i зараз:
Пiдсумковий
iнформацiйний випуск
23:20 Кашин. Гуру

07:35 Х/ф
«Зворотного шляху
немає»
11:30 «Речовий
доказ»
13:50 Т/с
«Детективи»
15:15 Т/с «Кулагiн та
партнери»
17:15 «Легенди
карного розшуку»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Пiп»
22:00 Х/ф
«Близнюки-дракони»
00:00 Х/ф «Cправжнє
правосуддя.
Насилля в дiї»

08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 21:30,
23:30 Час: Важливо
12:10 Невигаданi
iсторiї
12:32 Пресконференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я.
Соколовою
14:10, 17:32 Цикл
«Дзеркало iсторiї»
18:32, 23:32 Фактор
безпеки
20:00 Стоп корупцiї!
21:00 Велика
полiтика
21:32 Вiкно в
Америку
22:20 Д/п «Окупацiя»

06:40 «Маски-шоу»

06:00 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:30 Байдикiвка
08:25 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
09:00 Мультик з
Лунтиком
09:40 М/с «Стiч!»
10:35 М/ф
«Попелюшка. Повний
уперед»
12:10 Х/ф «Кiт у
чоботях»
13:20 Х/ф «Спляча
красуня»
14:30 Х/ф «Залiзний
Ганс»
16:10 Х/ф «I гримнув
грiм»
18:00 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди Адель БланСек»
20:00 Х/ф «Омен»
22:00 Х/ф «Месник»
23:50 Дайош
молодьож!

06:00 Святий

07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25 «Облом.UA»
09:40 «Вайпаут»
12:00 «Top Gear»
13:00 «Вiдеобiмба»
15:40 Т/ф «МЕК 8»
17:00 Х/ф «Чужий
проти Чужого»
19:00 Т/с
«Перевiзник 2»
23:00 Х/ф «Нiкова
помста»

Валентин в кожному
з нас
07:30 Мiстична
Україна
09:10 Генерали
Гiтлера
11:10 Найкращi
парки
13:10 Дика Нова
Зеландiя
16:10 Далеко i ще
далi
19:00 Паралельний
свiт
22:00 Вiдьма в
кожної з нас
00:00 Борджiа:
iсторiя клану

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:00 «Мультфiльми
вiд Ворнер»
09:50 М/ф «Багз
Баннi. День Святого
Валентина»
10:10 М/ф «Пiноккiо
та iмператор
темряви»
11:50 М/ф «Горбань
з Нотр Даму»
13:30 Х/ф
«Побачення з
дочкою Президента»
15:15 Х/ф «Листи до
Джульєтти»
17:15 «Розсмiши
комiка»
18:10, 22:00 «Орел i
Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
23:00 Х/ф «Хлопцi та
дiвчата»

06:25, 06:50, 13:35,
14:00 У гонитвi за
класикою
07:15 Полювання на
трюфелi
08:05, 09:00, 15:25
Золота лихоманка
09:55, 10:20
Лiквiдатор
10:50, 22:00
Мисливцi за зброєю
11:45 Мисливцi за
мотлохом
12:40 Швидкi та гучнi
14:30, 22:55 Вуличнi
перегони
16:20, 16:45, 17:15,
17:40, 18:10, 18:35,
19:05, 19:30, 20:00,
20:30 Фабрика
унiкальних автiвк
21:00 Острiв з Бером
Грiллзом
23:50 Двобiй з
океаном

10
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06:35 Крок до зiрок
09:00 Нацiональний
вiдбiр до ПКЄ 2016.
Другий пiвфiнал
13:30 Мистецькi iсторiї
16:20 Чоловiчий клуб
16:50 Бiатлон. Кубок
свiту. Естафета 4х7,5
км, Чоловiки
18:40 Дорога до Рiо2016
19:05 Бiатлон. Кубок
свiту. Естафета 4х6
км. Жiнки
21:00 Новини
21:25 Прем’єр-мiнiстр
України А. Яценюк про
реформи
21:40 Перша шпальта
22:15 Книга ua
23:00 День Янгола
00:05 Концертна
програма ний на
любов»

07:00
«Однокласники»
09:00 Лотерея
«Лото-забава»
09:45 Марiччин
кiнозал. Мультфiльм
09:55 «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00, 12:00,
12:55, 13:50 «Свiт
навиворiт - 2: Iндiя»
14:55 «Одруження
наослiп 2»
16:10 «Чотири
весiлля 5»
17:25
«МультиБарбара»
19:20 «10 хвилин з
прем’єр-мiнiстром»
19:30 «ТСНТиждень»
21:00 Х/ф «Хочу
замiж»
22:55 Мелодрама
«Шiсть соток щастя»

06:45 Х/ф «Фантазiї
Веснухiна»
09:10 Зiрка YouTube
10:15 Дивитись усiм!
12:25 М i Ж
12:45 Факти. День
13:05 Труба мiстера
Сосиски
14:00 Х/ф «Зелений
лiхтар»
16:00 Х/ф «Джон
Картер. Мiж двох
свiтiв»
18:35 10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром
України
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф
«Обладунки Бога-3.
Мiсiя Зодiак»
22:45 Х/ф «Пункт
призначення-5»

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений
на любов»
13:30 «Київськi
iсторiї»
14:00 «Служба
порятунку»
14:35 «Гаряча лiнiя
«102»
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 00:00 «У
центрi уваги»
18:50, 23:30
«Прогулянки мiстом»
19:20, 21:30
«Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»

06:05
«ВусоЛапоХвiст»
07:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Все буде
смачно!»
11:00 «Караоке на
Майданi»
12:00 «Євробачення
2016»
15:00, 21:55 «Я
соромлюсь свого
тiла 3»
16:55, 00:50
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:40 «Один за всiх»
23:50 «Детектор
брехнi 9»

06:00 Х/ф «Пiвдень»
10:00 НЛО. Секретнi
архiви
11:15 Х/ф «Пощастить
в коханнi»
13:30 Сiм природних
чудес України.
Говерла
15:50 «П’єр Рiшар.
Блазень чи король?»
16:50 Концерт В.
Дороша «Осiнь. 14
новел»
19:00 Мисливцi за
нацистами
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:35 «Свiтськi
хронiки»
21:00 Євромакс
21:35 Вiд хiта до хiта.
Аnna Konda
22:00 Х/ф «Не
промахнись, Ассунто!»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

06:05 М/ф «Слiдами
бременських
музикантiв»
06:35 «Подробицi»
07:00 Х/ф
«Приходьте завтра»
09:00 «Готуємо
разом»
10:00, 11:00 «Орел
i Решка. Ювiлейний
сезон»
12:00 Х/ф «Шалено
закоханий»
14:00 Х/ф «Пiти, щоб
залишитися»
16:00 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
20:00 «Подробицi
тижня»
21:30 «10 хвилин з
Прем’єр-мiнiстром»
21:40 Т/с «Зозуля»

07:00 Подiї

06:35, 14:30 Iнстинкт
виживання
12:35 Iгри розуму:
Сон
13:45 Апокалiпсис:
сходження Гiтлера
16:05 Суперспоруди
Третього рейха
16:50 Найгiрша
погода в iсторiї?
18:30 Справжнiй
суперкар
19:10 Iгри розуму:
Супермозок
20:45 Смарагд
за 400 мiльйонiв
доларiв
22:00 Науковi дурощi
22:20 Евакуацiя
Землi: Замерзла
Земля
23:10 Розслiдування
авiакатастроф

06:00, 08:00 Тут i
зараз: Пiдсумковий
випуск новин
06:20 Грошi: Пряма
лiнiя
07:00, 19:00 Круглий
стiл
08:20, 12:00 Кашин.
Гуру
10:00 Медведєв
10:45, 11:45, 12:45
Настрiй на «Дощi»
11:00, 18:20 Сто
лекцiй
11:30, 18:45 Штучний
вiдбiр
12:30 Репортаж
«Дощу»
13:00, 22:00 Грошi
14:00, 16:00, 18:00 Тут
i зараз
14:20 Говорiть з
Юлiєю Таратутою
17:00 Собчак
20:00, 23:00 Тягар
новин
21:00, 00:00 Синдєєва

07:50 Реальна
мiстика
09:45 Т/с «Понаїхали
отут»
13:20 Т/с «Шукаю
чоловiка»
17:10, 20:00 Т/с
«Iлюзiя щастя»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
19:40 10 хвилин iз
Прем’єр-мiнiстром
України
22:00 Х/ф «Сiмейне
щастя»
00:00 Т/с «Не
зарiкайся»

Передплачуйте газету «Вишгород».

Вітання
Рада ветеранів м. Вишгорода
шгорода щ
щи
щиро
иро ВІТ
ВІТАЄ
ТА
АЄ
Є
кі народилис
ися в лютом
ис
ому
іменинників-ветеранів, які
народилися
лютому
02 лютого — Борис СТЕПАНОВ
04 лютого — Галина РАЗІНА
і Володимир ШТЕПУРА
07 лютого — Марія КРАВЧЕНКО
і Володимир КАБАЧИНСЬКИЙ
12 лютого — Михайло ТКАЧЕНКО
13 лютого — Марія ШКОЛЬНА
15 лютого — Ганна САХНЕНКО
і Лариса ЗАГОРУЛЬКО
16 лютого — Ада ГОЛОВАТА,
Фелікс ЧУПИР і Григорій КОЛМОГОРЦЕВ
20 лютого — Тамара ТКАЧУК
22 лютого — Степан МАРТИНЧУК
28 лютого — Катерина МОСІНА
24 лютого — Галина АРІСТОВА
26 лютого — Ніна ПАНІКАРОВСЬКА

З ювілеєм!
7 лютого відзначає свій 75-річний ювілей
Василь Андрійович РЯБЕЦЬ — людина, яка
безпосередньо причетна до становлення і соціально-економічного розвитку нашого міста,
адже з 1976-го по 1984-й роки Василь Андрійович був головою Вишгородської міської ради.
Шановний ювіляре!
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку – щастя і пісень!
Прийміть вітання наші щирі
В цей світлий ювілейний день!
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
Міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»,
депутат округу О. Поліщук

ДП «СЕТАМ» оголошує
про проведення електронних торгів
з продажу предмету іпотеки
у Київській області:
1. Офісне приміщення загальною площею 89,4 кв. м за адресою: Київська обл.,
м. Вишгород, вул. Михайла Грушевського,
9, прим. 122. Дата торгів: 17.02.2016 о 09:00
год. Додаткова інформація:
https://setam.net.ua. Лот № 123398.

06:35 Х/ф «Елвiн i
бурундуки 3»

12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:05 Дiалоги з

08:00 Kids’Time

Патрiархом

08:05 Т/с «Пригоди

14:05 Модне здоров’я

Мерлiна»

18:10 Велика полiтика

12:00 Проект Любов

18:32 10 хвилин iз
Прем’єром

16:00 Хто зверху?

19:25 Невигаданi iсторiї

18:00 Половинки.

20:10 Д/ц «Любомир»

Спецвипуск

21:00 Час:

20:15 Х/ф

пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем

«Охоронець»
23:00 Х/ф «Клятва»

21:40 Час-Time
22:25 Д/п «Окупацiя»

06:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25 «Облом.UA»
09:00 Бушидо
10:00 «Легенди
кiкбоксингу»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
14:55 Фiнал Кубку
Суперлiги з баскетболу
(пряма трансляцiя)
17:00 Т/с «Перевiзник 2»
21:00 Х/ф «Казино»
00:20 Х/ф
«Шаблезубий»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 М/ф «Багз
Баннi. День Святого
Валентина»
08:30 М/ф «Пiноккiо та
iмператор темряви»
10:10 М/ф «Горбань з
Нотр Даму»
11:50 Х/ф «Побачення з
дочкою Президента»
13:30 «Розсмiши комiка»
14:20 «Орел i Решка»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Хай щастить,
Чак»
22:50 «КВН»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:25 Х/ф «Товариш
генерал»
08:05 Т/с «Головний
калiбр»
11:30 «Правда
життя. Професiї»
13:50 Х/ф «Мiцний
горiшок»
15:15 «Розсмiши
комiка»
17:10 «Легенди
карного розшуку»
19:00 Т/с «Я охоронець»
22:30 Х/ф «Стрiлець»
00:15 Х/ф «Останнiй
хижак Юрського
перiоду»

06:00, 10:35 М/ф
«Школа монстрiв.
Чому монстри
закохуються?»
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
08:25 М/с
«Смiшарики. Пiн-код»
09:00 Мультик з
Лунтиком
09:40 М/с «Стiч!»
11:20 М/ф
«Попелюшка. Повний
уперед»
12:50 Х/ф «Залiзний
Ганс»
14:30 Любов онлайн
17:30, 21:10
М/ф «Шалений
Мадагаскар»
18:10 Одного разу пiд
Полтавою
21:55 Країна У
23:50 Дайош
молодьож!

06:00 Вiдьма в
кожної з нас
07:30 Мiстична
Україна
09:10 Генерали
Гiтлера
11:10 Найкращi
парки
13:10 Дика Нова
Зеландiя
16:10 Далеко i ще
далi
19:00 Паралельний
свiт
22:00 Святий
Валентин в кожному
з нас
00:00 Борджiа:
iсторiя клану

06:00 Як це працює?
06:25 Мисливцi за
зброєю
08:05 Аляска:
останнiй кордон
09:00 Аляскинська
залiзниця
09:55 Зiркове
виживання з Бером
Грiллзом
10:50, 20:00 Двобiй з
океаном
11:45 Острiв з Бером
Грiллзом
12:40, 15:25, 16:20,
17:15, 21:00 Загадки
планети Земля
13:35, 22:00 Плутон
14:30, 22:55 Як
влаштований
Всесвiт
18:10 Полювання на
трюфелi
19:05 Золота
лихоманка
23:50 Швидкi та гучнi

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Запрошуємо на роботу громадян віком до 35
років у пожежно-рятувальних підрозділах (м. Вишгород, смт Димер, с. Нові Петрівці, с. Пірново, с. Сухолуччя) на наступні посади:
— водій
— пожежний-рятувальник
— водолаз-рятувальник.
Кваліфікаційний рівень не обов’язковий (навчання проходить безпосередньо при прийомі на роботу).
Вимоги для кандидатів:
1. Обов’язкова наявність військового квитка
(служба в Збройних силах України).
2. Повна загальна середня освіта.
3. Для водіїв стаж роботи не менше 3-х років.
4. Відсутність судимості.
5. Стан здоров’я — без відхилень.
Умови праці:
— досягнення 18-річного віку;
— графік роботи — доба через троє;
— щорічна оплачувана відпустка від 30 діб;
— присвоєння військового спеціального звання;
— забезпечення спецодягом, соцпакет тощо.
По більш детальну інформацію звертатися до
10-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області за
адресою: м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 19 або
за тел: (04596) 5-42-82.

Зварювання авто. Тел: (067) 234-94-50

Потрібна доглядальниця
(с. Н. Петрівці),
часткова зайнятість.
Тел: (067) 403-55-70
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
ПОТРІБЕН РІЗНИК-ВАНТАЖНИК
МЕТАЛОПРОКАТУ.
Офіційне працевлаштування,
соц. пакет, з/п 5 000 грн.
м. Вишгород, вул. Набережна, 1,
тел: (067) 446-41-07

Пам’ятаємо…
5 лютого 2014 року перестало
битися серце дорогої для нас людини
ВЕЛИЧКА Володимира Петровича.
Його мудрі поради і щоденна підтримка були для нас потрібні кожного
дня. Він любив життя, людей, поспішав робити добро.
Наша втрата безмірна, пекучий
біль проймає всю душу, ми безмежно любимо тебе, рідний наш, вдячні за все, що ти для нас зробив.
Царство небесне та вічний спокій…
Пішов з життя ти дуже рано,
Ніхто не міг тебе спасти.
Навіки в нашім серці рана,
Пока ми живі — з нами ти…
Люблячі дружина, діти, онуки, свати та друзі

Поділяємо Ваше горе
Щиро
співчуваємо
Геннадію
Івановичу
Кир’янову з приводу тяжкої втрати — смерті його
дружини — Ганни Іванівни.
Шановний Геннадію Івановичу! Пішла з життя
дорога Вам людина. У цей важкий для Вас час поділяємо Ваше горе і підтримуємо у годину скорботи.
Рада ветеранів Вишгорода

Вишгород

28.07.2016

1) Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на надання
послуг з вивезення твердих побутових відходів

9.

25.08.2016

29.09.2016

Заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов
Т.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Постійна комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

2) Про затвердження Положення
про порядок присвоєння поштових
адрес об’єктам нерухомості у м.
Вишгороді

Заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов
Т.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.)

3) Про затвердження змін до Генерального плану м. Вишгорода

Заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов
Т.)
Відділ містобудування та архітектури (Нездоровий
С.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Постійна комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

4) Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського
бюджету за IІ квартал 2016 року

8.

6 лютого

План роботи Вишгородської міської ради на 2016 рік

6
7.

Офіційно

Заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
(Рачинський О.; Іванов Т.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ
(Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
(Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

5) Про затвердження звіту про роботу комунальних підприємств та
рух коштів на їх рахунках за 1 півріччя 2016 року

Заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
(Рачинський О.; Іванов Т.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ
(Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
(Шубка В.)
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

1) Про внесення змін до Положення
«Про архітектурну діяльність у місті
Вишгороді», затвердженого рішенням Вишгородської міської ради
від 20.10.2015 р. № 50/3

Заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
(Рачинський О.; Іванов Т.)
Відділ містобудування та архітектури (Нездоровий
С.)
Юридичний відділ
(Карпенко О.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
(Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

1) Про визначення мінімального
розміру орендної плати за один
квадратний метр загальної площі
нерухомого майна фізичних осіб на
території м. Вишгорода

2) Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського
бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах за 9 місяців 2016
року

3) Про затвердження звіту про
роботу виконавчого комітету та
структурних підрозділів Вишгородської міської ради VII скликання за
9 місяців 2016 року

4) Про затвердження звіту про роботу комунальних підприємств та
рух коштів на їх рахунках за 9 місяців 2016 року

5) Про затвердження схеми дорожнього руху м. Вишгорода

Заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов
Т.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов
Т.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Керуюча справами виконкому Василенко Н.
Відділ кадрів Мельниченко Л.

Заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов
Т.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
Заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов
Т.)
Відділ містобудування та архітектури (Нездоровий
С.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Постійна комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста (Попов Ю.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

2016 року
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Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вишгородської міської ради
від 28 січня 2016 р. № 5/2

10.

27.10.2016

Питання, які розглядаються постійно

11.

24.11.2016

1) Про затвердження плану робо- Заступники міського голови з питань діяльності викоти Вишгородської міської ради VII навчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
скликання на 2017 рік
Секретар міськради Бражнікова Т.
Відділ містобудування та архітектури (Нездоровий С.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Організаційний відділ (Ткалич Ю.М.)
2) Про затвердження плану діяль- Заступники міського голови з питань діяльності виконості ради з підготовки проектів навчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Секретар міськради Бражнікова Т.
регуляторних актів на 2017 рік
Відділ містобудування та архітектури (Нездоровий С.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Організаційний відділ
(Ткалич Ю.М.)

12.

22.12.2016

1) Про Вишгородський міський бю- Заступники міського голови з питань діяльності виджет на 2017 рік
конавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)
2) Про затвердження міських про- Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.; Іванов Т.)
грам розвитку на 2017 рік
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

Заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради та профільні постійні депутатські комісії

II. Питання, які розглядаються постійно:
1. Про звільнення від сплати державного мита.
2. Про безоплатне прийняття об’єктів у комунальну власність територіальної громади
м.
Вишгорода.
3. Про затвердження рішень виконавчого комітету Вишгородської міської ради та розпоряджень міського голови.
4. Про надання дозволу підприємствам та організаціям комунальної власності на списання
основних засобів, що перебувають у них на балансі.
5. Про внесення змін до Вишгородського міського бюджету на 2016 рік.
6. Про внесення змін до міських програм розвитку міста на 2016 рік.
7. Земельні питання:
- про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
- про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
- про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою;
- про затвердження технічної документації із землеустрою;
- про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що
підлягає продажу;
- про продаж земельної ділянки;
- про надання згоди на проведення інвентаризації земельної ділянки;
- про продовження дії договору оренди земельних ділянок;
- про припинення договору оренди земельних ділянок.
8. Питання містобудування та архітектури:
- про розроблення детальних планів території;
- про затвердження детальних планів території.
III. Розгляд питань на засіданнях постійних комісій пов’язаних з підготовкою сесій
згідно із планами роботи комісій.
ІV. Організаційно-масові заходи.

№ з/п

Заходи

Термін
виконання

1.

Відзначення Дня Соборності України

лютий

2.

Мітинг на честь воїнів-інтернаціоналістів

лютий

3.

Організація заходів «Вишгородська Масляна»

лютий

4.

Організація заходів щодо відзначення Міжнародного жіночого
березень
дня

5.

Відзначення в м. Вишгороді «Шевченківських днів»

березень

6.

Відзначення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

травень

7.

Організація заходів щодо відзначення Міжнародного дня захисчервень
ту дітей

8.

Відзначення державного свята:
День Конституції України

червень

9.

Народні гуляння на Івана Купала

липень

10.

Відзначення Дня міста Вишгорода

серпень

11.

Відзначення державних свят:
День незалежності України,
День Державного Прапора

серпень

12.

Фестиваль «Вишгородська Покрова»

жовтень

13.

День захисника України, День Українського козацтва

жовтень

14.

Заходи по відзначенню річниці визволення
м. Вишгорода від німецько-фашистських загарбників.

жовтень

15.

Заходи щодо вшанування пам’яті жертв голодомору та політичлистопад
них репресій в Україні

16.

Відзначення Дня Гідності і Свободи

листопад

17.

Відзначення Дня місцевого самоврядування

грудень

18.

Новорічні та Різдвяні свята

грудень

Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
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Вишгород

V сесія Вишгородської міської ради VІІ скликання (ІІ пленарне засідання)

Про Методику розрахунку і порядок використання плати за користування майном, що перебуває у
спільній сумісній власності власників квартир у багатоквартирних житлових будинках та житлових
приміщень у гуртожитках, балансоутримувачем яких виступає КПЖ і КГ Вишгородської міської ради
Рішення від 28 січня 2016 р. № 5/5
З метою встановлення базових правил
управління майном, що перебуває у спільній
сумісній власності власників квартир в багатоквартирних житлових будинках, балансоутримувачем яких виступає КПЖ і КГ Вишгородської міської ради (надалі — майно, що
передане на баланс КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради), та з метою упорядкування процесу передачі зазначеного майна в оренду та
підвищення ефективності його використання, відповідно до ст. 382 Цивільного Кодексу
України, ст. 1 Закону України «Про житловокомунальні послуги», ч. 1 ст. 1, п. 2 ст. 10 За-

кону України «Про приватизацію державного
житлового фонду», керуючись ч. 5 ст. 60, ст.
26 та ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону
України «Про житлово-комунальні послуги»,
Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити:
1.1. Методику розрахунку та порядок використання коштів, отриманих у зв’язку з
управлінням майном, що передане на баланс
КПЖ і КГ Вишгородської міської ради (згідно
з додатком 1).
1.2. Мінімальні орендні ставки за користу-

вання майном, що передане на баланс КПЖ
і КГ Вишгородської міської ради (згідно з додатком 2).
1.3. Порядок передачі в оренду майна, що
передане на баланс КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради (згідно з додатком 3).
1.4. Порядок проведення конкурсу на
право укладання договору оренди майна, що
передане на баланс КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради (згідно з додатком 4).
1.5.Типовий договір оренди нерухомого
майна (частини житлових будівель, споруд,
приміщень), що передане на баланс КПЖ і
КГ Вишгородської міської ради (згідно з додатком 5).

2. КПЖ і КГ Вишгородської міської ради
протягом одного місяця вчинити заходи щодо
приведення договорів оренди у відповідність
до цього рішення шляхом надсилання пропозицій користувачам щодо приведення договорів оренди у відповідність до чинного законодавства або розірвання договорів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради
з питань комунального господарства та благоустрою міста та постійну комісію міської
ради з питань планування та формування
бюджету міста.
Міський голова О. МОМОТ

Методика розрахунку та порядок використання коштів, отриманих у зв’язку з
управлінням майном, що передане на баланс КПЖ і КГ Вишгородської міської ради
1. Цю методику розрахунку та порядок
використання коштів, отриманих у зв’язку з
управлінням майном, що передане на балансі КПЖ і КГ Вишгородської міської ради, розроблено відповідно до Законів України «Про
житлово-комунальні послуги», «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про
об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку», «Про місцеве самоврядування в
Україні», Цивільного кодексу України та Земельного кодексу України з метою подальшого впорядкування орендних відносин, підвищення ефективності використання об’єктів
права спільної сумісної власності громадян,
встановлення єдиного розрахунку пропорції
розподілу між балансоутримувачем і власником та порядку використання плати за оренду
майна спільної сумісної власності власників
квартир у багатоквартирних житлових будинках.
2. Згідно з цією Методикою — управління майном, що належить на праві спільної
сумісної власності власникам квартир у багатоквартирних житлових будинках, а також
гуртожитків, балансоутримувачем яких виступає КПЖ і КГ Вишгородської міської ради,
здійснює балансоутримувач — КПЖ і КГ
Вишгородської міської ради. Під управлінням
майном слід розуміти, серед іншого, передачу майна в користування шляхом здавання
майна в оренду, надання дозволів на розміщення будь-яких об’єктів на/в майні, надання
права на використання та/або приєднання до
внутрішньобудинкових мереж і т. ін.
3. Плата за користування майном, що передане на баланс КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради, встановлюється в грошовій
формі — це фіксований платіж, який користувач сплачує Балансоутримувачу, незалежно
від наслідків своєї господарської діяльності.
4. До плати за користування майном не
включаються витрати на комунальні послуги, пов’язані з використанням та утриманням
майна, у тому числі на електроенергію, газ,
воду, телефон, каналізацію, вивезення сміття та прибирання прилеглої до орендованого
майна території, а також витрати, пов’язані
з обслуговуванням інженерного обладнання
внутрішньобудинкових мереж. Ці витрати за
надані комунальні послуги оплачуються користувачем із власних коштів.
5. У разі необхідності посвідчити договори нотаріально послуги нотаріуса оплачує

користувач.
6. При поновленні договору користування
майном на строк, який був раніше встановлений договором, чи на інший строк, обумовлений сторонами, проводиться нова експертна
оцінка вартості об’єкта оренди.
7. Методика визначає механізм нарахування плати за користування майном, що
передане на баланс КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради.
8. Розмір плати за користування майном,
що передане на баланс КПЖ і КГ Вишгородської міської ради, встановлюється договором між балансоутримувачем та користувачем.
9. У разі визначення Користувача на конкурсних засадах орендна плата, розрахована
за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.
10. Плата за користування майном, що
передане на баланс КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради, розраховується у такій послідовності:
- визначається розмір річної плати;
- на основі розміру річної плати встановлюється розмір плати за перший місяць користування, яка фіксується у договорі;
- з урахуванням розміру плати за перший
місяць користування розраховується розмір
плати за наступні місяці користування.
11. На основі розміру місячної плати може
розраховуватись добова, а в разі необхідності — на основі розміру добової плати може
розраховуватись погодинна плата за користування.
12. Укладанню договору оренди передує
незалежна оцінка об’єкта оренди.
13. Вартість майна визначається на підставі звіту про його незалежну оцінку, затвердженого у встановленому порядку та
чинного на момент укладання договору.
Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди
повинна враховувати його місцезнаходження
і забезпеченість інженерними мережами.
14. За клопотанням Користувача, на час
виконання ремонту, який здійснюється за
власні кошти Користувача (за умови письмової згоди балансоутримувача), терміном від 3
до 6 місяців (залежно від площі об’єкта) може
встановлюватися пільгова плата, яка не повинна бути менше витрат балансоутримувача на утримання майна.

15. Податок на додану вартість сплачується Користувачами у розмірах та порядку,
встановленому чинним законодавством.
У разі несвоєчасної сплати орендної плати користувач сплачує окремо від орендної
плати пеню. Розмір пені визначається в договорі оренди і не може перевищувати розміру,
встановленого законодавством.
16. Розмір річної плати за користування
розраховується за формулою:
Опл.=Вп х Сор,
де Опл. — розмір річної плати, грн;
Вп — вартість майна, визначена шляхом
проведення незалежної оцінки, грн;
Сор — орендна ставка, визначена згідно
з додатком 2 до цього рішення.
17. Розмір місячної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи
перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:
Опл.міс.= Опл. : 12 х Іп.р. х Ім.,
де Опл — річна плата, визначена за цією
Методикою, грн;
Іп.р. — індекс інфляції за період з початку
поточного року до дати укладення договору
або перегляду розміру плати;
Ім. — індекс інфляції за перший місяць дії
договору.
18. Розмір плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної плати за попередній місяць на
індекс інфляції за поточний місяць.
19. Плата за користування сплачується
Користувачами щомісячно до п’ятнадцятого
числа поточного місяця.
20. Суми зайвої перерахованої плати зараховуються в рахунок наступних платежів
або повертаються платникові у 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
21. Розмір річної орендної плати за
оренду нерухомого майна (будівель, споруд,
приміщень) підприємствами, установами,
організаціями, які повністю або частково фінансуються з бюджету м. Вишгорода, районного, державного бюджету, та комунальними
підприємствами, установами, організаціями
Вишгородської міської ради становить 0,5
грн за 1 кв. м.
22.
На
користувачів
покладається
обов’язок проведення робіт із постійного підтримання у належному стані орендованого
майна.
23. У разі надання приміщення у тимчасо-
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І. Використання користувачем нерухомого майна за цільовим призначенням
1. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти
2. Розміщення:
фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств
нерухомості), банкоматів
ресторанів із нічним режимом роботи
торговельних об’єктів із продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї
операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету
3. Розміщення:
виробників реклами
салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів
торговельних об’єктів із продажу автомобілів
зовнішньої реклами на будівлях і спорудах
4. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності
5. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів
6. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність із ремонту об’єктів нерухомості
7. Розміщення:
клірингових установ
майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів
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ве користування на пільгових умовах користувач повністю компенсує фактичні витрати
на утримання об’єкта оренди.
24. Розмір орендної плати, комунальних
та інших платежів, які за договором оренди
сплачуються користувачем, підлягають перегляду у разі змін цін і тарифів, орендних
ставок, вартості майна, визначеної шляхом
незалежної оцінки, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
25. Якщо користувач не сплачує плату за
користування протягом трьох місяців, балансоутримувач зобов’язаний відмовитись від
договору та вимагати повернення майна.
У разі відмови балансоутримувача від договору договір є розірваним з моменту одержання користувачем повідомлення балансоутримувача про відмову від договору.
26. Кошти, отримані балансоотримувачем у зв’язку з передачею в користування
майна, що знаходиться в його управлінні,
надходять на спеціально створений розрахунковий рахунок балансоутримувача та можуть використовуватися останнім виключно
на утримання/поліпшення будинку, майно
якого передано в користування, щодо якого
надійшли кошти. Цільове призначення коштів
визначається у кожному окремому випадку,
за ініціативи власників майна, шляхом проведення загальних зборів власників. У разі непроведення зборів власників майна цільове
призначення коштів визначається, за ініціативи балансоутримувача, шляхом отримання
згоди представника власників майна, обраного зборами власників. У разі відсутності
представника власників майна — шляхом
отримання мовчазної згоди власників майна,
яке передається в користування. Мовчазна
згода вважається отриманою у разі ненадходження заперечень від власників майна
протягом 14 календарних днів із дати розміщення балансоутримувачем оголошення в
місцевих засобах інформації. Оголошення,
серед іншого, має містити інформацію про:
- заплановані заходи щодо утримання/поліпшення майна;
- вартість заходів щодо утримання/поліпшень;
- особу, що виконуватиме роботи, надаватиме послуги або виступатиме постачальником товарів.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
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майстерень з ремонту ювелірних виробів
ресторанів
приватних закладів охорони здоров’я
cуб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з
медичної практики
розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець
cуб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування
8. Розміщення:
18
крамниць-складів, магазинів-складів
турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків
торговельних об’єктів з продажу:
- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
- промислових товарів, що були у використанні
- автотоварів
- відео- та аудіопродукції;
Перевезення вантажів
18
9. Розміщення:
15
cуб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей
бірж, що мають статус неприбуткових організацій
кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи
ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини
cуб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль
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офісних приміщень
cуб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів;
Перевезення пасажирів
10. Розміщення:
закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання
в інших місцях
cуб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин
11. Розміщення:
складів
суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)
стоянок для автомобілів
12. Розміщення:
Антен, телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернету, кабельного телебачення)
ветеринарних аптек
рибних господарств
приватних навчальних закладів
шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів
торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами
cуб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними
мовами|
13. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі
14. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари
15. Розміщення:
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
аптек, що реалізують готові ліки
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту
Спортивно-оздоровчі комплекси (тренажерні зали, фітнес, аеробіка та ін.)
16. Розміщення:
торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів;
ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
фотоательє
17. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні
18. Розміщення:
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи
об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку
cуб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень
19. Розміщення:
хімчисток
майстерень з ремонту електропобутових товарів
торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів
редакцій засобів масової інформації
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ради.
3. Користувачі
Користувачами майна, що знаходиться у
спільній сумісній власності, можуть бути:
- юридичні особи, державні, комунальні та
інші підприємства, створені та зареєстровані в
установленому законом порядку;
- суб’єкти господарювання — фізичні особи-підприємці;
- громадяни України, фізичні та юридичні
особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.
4. Ініціатива щодо оренди майна, яке
знаходиться у спільній сумісній власності
Розгляд питань про надання в оренду такого майна здійснюється за ініціативою осіб,
які, відповідно до цього Положення, можуть
бути Користувачами, Власниками та Балансоутримувачем.
5. Визначення умов оренди в залежності від категорії користувачів
5.1. Умови, порядок, способи та строки надання в оренду майна визначаються залежно
від категорії користувачів.
Користувачі поділяються на дві категорії:
5.1.1. Органи державної влади, місцевого
самоврядування, комунальні підприємства та
підприємства, установи, організації, які повністю або частково фінансуються за рахунок
коштів відповідних бюджетів. Ця категорія користувачів отримує майно в оренду поза конкурсом.
5.1.2. Всі інші фізичні та юридичні особи,
які, відповідно до цього Положення, можуть
бути Користувачами. Ця категорія отримує
спільне сумісне майно в оренду шляхом проведення конкурсу.
5.2. У разі, якщо подано лише одну заяву,
конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі
надходження двох і більше заяв орендодавець
оголошує конкурс на право оренди.
6. Порядок розгляду заяв щодо набуття
права на оренду майна, що знаходиться у
спільній сумісній власності
6.1. Передача в оренду майна спільної сумісної власності шляхом укладання договору
оренди або продовження терміну дії договору оренди відбувається виключно на підставі
рішень власників майна, інтереси яких представляє Балансоутримувач.
6.2. Заяви юридичних та фізичних осіб, які
бажають укласти договір оренди майна, що
знаходиться у спільній сумісній власності, або
продовжити термін дії договору оренди, пода-
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20. Розміщення:
перукарень
комп’ютерних клубів та інтернет-кафе
державних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються з державного бюджету, та закладів охорони здоров’я, що фінансуються з місцевого бюджету
оздоровчих закладів для дітей та молоді
санаторно-курортних закладів для дітей
майстерень з ремонту одягу
торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою
відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги
21. Розміщення:
громадських вбиралень
камер схову
майстерень з ремонту взуття
майстерень з ремонту годинників
видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською
мовою
22. Розміщення:
аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами
суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги
майстерень художників, скульпторів, народних майстрів (площею не менш як 50 кв. м)
Науково-дослідних установ, окрім бюджетних
23. Розміщення:
аптек, які обслуговують пільгові категорії населення
організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами
бібліотек, архівів, музеїв
лазень, пралень загального користування
дитячих молочних кухонь
торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян
24. Розміщення:
закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для
тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів
суб’єктів господарювання, громадських організацій, які надають послуги навчання іноземними мовами дітей та молоді
громадські організації, які здійснюють діяльність у галузі фізкультури і спорту, що безпосередньо організовують дозвілля дітей, юнацтва, розвивають їх фахові здібності та залучають до занять фізичною культурою
та спортом
25. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій, на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
не більш як 50 кв. м
понад 50 кв. м
Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
26. Інше використання нерухомого майна
ІІ. Орендні ставки можуть бути змінені балансоутримувачем та застосовані в разі їх погодження відповідним рішенням сесії Вишгородської міської ради. Погодження здійснюється шляхом внесення змін до даного
рішення.
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Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

ПОЛОЖЕННЯ про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній
сумісній власності власників квартир у багатоквартирних житлових будинках,
балансоутримувачем яких виступає КПЖ і КГ Вишгородської міської ради
Дане Положення про порядок передачі в
оренду майна, що перебуває у спільній сумісній власності власників квартир у багатоквартирних житлових будинках, балансоутримувачем яких виступає КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради, (далі – Положення) розроблено
відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу
України, Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку» з
метою подальшого впорядкування орендних
відносин, підвищення ефективності використання майна, що перебуває у спільній сумісній
власності власників квартир у багатоквартирних житлових будинках, балансоутримувачем
яких виступає КПЖ і КГ Вишгородської міської ради (надалі — майно, що передане на баланс КПЖ і КГ Вишгородської міської ради).
Дане Положення регулює організаційнорозпорядчі відносини, пов’язані з передачею в
оренду майна, що передане на баланс КПЖ і
КГ Вишгородської міської ради.
1. Об’єкти оренди
1.1. Об’єктами оренди є:
- допоміжні приміщення багатоквартирних
будинків та гуртожитків (приміщення загального користування), тобто приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців
будинку (сходові клітини, вестибюлі, перехідні
шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні,
комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти
і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення);
- опорні конструкції будівлі, механічне,
електричне, сантехнічне та інше обладнання
за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди,
сараї, будівлі, які призначені для забезпечення
потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані
у житловому будинку.
- інше майно (споруди, машинне устаткування та інші облікові одиниці основних засобів, матеріальні активи).
2. Власники та Балансоутримувач
2.1. Власниками, за цим Положенням, є
власники квартир у багатоквартирних житлових будинках, а також кімнат у гуртожитках,
балансоутримувачем яких виступає КПЖ і КГ
Вишгородської міської ради.
2.2. Балансоутримувачем, за цим Положенням, є КПЖ і КГ Вишгородської міської
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ються до Балансоутримувача.
6.3. У заяві має бути чітко зазначено потенційний об’єкт оренди (в разі оренди об’єкта
нерухомого майна — адреса, номер приміщення, площа тощо; в разі оренди іншого
окремого індивідуально визначеного майна —
назва основних засобів, інвентарні номери /за
можливістю/ або інші ознаки майна, що його
характеризують), цільове використання та
строк оренди.
До заяви додаються:
- копії статуту та установчого договору (у
разі звернення господарського товариства);
- оригінал Витягу з ЄДР;
- копія довідки про включення до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України ;
- копія паспорта (стор. 1, 2 та сторінка з
місцем реєстрації) та ідентифікаційного номера для фізичної особи, в тому числі фізичної
особи — суб’єкта підприємницької діяльності;
- копія довідки про взяття на облік платника податку;
- копії ліцензій, сертифікатів, патентів, свідоцтв тощо на здійснення суб’єктом господарювання певного виду діяльності;
- якщо цільове призначення потенційних
об’єктів оренди — окремих приміщень, іншого окремого індивідуально визначеного майна
не відповідає в цілому функціональному призначенню об’єктів, у яких вони розташовані,
додатково додаються висновки органів пожежної безпеки та санітарно-епідеміологічних
служб про можливість використання об’єкта
оренди для визначеного в заяві напрямку;
6.4. Копії установчих документів юридичної особи засвідчуються з печаткою заявника
(за її наявності).
6.5. Після надходження заяви з’ясовується
можливість надання в орендне користування
конкретного об’єкта та з’ясовуються наступні
обставини:
наявність майна на балансі КПЖ і КГ Вишгородської міської ради;
належність майна на праві оренди або іншому речовому праві іншим особам;
наявність інформації, яка надійшла від
власників щодо необхідності використання
об’єктів для власних потреб;
існування інших обмежень, які унеможливлюють передачу об’єктів у оренду;
Вищезазначений перелік чинників, що можуть вплинути на результат розгляду звернення, не є вичерпним.
Передача в оренду майна для ведення

Додаток № 3
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рішенням Вишгородської міської ради
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господарської, підприємницької та іншої не
забороненої законом діяльності, якщо це буде
суперечити інтересам або може обмежувати
права інших власників (користувачів) приміщень, або суперечить встановленим нормам
використання приміщень у жилих будинках та
завдає шкоди навколишньому середовищу, не
допускається.
У разі встановлення фактів, наслідком
яких є неможливість передачі в строкове платне користування майна, щодо якого надійшло
звернення, заявнику надсилається мотивована відмова.
У разі відсутності обмежень щодо надання
в орендне користування конкретного об’єкта
в місцевих засобах інформації розміщується
оголошення про проведення конкурсу на набуття права оренди майна, що передане на
баланс КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.
7. Порядок проведення конкурсів на
право оренди нерухомого майна
7.1. Проведення конкурсу покладається на
конкурсну комісію (далі — комісія), яка створюється Балансоутримувачем.
7.2.Умови конкурсу визначаються комісією
(згідно з додатком № 4).
7.3. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:
- інформація про об’єкт (назва, місце знаходження, у разі передачі в оренду цілісного
майнового комплексу також — обсяг, вид виробничої діяльності, кількість і склад робочих
місць, розмір дебіторської та кредиторської
заборгованості);
- умови конкурсу;
- дата, час і місце проведення конкурсу;
- кінцевий термін прийняття пропозицій
учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають
умовам конкурсу).
7.4. Прийом заяв та документів на участь у
конкурсі припиняється за шість днів до початку проведення конкурсу. Інформація про учасників конкурсу та зміст наданих документів не
підлягає розголошенню.
7.5. Комісія на своєму засіданні розглядає
конкурсні пропозиції та визначає переможця
конкурсу. Результати конкурсу оформляються
у вигляді протоколу.
7.6. В подальшому результати конкурсу
щодо визначення переможця на право оренди
доводяться до відома власників шляхом публікації в місцевих засобах масової інформації.
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7.7. У разі ненадходження заперечень від
власників майна протягом 14 календарних днів
рішення щодо визначення переможця конкурсу на право оренди або продовження терміну
дії договору оренди вважається прийнятим, а
Балансоутримувач у встановленому порядку
укладає договір оренди.
7.8. У разі отримання заперечень від власників майна Балансоутримувач за участі Користувача проводить громадські слухання,
на яких приймається рішення про можливість
укладання договору оренди. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на
даному слуханні власників.
7.9. У разі явки на громадські слухання двох
або менше двох власників заперечення вважається відхиленим (відкликаним) за мовчазною
згодою власників, а Балансоутримувач в установленому порядку укладає договір оренди.
8. Оцінка об’єкта оренди
8.1. Оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди.

8.2.Оплата
послуг експерта-оцінювача
здійснюється за рахунок Користувача.
9. Момент укладення договору оренди
9.1 Договір оренди вважається укладеним
з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов та підписання сторонами тексту
договору (відповідно до додатку № 5).
9.2. Договір оренди складається в двох примірниках: по одному примірнику для Балансоутримувача та Користувача.
9.3. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією, покладаються на Користувача.
10. Орендна плата
10.1. Моментом стягнення (нарахування)
орендної плати є:
- день підписання акта прийому-передачі
майна;
Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.
10.2. Користувач за користування об’єктом
оренди вносить орендну плату незалежно від
наслідків своєї діяльності.
10.3. Вартість комунальних послуг, витрат

на утримання прибудинкової території, вартість
послуг з технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т.ч.: покрівлі, фасаду,
вивіз сміття тощо не входить до складу орендної плати та сплачується користувачем окремо
на підставі договорів, укладених користувачем
з організаціями, що надають такі послуги.
10.4. Податок на додану вартість сплачується Користувачами у розмірах та порядку,
встановленому чинним законодавством.
10.5. Спори з питань зміни орендної плати вирішуються відповідно до чинного законодавства.
10.6. Балансоутримувач щоквартально
звітує перед власниками про стан сплати за
оренду, контролює своєчасність надходження
орендної плати та веде роботу з боржниками
об’єктів оренди щодо стягнення заборгованості
з орендної плати.
11. Поліпшення майна
Користувач має право за письмовою згодою з балансоутримувачем, якщо інше не
передбачено договором оренди, за рахунок
власних коштів здійснювати поліпшення орен-

ПОРЯДОК проведення конкурсу на набуття права на оренду майна,
що перебуває у спільній сумісній власності власників квартир у
багатоквартирних житлових будинках
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дованого майна, без права на його подальшу
компенсацію.
12. Контроль за використанням майна,
переданого в оренду
Балансоутримувач здійснює контроль за
цільовим використанням майна, переданого в
оренду.
Балансоутримувач зобов’язаний не пізніше як за місяць до закінчення строку договору
оренди письмово повідомити Користувача про
закінчення строку договору або про відмову у
продовженні договору оренди, якщо інше не
зазначено у договорі оренди.
Балансоутримувач зобов’язаний прийняти
майно за актом приймання-передачі від Користувача протягом 10 календарних днів після припинення дії договору оренди та у разі відмови у
продовженні договору оренди.
13. Прикінцеві положення
Взаємовідносини між балансоутримувачем, власниками і користувачами, не врегульовані цим Порядком, регулюються чинним законодавством України.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
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3. Конкурсна комісія та процедура
проведення конкурсу
3.1. До складу конкурсної комісії входять п’ять осіб із числа працівників Балансоутримувача та представника постійної
комісії міської ради з питань комунального
господарства та благоустрою міста. Комісія має право залучати до своєї роботи
фахівців. Склад комісії затверджується рішенням керівництва компанії — Балансоутримувача.
3.2. Засідання комісії є правомочним,
якщо на ньому присутні не менше трьох членів конкурсної комісії.
3.3. Основними завданнями та функціями
конкурсної комісії є:
визначення умов і терміну проведення
конкурсу;
розгляд пропозицій усіх учасників конкурсу;
визначення переможця конкурсу;
складання протоколів.
3.4. Конкурсна комісія під час своєї діяльності має право отримувати від власників інформацію, необхідну для виконання нею своїх
повноважень.
3.5. Головує на засіданнях конкурсної комісії та організовує її діяльність голова комісії.
3.6. Голова комісії у межах своєї компетенції:
- скликає засідання комісії;
- забезпечує оприлюднення оголошення
про конкурс та його умови;
- головує на засіданнях комісії;
- дає доручення членам комісії;
- організовує підготовку матеріалів на
розгляд комісії.
3.7. Голова комісії має ухвальний голос,
якщо при прийнятті рішення про визначення
переможця конкурсу голоси членів комісії
розділилися порівну.
3.8. Секретар комісії складає протоколи засідань комісії та виконує інші обов’язки
щодо діловодства, пов’язаного з роботою комісії.
3.9. Засідання комісії є відкритим. У разі
потреби отримання додаткової інформації
щодо учасника конкурсу, його конкурсних
пропозицій тощо комісія має право вимагати
надання додаткових документів та/або заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учас-

ників конкурсу.
Учасники конкурсу подають конкурсні
пропозиції у конвертах із надписом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника конкурсу, які включають інформацію про:
- згоду учасника з умовами конкурсу;
- запропонований збільшений відсоток
орендної ставки до вартості орендованого
майна, визначеної експертним шляхом, функціональне призначення використання об’єкта
та інше.
3.10. Конкурсна комісія на своєму засіданні розглядає пропозиції учасників конкурсу та з урахуванням умов конкурсу визначає
переможця.
3.11. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим у разі, коли за це проголосувала більшість складу комісії. Член комісії,
не згодний із прийнятим рішенням, має право
висловити свою думку, яка в письмовій формі
додається до протоколу засідання комісії.
3.12. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:
відомості про учасників;
пропозиції усіх учасників конкурсу;
хід проведення конкурсу;
рішення та аргументація щодо визначення переможця;
інша інформація.
Протокол підписується всіма членами
конкурсної комісії, присутніми на засіданні.
3.13. Рішення комісії про визначення переможця конкурсу, зафіксоване у протоколі,
доводиться до відома власників майна шляхом публікації у місцевих ЗМІ.
3.14. Конкурс визнається таким, що не
відбувся, у випадках:
- протягом терміну подання пропозицій не
надійшло жодної пропозиції;
- подані пропозиції не відповідають умовам конкурсу;
- відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди.
- наявності рішення судових органів про
анулювання результатів конкурсу;
3.15. Повторний конкурс проводиться в
порядку та на умовах, визначених цим Порядком. При цьому зниження початкового
розміру орендної плати не допускається.
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Додаток № 5
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вишгородської міської ради
від 28 січня 2016 р. № 5/5

1. Порядок проведення конкурсу
Порядок визначає процедуру проведення конкурсів на набуття права на оренду майна, що перебуває у спільній сумісній
власності власників квартир у багатоквартирних житлових будинках (далі — конкурс).
Конкурс полягає у визначенні Користувача, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов
конкурсу.
1.3. Конкурс проводиться за умови відсутності заяви від бюджетної установи.
1.4. Оголошення про проведення конкурсу розміщується у місцевих засобах інформації не пізніше, ніж за 30 календарних днів до
дати проведення конкурсу.
1.5. Оголошення про конкурс повинно
містити такі відомості:
- інформація про об’єкт (назва, місцезнаходження, у разі передачі в оренду цілісного
майнового комплексу — також обсяг, вид виробничої діяльності, кількість і склад робочих
місць, розмір дебіторської та кредиторської
заборгованості);
- умови конкурсу;
- дата, час і місце проведення конкурсу;
- кінцевий термін прийняття пропозицій
учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають
умовам конкурсу).
2. Мета та умови проведення конкурсу
2.1. Конкурс може проводитись за такими
умовами та містити такі дані:
2.1.1. Розмір початкової орендної плати;
2.1.2. Ефективність використання об’єкта
оренди за цільовим призначенням;
2.1.3. Дотримання вимог експлуатації
об’єкта; проведення капітального ремонту
основних фондів;
2.1.4. Належне утримання прилеглої території;
2.1.5. Вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;
2.1.6. Створення безпечних та нешкідливих умов праці; створення безпечних та нешкідливих норм експлуатації об’єкта;
2.1.7. Вид діяльності Користувача;
2.1.8. Інше.
2.2. Початковий розмір орендної плати
за користування нерухомим майном, що на-

лежить до спільної сумісної власності власників квартир у багатоквартирних житлових
будинках, надається в оренду на конкурсних
засадах, визначається згідно з вимогами Методики розрахунку і порядку використання
плати (додаток № 2).
2.3. Для участі в конкурсі, крім документів, перелічених п.6.3. Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває
у спільній сумісній власності територіальної
громади м. Вишгорода, затвердженого рішенням міської ради, учасник подає до комісії:
- пропозиції щодо розміру орендної плати;
- техніко-економічне обґрунтування укладання договору оренди (пропозиції щодо експлуатації та поліпшення об’єкта).
Всі
учасники
конкурсу
подають
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, зобов’язання (пропозиції) щодо забезпечення сплати орендної
плати (застав майна тощо) та додаткові
зобов’язання щодо експлуатації об’єкта.
2.4. Відомості про учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації, яку веде комісія, де зазначається:
об’єкт, що пропонується до здачі в оренду
за конкурсом;
порядковий номер учасника конкурсу;
найменування та місце знаходження (місце проживання) учасника конкурсу;
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або представника юридичної особи.
Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за шість днів до початку проведення
конкурсу. Інформація про учасників конкурсу та зміст поданих документів не підлягає
розголошенню.
Конкурс здійснюється в один етап, на
якому визначається переможець — згідно з
умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
До початку конкурсу комісія перевіряє
повноваження представників учасників конкурсу надавати підвищені пропозиції у ході
конкурсного змагання. Кожна пропозиція
учасниками конкурсу подається конкурсній
комісії у письмовому вигляді і є невід’ємним
додатком до протоколу засідання конкурсної
комісії.

“___”__________20___року
______________________________________
_______________________ (далі – Балансоутримувач), в особі (повна назва балансоутримувача)
_____________________, що діє на підставі
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
___________________________________,
(дата, номер, назва документа, який підтверджує відповідні повноваження, дата, номер документа про дозвіл на оренду)

(статут, довіреність)
та ___________________________________
___________________________(далі – Користувач), в особі
(повна назва особи Користувача)
________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі ______________________
__________________________________________
________,

з другої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. БАЛАНСОУТРИМУВАЧ передає, а КОРИСТУВАЧ приймає в оренду нежиле приміщення, будівлю, споруду /непотрібне закреслити/, далі
— об’єкт оренди, за адресою: ________________
__________________________________________

Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

___________________,буд. _____ , _______, для
________________.
(цільове призначення)
1.2. Цей Договір визначає взаємовідносини
Сторін щодо строкового платного користування
Користувачем об’єктом оренди.
2. ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ
2.1.Об’єктом оренди є:
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Вишгород
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Офіційно

6 лютого

2016 року
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- нежиле приміщення, будівля, споруда /
непотрібне закреслити/ загальною площею
___________ кв. м, у т. ч. на ___ поверсі _______
кв. м, напівпідвалі ___________ кв. м, підвалі
__________ кв. м, згідно з викопіюванням із поверхового плану, що складає невід’ємну частину
цього Договору (додаток 1);
- устаткування, інвентар та інше майно (за наявності), про що зазначається у акті прийманняпередачі.
2.2. Вартість об’єкта оренди згідно із затвердженим звітом про експертну (незалежну) оцінку
станом на «___» ____________ 201_р. становить
__________________________________________
___ грн ___ коп.
(сума прописом)
2.3. Опис технічного стану об’єкта оренди
на дату передачі його Користувачеві, його склад
зазначається в акті приймання-передачі об’єкта
оренди, що є невід’ємною частиною цього Договору (додаток 2).
2.4. Об’єкт оренди належить до спільної сумісної власності власників квартир в багатоквартирних житлових будинках і знаходиться на балансі
_______________________________.
(повна назва Балансоутримувача)
3.ОРЕНДНА ПЛАТА
3.1 За користування об’єктом оренди Користувач сплачує Балансоутримувачу орендну плату, яка на дату підписання Договору становить
_____________ грн __________ коп. без ПДВ ___
________________)___________________
/сума прописом/
3.2. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається з урахуванням індексу
інфляції за поточний місяць.
3.3. Нарахування ПДВ на суму орендної плати
здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
3.4. Розмір орендної плати, комунальних та
інших платежів, які за договором оренди сплачуються Користувачем, підлягають перегляду на
вимогу однієї із сторін у разі зміни Методики розрахунку та порядку використання орендної плати
за користування майном, що знаходиться у спільній сумісній власності власників квартир у багатоквартирних житлових будинках, орендних ставок,
відповідних цін, тарифів, вартості цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, визначеної
шляхом незалежної оцінки, та в інших випадках,
передбачених законодавством України.
3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному розмірі, підлягає індексації і
стягується на користь Балансоутримувача за весь
період заборгованості з урахуванням пені у відповідності до чинного законодавства.
3.6. Орендна плата сплачується Користувачем, незалежно від наслідків діяльності, щомісячно, не пізніше 10 числа поточного місяця, шляхом
перерахування коштів на розрахунковий рахунок
Балансоутримувача.
3.7. Вартість комунальних послуг, витрат на
утримання прибудинкової території, вартість послуг по технічному обслуговуванню інженерного
обладнання та внутрішньобудинкових мереж,
плата за землю не входить до складу орендної
плати та сплачується Користувачем окремо на
підставі договорів, укладених Користувачем з організаціями, що надають такі послуги.
3.8. Орендна плата сплачується Користувачем, починаючи з дати підписання акта приймання-передачі. Останнім днем сплати орендної
плата є дата підписання Сторонами акта приймання-передачі при поверненні об’єкта оренди
Балансоутримувачу або дата примусового виселення Користувача.
4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. У строк до «_____»____________20___
року Балансоутримувач зобов’язаний передати,
а Користувач прийняти за актом приймання-передачі об’єкт оренди. У разі непідписання акта
приймання-передачі Договір вважається неукладеним.
4.2. Користувач зобов’язаний вносити орендні
платежі своєчасно і в повному обсязі та забезпечити проведення в орендованому приміщенні
своєї господарської діяльності за цільовим призначенням, обумовленим e п. 1.1 цього Договору.
4.3. Користувач зобов’язаний забезпечити належне збереження, експлуатацію і санітарне утримання об’єкта оренди, його обладнання, інвентарю та запобігати його пошкодженню і псуванню.
4.4. Користувач зобов’язаний при оренді підвальних приміщень дотримуватись правил експлуатації та ремонту інженерних комунікацій та
вимог БНІП-11-104-76 із зберігання та складування матеріальних цінностей у підвальних приміщеннях, а також забезпечити їх захист від аварій
інженерних комунікацій.
4.5. Користувач зобов’язаний, відповідно до
вимог Закону України «Про пожежну безпеку»:
розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди; забезпечувати дотримання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог

приписів і постанов органів Державного пожежного нагляду; утримувати у справному стані засоби
протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням, проводити службове розслідування випадків пожеж, документи
розслідування подавати Балансоутримувачу та
відповідним службам.
4.6. Користувач зобов’язаний забезпечувати
безперешкодний доступ до об’єкта оренди представників Балансоутримувача та надавати за першою вимогою всю необхідну інформацію щодо
об’єкта оренди для перевірки дотримання Користувачем умов цього договору.
4.7. Користувач зобов’язаний на вимогу Балансоутримувача проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звірки.
4.8. Про дострокове припинення використання об’єкта оренди Користувач за місяць письмово
повідомляє Балансоутримувача.
4.9. Користувач зобов’язаний самостійно
сплачувати вартість фактично спожитих комунальних послуг постачальникам таких послуг, які
надаються за окремими договорами, укладеними
Користувачем із цими організаціями (водопостачання, водовідведення, газ, електрична та теплова енергія і т. п.) за тарифами, які у встановленому законодавством порядку відшкодовують повну
вартість їх надання, та пропорційну орендованій
площі частку витрат на утримання прибудинкової
території та послуг з технічного обслуговування
інженерного обладнання внутрішньобудинкових
мереж.
4.10. Користувач зобов’язаний — у разі реорганізації, приватизації чи його (Користувача) ліквідації або порушення справи про банкрутство в
господарському суді — письмово повідомити про
це Балансоутримувача у 10-денний термін з моменту виникнення перелічених фактів та надати
нотаріально посвідчені копії установчих документів, які враховують реорганізаційні процеси, а також інформацію про правонаступництво.
4.11. Про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів Користувач письмово
повідомляє Балансоутримувача у 10-денний термін. При недотриманні Користувачем цієї вимоги
всі повідомлення та розрахунки Балансоутримувача на адресу Користувача вважаються надісланими належним чином.
4.12. Користувач зобов’язаний забезпечити належне утримання інженерних комунікацій
(водопроводу, каналізації, електричних та опалювальних мереж), переданих в оренду разом із
об’єктом оренди, а у випадку аварій та проведення планових ремонтних робіт — повідомляти про
це Балансоутримувача об’єкта оренди.
4.13. У випадку розірвання Договору чи припинення його дії Користувач зобов’язаний негайно (не пізніше 10 календарних днів) повернути
Балансоутримувачу об’єкт оренди за актом приймання-передачі.
5. ПРАВА СТОРІН
5.1. Балансоутримувач має право проводити
необхідний огляд та перевірку дотримання Користувачем умов договору.
5.2. Якщо Користувач не сплачує орендну
плату протягом двох місяців, Балансоутримувач
має право відмовитись від Договору та вимагати
повернення майна.
У разі відмови Балансоутримувача від договору оренди договір є розірваним із моменту
одержання Користувачем повідомлення Балансоутримувача про відмову від договору.
5.3. Користувач, який належно виконує свої
обов’язки за Договором, після закінчення терміну
дії Договору має переважне право, за інших рівних умов, на укладення Договору оренди на новий
строк, крім випадків, коли об’єкт оренди потрібен
власнику майна для розміщення бюджетних установ, комунальних підприємств або їх структурних
підрозділів. Користувач, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору
оренди на новий строк, повинен письмово повідомити про це Балансоутримувача не пізніше,
ніж за один місяць до закінчення терміну дії цього
Договору. Дозвіл на укладення нового договору
оренди надається рішенням виконавчого комітету
Вишгородської міської ради, відповідно до встановленого порядку.
Умови договору оренди на новий строк встановлюються за домовленістю сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та
інших умов Договору переважне право Користувача на укладення нового Договору припиняється.
5.4. Користувач має право застрахувати
об’єкт оренди на користь Балансоутримувача
на весь термін дії Договору оренди від вогневих
ризиків, ризиків стихійних явищ та інших майнових ризиків на суму не менше, ніж експертна
вартість об’єкта оренди. У договорі страхування
(страховому полісі) Балансоутримувач повинен
бути вказаний як вигодонабувач страхового відшкодування. Користувач зобов’язаний протягом
місяця із дня укладення договору оренди надати
Балансоутримувачу копію договору страхування
(страхового полісу) та копії платіжних доручень
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Додаток № 5
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вишгородської міської ради
від 28 січня 2016 р. № 5/5

про сплату страхових платежів.

житлових будинках

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Балансоутримувач не несе відповідальності за збитки, нанесені Користувачу внаслідок
аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на
об’єкті оренди або за його межами, якщо вину Балансоутримувача не встановлено.
6.2. За несвоєчасну сплату орендних платежів
Користувач сплачує на користь Балансоутримувача пеню в розмірі 0,5 % від розміру несплачених
орендних платежів за кожний день прострочення,
але не більше розміру, встановленого законодавством України.
У випадку примусового стягнення несвоєчасно сплаченої орендної плати, у порядку, встановленому законодавством України, з Користувача також стягуються у повному обсязі витрати,
пов’язані з таким стягненням.
6.3. Користувач відшкодовує Балансоутримувачу збитки, спричинені неналежним ремонтом
або експлуатацією об’єкта оренди. При погіршенні
стану або знищення об’єкта оренди з вини Користувача він відшкодовує Балансоутримувачу збитки в розмірі вартості ремонту або відновлення
майна. Відшкодування збитків, передбачених цим
пунктом Договору, здійснюється лише за умови,
якщо вищезазначені ризики не застраховано або
розмір страхового відшкодування менше розміру
завданих збитків.
6.4. За майно, залишене Користувачем у
орендованому приміщенні без нагляду та охорони, Балансоутримувач відповідальності не несе.
6.5. При невиконанні або неналежному виконанні чи порушенні однією із Сторін умов цього
договору та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї із сторін, в
порядку, передбаченому законодавством.
6.6. Шкода, заподіяна третім особам у зв’язку
з використанням Користувачем об’єкта оренди,
відшкодовується Користувачем на загальних підставах.
6.7. В разі наявності у будівлі або споруді
декількох Користувачів Користувач несе відповідальність за належний технічний стан цієї будівлі
або споруди, їх фасаду, інженерних комунікацій,
санітарне утримання об’єкта оренди та прибудинкової території пропорційно орендованій площі.
6.8. В разі невиконання або неналежного виконання Користувачем своїх зобов’язань за цим
договором Балансоутримувач вправі стягнути
завдані йому збитки за рахунок майна та коштів
Користувача у встановленому законодавством
порядку.
6.9. Спірні питання по цьому Договору розглядаються у встановленому законодавством України порядку.

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ
8.1. Користувач не має права передавати свої
зобов’язання за Договором та передавати об’єкт
оренди повністю або частково в користування
іншій особі без письмової згоди Балансоутримувача.
8.2. Користувач не має права укладати договори (контракти, угоди), у тому числі про спільну
діяльність, пов’язані з будь-яким використанням
об’єкта оренди іншою юридичною чи фізичною
особою, метою яких є отримання прибутку.
У разі порушення цієї умови Договору Балансоутримувач має право ініціювати дострокове
розірвання цього Договору в установленому порядку.
8.3. Порядок участі Користувача в утриманні,
технічному обслуговуванні, благоустрої прибудинкової території та фасаду будинку визначається
окремим Договором, який укладається з експлуатуючою організацією.
8.4. Взаємовідносини Сторін щодо об’єкта
оренди, які не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до чинного законодавства
України.
8.5. Умови цього Договору про об’єкт оренди
(склад і вартість майна з урахуванням її індексації); строк, на який укладається договір оренди;
орендна плата з урахуванням її індексації; порядок використання амортизаційних відрахувань;
відновлення орендованого майна та умови його
повернення; права і обов’язки та відповідальність
сторін є істотними.

7. ВІДНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ ТА
УМОВИ ЙОГО ПОВЕРНЕННЯ
7.1. Амортизаційні нарахування на об’єкт
оренди нараховує та залишає у своєму розпорядженні Балансоутримувач приміщення. Амортизаційні нарахування використовуються на відновлення об’єкта оренди.
7.2. Користувач зобов’язаний протягом дії Договору до передачі об’єкта оренди Балансоутримувачу за актом за свій рахунок проводити необхідний поточний ремонт об’єкта оренди.
7.3. Користувач не має права без письмової
згоди Балансоутримувача проводити переобладнання, перепланування, капітальний ремонт
об’єкта оренди, вести будівельні роботи на прибудинковій території.
7.4. Будівельні роботи на об’єкті оренди виконуються тільки на підставі проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої в
установленому чинними нормативними актами
порядку та при наявності дозволу на ведення будівельних робіт, отриманого в установленому порядку.
7.5. У разі закінчення строку дії Договору або
при його розірванні Користувач зобов’язаний негайно за актом приймання-передачі повернути
об’єкт оренди Балансоутримувачу у стані, в якому
перебував об’єкт оренди на момент передачі його
в оренду, з урахуванням усіх здійснених Користувачем поліпшень, які неможливо відокремити
від об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди, з
урахуванням зносу за період строку дії договору
оренди.
В акті приймання-передачі зазначається технічний стан об’єкта оренди на дату повернення.
7.6. Невідокремлені поліпшення об’єкта оренди можуть здійснюватись Користувачем тільки за
письмовою згодою Балансоутримувача.
Користувач вправі залишити за собою проведені ним за згодою Балансоутримувача поліпшення об’єкта оренди, здійснені за рахунок власних
коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від
об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди.
7.7. Поліпшення об’єкта оренди, виконані
Користувачем за власні кошти згідно з вимогами п.п. 7.3, 7.4 цього Договору, які неможливо
відокремити від об’єкта оренди без заподіяння
йому шкоди, залишаються у спільній сумісній
власності власників квартир у багатоквартирних

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Термін дії Договору: з «___» ____________
20___ р. до «___» ____________ 20___ р включно.
9.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються у письмовій формі і набувають
чинності з моменту підписання їх Сторонами.
9.3. Одностороння зміна або відмова від Договору не допускається, крім випадків, передбачених цим Договором або чинним законодавством.
9.4. Договір припиняється у разі:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- ліквідації Користувача (юридичної особи)
при відсутності правонаступництва або смерті Користувача (фізичної особи);
- загибелі об’єкта оренди;
- у разі відмови Балансоутримувача від Договору у випадках, передбачених чинним законодавством;
- в інших випадках, передбачених цим Договором або законодавчими актами України.
9.5. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін.
9.6. На вимогу однієї із Сторін Договір може
бути достроково розірвано:
- за рішенням суду, господарського суду у разі
невиконання або неналежного виконання однією
із Сторін умов Договору;
- з інших підстав, передбачених цим Договором або законодавчими актами України.
9.7. Припинення або розірвання цього Договору не є підставою для відмови від виконання Користувачем своїх зобов’язань за цим Договором,
які не були ним виконані e період дії Договору.
9.8. Цей договір складений у двох примірниках. Кожний із примірників має однакову юридичну силу.
9.9.
ДОДАТКИ:
1. Викопіювання плану.
2. Акт приймання-передачі.
3. Розрахунок орендної плати.
4. ____________________________________
_____.
10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ,
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ
__________________________________
(повна назва і його юридична адреса)
Розрахунковий рахунок №
__________________
____________________
Код
ЄДРПОУ
_____________________
тел. __________ факс. ______________
_________________________________
(посада керівника)
_________________________________
(підпис керівника, П. І. Б. керівника)
М. П.
КОРИСТУВАЧ
_________________________________
(повна назва і його юридична адреса)
Поточний рахунок №______________
Код

ЄДРПОУ
____________________
тел. __________ факс. _____________

_________________________________
(посада керівника)
_________________________________
(підпис керівника, П. І. Б. керівника)
М. П.

Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
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Офіційно

Про затвердження плану зонування території міста Вишгорода
Рішення від 28 січня 2016 р. № 5/11
З метою подальшого розвитку та конкретизації положень Генерального плану
міста Вишгорода, забезпечення комплексного використання території, розглянувши
матеріали проекту містобудівної документації «План зонування територій (зонінг) міста Вишгорода (площею 1300 га) з планом
червоних ліній», розроблений ДП «НДПІ
Містобудування», керуючись ст. 18 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. З метою впорядкування територій для
містобудівних потреб, визначення принципів
планування — просторової організації за-

будови, червоних ліній та ліній регулювання
забудови, функціонального призначення,
режиму та параметрів забудови однієї чи
декількох земельних ділянок, розподілу
територій згідно з будівельними нормами,
державними стандартами і правилами, потреби в підприємствах і закладах обслуговування населення, місця їх розташування —
затвердити матеріали проекту містобудівної
документації «План зонування територій
(зонінг) міста Вишгорода (площею 1300 га)
з планом червоних ліній», розроблений Державним підприємством «Науково-дослідний
і проектний інститут містобудування («НДПІ
Містобудування») в наступних частинах:
— територія, обмежена з півночі вулицею Н. Шолуденка, зі сходу — вул. Набережною, із заходу та з півдня — межею міста

Києва;
— територія садибної забудови та гаражних кооперативів по вул. Межигірського
Спаса, М. Ватутіна, П. Калнишевського;
— територія масиву садівницьких товариств «Дніпро»;
— територія обмежена зі сходу вулицею
Парусна, із заходу — Київським водосховищем, яка позначена на зонінгу «Г4» та
«ПрГ4».
2. Це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення у газеті «Вишгород».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Вишгородської міської ради з питань Стратегії
розвитку міста, будівництва, транспорту та
зв’язку.
Міський голова О. МОМОТ

Вони боролися, щоб ми перемогли!
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ЩОРОКУ (29 СІЧНЯ) ВШАНОВУЄ ПАМ’ЯТЬ МОЛОДИХ БОРЦІВ ЗА ВОЛЮ,
ПОЛЕГЛИХ ПІД ЗАЛІЗНИЧНОЮ СТАНЦІЄЮ КРУТИ. ЗГАДАЙМО І ЗАГИБЛИХ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
ДЕРЖАВИ НА СХОДІ УКРАЇНИ.
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Люди хочуть нормального життя,

P. S. а їм весь час влаштовують веселе

Вишгород

