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Увага! За інформацією Вишгородського РЕМ, 06.07.2020 з 9:00 до 19:00 відбудеться капітальний ремонт ТП по
вул. Грушевського, 1, 3, 4, 6,
пр-т. Мазепи, 9, 11,
вул. Шолуденка, 15,
вул. Грушевського, 9,
пр-т. Мазепи, 13 (Музична школа),
вул. Кургузова, 15 (школа «Сузір’я»)

З Днем Конституції
і Днем молоді, шановні земляки!
Конституція України, на переконання міжнародних правознавців, є однією із найдосконаліших у цивілізованому світі. Саме у нашому Основному Законі чітко прописані права і
обов’язки громадян, з першого до останнього
абзацу червоною ниткою проходить теза, що
носієм влади є народ України. І якщо сьогодні в нас виникають якісь правові колізії, то це
не хиби Конституції, а ознака правового нігілізму окремих груп людей, невиконання своїх обов’язків перед суспільством і державою.
Шануймо наш Основний документ, він цього
сповна вартий!
А ще традиційно останньої неділі червня
українська спільнота відзначає День молоді.
Це свято у великій мірі символізує завтрашній день нашої держави, а у нашому випадку
– майбутнє Вишгорода. Саме молодим, енергійним і грамотним вишгородцям належить
визначати пріоритети і перспективу соціально-економічного розвитку древнього, але вічно молодого міста. Молодь ХХІ століття — це надзвичайно інформовані люди, ерудовані і озброєні сучасними знаннями
особистості, а найголовніше те, що їм не байдуже, як ми будемо жити завтра, що
відбуватиметься у рідному місті.
Щиро зичу нашій молодій зміні залишатися на вістрі подій, брати участь в усіх соціальних міських проектах і завжди пам’ятати, що де б ви не перебували, як би не було
комфортно у цивілізованих країнах, все ж рідний Вишгород завжди чекатиме на вас.
Олексій МОМОТ

РЕЗОНАНС

Вишгород —
найоптимальніший
варіант для нового
4-5
адмінцентру
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Шановні жителі Вишгородщини!
Вітаю вас з одним із найголовніших державних
свят — Днем Конституції України!
28 червня 1996 року назавжди залишиться видатною
подією в сучасній історії української державності. Це одна
з тих історичних дат, які єднають людей, перетворюючи
населення на народ, територію — на державу. Адже саме
у Конституції закарбована воля народу жити у власній
державі. Саме Конституція є головним оберегом державності і демократії, гарантом незалежності і соборності
України.
Вітаючи вас із цим державним святом, бажаю всім
міцного здоров’я, миру, благополуччя, успіху в усіх справах і починаннях в ім’я кращого майбутнього українського народу!
Зі святом!
З повагою,
Олексій ДАНЧИН, виконуючий обов’язки голови Вишгородської РДА

Шановна Вишгородська громадо!
Щиро вітаю з Днем Конституції України!
Основний Закон став оберегом державності і демократії, ґарантом незалежності та соборності України,
створивши підвалини для розвитку громадянського суспільства. Найвищою соціальною цінністю проголошено
життя, здоров’я та безпека людини, її честь та гідність.
Але, разом з тим, Конституція передбачає для громадян України і ряд обов’язків. Адже тільки в країні, де громадяни дотримуються закону, де перед законом усі рівні,
можливий порядок і є відчуття захищеності.
Нехай демократичні засади, закріплені в Конституції,
стануть реаліями нашого сьогодення, хай кожен українець в Україні почувається захищеним, живе в добрі і достатку!
Хай мир і злагода в суспільстві сприяють подальшій розбудові України як правової держави.
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова Вишгородської районної ради

Шановні вишгородці!
Вітаю вас із 24-ю річницею Конституції України.
28 червня 1996 року ми підтвердили своє прагнення
розбудовувати суверенну демократичну державу. Тоді
був прийнятий принципово новий Основний Закон.
Сьогодні ми живемо в історичний час змін та реформ,
метою яких є побудова правової, демократичної, європейської країни з високим рівнем життя її громадян. Бажаю
всім нам поваги до власної держави, непохитної віри в
процвітання України, добробуту та мирного майбутнього!

Шановні земляки!
Вітаю із загальнодержавним святом —
Днем Конституції України!
28 червня 1996 року був прийнятий Основний
Закон України. Сьогодні не всі громадяни України вважають День Конституції важливим святом.
Таке ставлення спричинено тим, що, Основний
Закон, на жаль, працює не на повну силу, більшість конституційних норм і положень все ще залишаються лише деклараціями.
Але всі ми прагнемо, щоб задекларовані права стали реальністю, щоб люди почували себе
захищеними і впевнено дивилися у майбутнє. Коли кожен громадянин України відчує, що його життя, здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека дійсно
визнані найвищою цінністю, тоді ми зможемо з гордістю заявити: Україна стала
демократичною державою.
Від щирого серця зичу усім міцного здоров’я, бадьорості духу та впевненості у
безхмарне конституційне майбутнє нашої держави. Ми маємо бути разом у процесі побудови демократичного громадянського суспільства.
Слава Україні!
З повагою,
Максим МАКАРЕНКО

Андрій АНІСІМОВ

Глава держави дав завдання
оперативно допомагати мешканцям
західних областей,
які потерпають від негоди
Президент Володимир Зеленський
тримає на контролі ситуацію в західних
областях України, де вирує негода. Глава держави обговорив з урядом питання допомоги людям, які потерпають від
повеней і сильних опадів, і поставив завдання відправити до постраждалих регіонів гуманітарний вантаж.
«Повені – це страшна проблема, яка
вимагає ретельного стратегічного вирішення. А зараз ми маємо оперативно
потурбуватися про людей, які залишаються без світла, чиї домівки затопило»,

– сказав Президент.
Володимир Зеленський щодня заслуховує звіт про розвиток ситуації з
негодою. Нині рятувальники ведуть роботи в чотирьох областях: Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та
Чернівецькій.
Глава держави також моніторить ситуацію щодо будинку в Києві, де стався
вибух і загинуло п’ять осіб. Він тримає
на особистому контролі питання швидкої
закупівлі квартир для всіх, хто постраждав унаслідок цієї надзвичайної ситуації.

Володимир Зеленський
підписав закон щодо
проведення національної
інвентаризації лісів
Президент України Володимир Зеленський
підписав Закон «Про внесення змін до Лісового
кодексу України щодо проведення національної
інвентаризації лісів» № 643-ІХ, який Верховна
Рада ухвалила 2 червня 2020 року.
Закон передбачає створення в Україні нової
системи збору обґрунтованих даних про лісовий
фонд з метою подальшого планування, ведення
лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів тощо.
Документ запроваджує поняття національної інвентаризації лісів, визначає мету
її проведення та джерела фінансування.
Порядок проведення національної інвентаризації лісів затверджує Кабінет Міністрів України, здійснюватимуть її коштом державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Згідно з законом, особи, уповноважені на проведення національної інвентаризації лісів, під час обстежень мають право перебувати на земельних ділянках лісового
фонду України, крім випадків, передбачених законом.
Відомості, отримані за результатами проведення національної інвентаризації лісів, вносяться до державного земельного кадастру.
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Про продовження процедури розгляду пропозицій та зауважень громадськості під час проведення громадських
слухань щодо врахування громадських інтересів у проєкті містобудівної документації «Детальний план території,
що розташована вздовж траси Київ-Овруч та житлового масиву в м. Вишгороді Київської області»
ОФІЦІЙНО
Розпорядження № 72
від 22 червня 2020 року
Керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. ст. 19, 21 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», постановою КМУ від 25 травня
2011 року № 555 «Про затвердження
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому
рівні», постановою КМУ від 11.03.2020
№ 211 «Про запобігання поширенню на

території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із останніми
змінами, внесеними постановою КМУ №
332 від 4 травня 2020 року та постановою КМУ № 392 від 20 травня 2020 р.
«Про встановлення карантину з метою
запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, та етапів послаблення
протиепідемічних заходів», постановою
КМУ № 500 від 17 червня 2020 р. «Про
внесення змін до деяких актів Кабінету
Міністрів України»:
1. Продовжити процедуру розгляду

пропозицій та зауважень громадськості
під час проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів у проєкті містобудівної документації
«Детальний план території, що розташована вздовж траси Київ-Овруч та житлового масиву в м. Вишгороді Київської
області» до 07 липня 2020 року.
2. Перенести дату проведення громадських слухань з 23.06.2020 року на
30.06.2020 року в приміщенні адміністративного будинку на пл. Шевченка,
1 у м. Вишгороді, другий поверх, велика
зала засідань.
Порядок денний:
з 09:10 до 09:30 – реєстрація учас-

ників та роз’яснення щодо проведення
громадських слухань,
з 09:30 до 10:00 – доповідь розробника та/або замовника про розроблений
проект містобудівної документації,
з 10:00 до 10:30 – запитання та відповіді на запитання,
з 10:30 до 11:00 – прийом пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній
формі.
3. Громадські слухання проводити з
дотриманням заходів, запроваджених
актами законодавства в процесі реалізації карантину на період, визначений
постановами Кабінету Міністрів України.
Міський голова О. МОМОТ

Вишгород
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За послуги сплачуйте своєчасно!

ВМКП «ВОДОКАНАЛ» ЗАСТЕРІГАЄ
Вишгородське МКП «Водоканал» вдячне споживачам міста, які вчасно сплачують за спожиті послуги та
не мають заборгованості за попередні періоди. Адже це
допомагає не тільки забезпечувати безперебійне постачання послуг, а й оперативно проводити ремонтні роботи. Однак, не всі споживачі свідомо ставляться до свого
обов’язку вчасно сплачувати за звичні зручності. Деякі з
них – недобросовісні та безвідповідальні.
Так, станом на 01 червня 2020 року заборгованість населення за надані Вишгородським МКП «Водоканал» послуги водопостачання та водовідведення складає 7 млн
811 тис. грн.
Вишгородське МКП «Водоканал» є госпрозрахунковим
підприємством. Основне джерело прибутків — це сплата абонентів за отримані послуги водопостачання та водовідведення.
Оплата за ці послуги здійснюється після їх надання та не
передбачає авансових платежів. А це означає, що підприємство не має можливості своєчасно проводити розрахунки з
ПрАТ АК «Київводоканал» (відведення стоків) та ТОВ «Київська обласна ЕК» (електрична енергія, що використовується
підприємством для підняття води зі свердловин), від яких залежить цілодобове безперебійне надання послуг.
Споживачі, котрі не сплачували за спожиті послуги понад
три місяці, автоматично потрапляють до переліку боржників,
з якими підприємство працює у судовому порядку, що покладає на боржника додаткові грошові навантаження. Крім того,
щомісяця боржники разом із квитанціями отримують повідомлення про існуючу заборгованість із проханням сплатити, а
також повідомлення в телефонному режимі.
Ситуація по заборгованості споживачів – плачевна для
підприємства, а в подальшому – і для населення міста, оскільки може призвести до зміни режиму надання послуг з цілодобового на погодинний!
Якщо абоненти й надалі накопичуватимуть борги — Вишгородське МКП «Водоканал» буде вимушене застосовувати
радикальні заходи і жителям міста доведеться розпрощатися
зі звичним комфортом, оскільки через відсутність коштів неможливо забезпечити безперебійне та якісне обслуговування.
Для уникнення неприємних ситуацій, незручностей, конфліктів, зміни режиму надання послуг, для забезпечення
стабільної роботи підприємства, запобігання надзвичайних
ситуацій, внаслідок яких постраждає і населення, і довкілля
(в разі припинення ПрАТ АК «Київводоканал» надання послуг
по прийняттю стоків), аби уникнути повного припинення роботи підприємства, Вишгородське МКП «Водоканал» закликає

своїх споживачів бути відповідальними та своєчасно сплачувати за отримані послуги, Це дає нам можливість своєчасно
розраховуватись із підприємствами, від яких залежить цілодобове надання послуг.
Пам’ятайте: безперебійна робота підприємства та належне надання послуг залежить не лише від працівників Вишгородського МКП «Водоканал», а й від добросовісності кожного
з Вас у частині своєчасного виконання обов’язків.
Оплатити послуги водопостачання та водовідведення
можна не виходячи з дому через платіжні системи: Приват
24; Ощад 24/7; Portmone.
БОРЖНИКИ
Назва
вулиці
вул. Богдана Хмельницького
вул. Богдана Хмельницького
вул. Богдана Хмельницького
вул. Богдана Хмельницького
вул. Богдана Хмельницького
вул. Богдана Хмельницького
вул. Богдана Хмельницького

№
будинку
1
2
3
4
5
6
8

Борг станом на
01.06.2020 року/ грн.
60 255, 26
41 974, 70
58 106, 00
30 354, 21
47 307, 51
28 658, 96
31 566, 35

вул. Грушевського
вул. Грушевського
вул. Грушевського
вул. Грушевського
вул. Грушевського
вул. Грушевського
вул. Грушевського
вул. Грушевського

1
3
4
5
6
7
9
12

72 525, 59
54 743, 21
48 226, 99
46 411,96
57 466, 26
36 964, 15
50 128, 86
3458, 49

вул. Дніпровська
вул. Дніпровська
вул. Дніпровська
вул. Дніпровська
вул. Дніпровська
вул. Дніпровська
вул. Дніпровська
вул. Дніпровська
вул. Дніпровська
вул. Дніпровська
вул. Дніпровська

1
2
3
3а
3б
4
5
6
7
9
11

38 942, 66
62 399, 42
95 166, 85
78 098, 27
282, 78
65 593, 49
51 863, 93
40 171, 00
25 263, 43
20 415, 38
27374, 84

пров. Квітковий
пров. Квітковий

2а
2г

19 392, 44
33 994, 27

вул. Київська
вул. Київська
вул. Київська
вул. Київська
вул. Київська
вул. Київська
вул. Київська
вул. Київська
вул. Київська
вул. Київська
вул. Київська
вул. Київська

2
4
5
6
8
8а
8б
9
11
12
18
20

63 799, 73
120 075, 39
31 270, 93
46 150, 61
101 996, 87
55 081, 40
17 827, 27
5255, 26
23 344, 84
25 748, 18
124 658, 97
30 489, 60

пр. Мазепи
пр. Мазепи
пр. Мазепи
пр. Мазепи
пр. Мазепи
пр. Мазепи
пр. Мазепи
пр. Мазепи
пр. Мазепи
пр. Мазепи
пр. Мазепи
вул. Набережна
вул. Набережна
вул. Набережна
вул. Набережна
вул. Набережна
вул. Набережна
вул. Набережна

1
2
3
4а
5
6
7
10
11
12
13
2
4
4а
6а
6г
8
12

64 140, 45
41 489, 07
130 329, 77
4360, 32
66 086, 94
38 087, 90
39 336, 20
28 929, 89
2516, 95
77 384, 10
123 512, 75
184 183, 70
79 980, 88
61 195, 74
34 114, 63
67 048, 54
115 748, 79
56 065, 32

вул. Симоненка
вул. Симоненка
вул. Симоненка
вул. Симоненка
вул. Симоненка
вул. Симоненка
вул. Симоненка
вул. Симоненка
вул. Симоненка
вул. Симоненка

1
1а
1б
2
3
4
4а
4в
5
7

28 944, 08
88 042, 32
65 208, 42
122 867, 45
75 904, 43
21 445, 43
52 725, 61
188 597, 70
65 833, 12
66 959, 41

пр. Шевченка
пр. Шевченка
пр. Шевченка
пр. Шевченка
пр. Шевченка
пр. Шевченка
пр. Шевченка
пр. Шевченка
пр. Шевченка
пр. Шевченка
пр. Шевченка

2г
2д
3
5
6
6а
6б
7
7а
9
9а

175 390, 81
178 895, 43
75 036, 43
119 408, 40
244 575, 20
46 239, 23
38 196, 75
84 608, 80
72526, 44
50 128, 59
165 155, 63

вул. Шолуденка
вул. Шолуденка
вул. Шолуденка
вул. Шолуденка
вул. Шолуденка
вул. Шолуденка
вул. Шолуденка
вул. Шолуденка
вул. Шолуденка
вул. Шолуденка
вул. Шолуденка
вул. Шолуденка
вул. Шолуденка
вул. Шолуденка
вул. Шолуденка

3
128 817, 65
5
90 813, 66
6
62 825, 03
6а
33 560, 55
6б
140 109, 37
6в
86 223, 01
6г
68 790, 65
7
92 396, 60
8
111 898, 14
13 б
25 194, 37
15 д корп.1 25 971, 29
15 д корп.2 17 666, 73
15 д корп.3 30 659, 03
15д корп.4 8421, 55
15 д корп. 29 366, 96
5
18 а
82 968,67

вул. Шолуденка

Заборгованість ПО ПРИВАТНОМУ СЕКТОРУ складає
375 283, 88 грн.

Необхідно вибрати модель договірних відносин
Нагадуємо, що з 1 травня 2019 року
був введений в дію новий Закон України
«Про житлово-комунальні послуги», яким
передбачено нову класифікацію житловокомунальних послуг, нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі
надання та споживання цих послуг, визначено особливості укладання договорів у
багатоквартирному будинку, передбачено
нові моделі договірних відносин у сфері
надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Відповідно до статті 12 Закону, надання
житлово-комунальних послуг здійснюється
виключно на договірних засадах. Договір про
надання комунальної послуги укладається
між виконавцем відповідної послуги та споживачем або особою, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в
інтересах споживача.
За рішенням співвласників багатоквартирного будинку, прийнятим відповідно до
Закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної
комунальної послуги. Співвласники багатоквартирного будинку (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) само-

стійно обирають одну з моделей організації
договірних відносин:
— договір з індивідуальним споживачем
з обслуговуванням внутрішньобудинкових
систем;
— договір з колективним споживачем;
— колективний договір.
Індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових
систем про надання комунальних
послуг укладається між співвласником багатоквартирного будинку та виконавцем відповідної комунальної послуги.
Виконавець комунальної послуги за індивідуальним договором забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик
послуги встановленим нормативам на межі
внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача.
Обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги (крім послуг з
постачання та розподілу природного газу і
електричної енергії), здійснюються виконавцем такої послуги на підставі відповідного
договору із співвласниками. Капітальний

ВМКП «ВОДОКАНАЛ» ІНФОРМУЄ

?

ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують
надання відповідної комунальної послуги,
здійснюється співвласниками чи залученими
ними уповноваженими на виконання таких
робіт особами за рахунок співвласників.
Плата виконавцю комунальної послуги
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за індивідуальним договором складається з:
1) плати за послугу, що розраховується
виходячи з розміру затверджених цін/тарифів

на відповідну комунальну послугу та обсягу
спожитих комунальних послуг, визначеного
відповідно до законодавства;
2) плати за абонентське обслуговування,
граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;
3) плати за обслуговування, поточний
ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, які забезпечують
надання такої послуги, що визначається договором між виконавцем та співвласниками.
Далі — на стор. 7

Медиків Вишгородщини відзначили подяками
У День медичного працівника депутат Київської обласної ради Олександр Дзюба привітав медиків Вишгородщини з професійним
святом. Він подякував лікарям за віддану професійну працю, зокрема, в умовах боротьби з
епідемією.
«Призначення лікаря — рятувати життя людей
і оберігати їхнє здоров’я. Ці споконвічні цінності є
найважливішими за всі скарби у світі, тому професія медика була, є і буде однією з найблагородніших. Без лікаря всі новітні винаходи та досягнення не мають жодного значення. Бажаю всім
медичним працівникам міцного здоров’я, сили
волі, миру та злагоди в родинах, благополуччя,

поваги та вдячності за щоденну титанічну працю», – сказав депутат Київської обласної ради.
Олександр Дзюба вручив подяки від Київської
обласної ради головному лікарю ЕНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Вишгородської районної ради Оксані Валеріївні Морозовій,
а також головному лікарю КНП «Вишгородська
районна стоматологічна поліклініка» Вишгородської районної ради Анатолію Івановичу Потапенку за надзвичайну відповідальність, сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі та
з нагоди Дня медичного працівника.
Трохим ІВАНОВ
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Адмінцентром
має бути Вишгород
У ході децентралізації
північний регіон Київщини
згідно з урядовим проектом набрав обрисів субрегіональної одиниці у складі
чотирьох нині ще існуючих
районів. І якщо по конфігурації майбутній мегарайон
не викликає у громад претензій, то місцезнаходження його адміністративного
центру стало справжнім
каменем
спотикання.
Буча, Вишгород, Ірпінь,
Бородянка?
Проектом
визначено
Бучу, хоча, на мою думку,
столицею новоствореного району логічно має бути Вишгород.
На відміну від колишнього дачного містечка Бучі, Вишгород, як
існуючий районний центр, має розвинуту інфраструктуру. За 48
років існування Вишгородського району у місті побудовано адміністративні будівлі для функціонування влади, промислові майданчики для комунальних служб, адмінбудівлі для суду, військкомату і т. д. Вишгород має чудове сполучення як із столицею,
так і з сусідніми районами, які будуть об’єднані в одну громаду.
У свій час існував проект перенесення адмінцентру Київської області зі столиці саме у Вишгород, навіть будівля була
для обласної державної адміністрації та обласної ради — колишній філіал Московського державного будівельно-проектного інституту площею більше 9 000 квадратних метрів. На
жаль, цей задум у силу різних причин не був реалізований.
Міська рада свою точку зору на розташування адмінцентру
району чітко висловила — місто Вишгород. На жаль, місцева
влада у межах своїх повноважень не в змозі вплинути на рішення уряду. Але все ж сподіваюся, що здоровий глузд має
взяти гору над політичною кон’юнктурою.
Олексій МОМОТ

Вишгород
Четвер, 25 червня 2020 року

Читати всім, хто хоче знати правду
щодо ліквідації чи збереження
Вишгородського району
При утворенні нових районів, шляхом об’єднання ліквідованих, Київська ОДА, Кабінет Міністрів України та депутати
Верховної Ради України весь час посилаються на «Методичні рекомендації щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного)
рівня», які підготовлено Директоратом з питань розвитку
місцевого самоврядування, територіальної організації влади
та адміністративно-територіального устрою Мінрегіону.
Але ці Методичні рекомендації не мають ніякої законодавчої сили, оскільки в них же самих зазначено, що «МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МАЮТЬ ВИКЛЮЧНО ІНФОРМАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ТА НЕ ВСТАНОВЛЮЮТЬ НОРМ ПРАВА».
У Конституції України немає такої адміністративної-територіальної одиниці, як ОТГ та адміністративної-територіальної одиниці субрегіонального рівня.
Як можна без внесення відповідних змін до Конституції
України приймати доленосні рішення для всієї держави? Відсутність чіткої нормативно-правової бази може призвести
спочатку до плутанини, а потім і до хаосу.
А хтось прораховував, у яку копійчину під час економічної кризи обійдеться лише переоформлення всіх документів, включаючи правовстановлюючі, лише через зміну адреси, та скільки на це все потрібно часу?
22 червня, коли я дивився пряму трансляцію засідання Комітету Верховної Ради України з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування, на якому велася дискусія щодо майбутнього
адміністративного центру новоутвореного району, то склалося враження, що деякі учасники цього засідання замість того,
щоб брати за критерії наявність чи відсутність відповідної
інфраструктури у м. Вишгороді чи м. Бучі, щоб місто могло
реально, а не декларативно забезпечити виконання функцій
майбутнього адміністративного центру, рівень дискусії нама-

галися звести до рівня
«розв’язання задачі із
геометрії» щодо визначення та порівняння відстаней із точки К (Красятичі, Поліського району)
до точки Б (Буча) та точки В (Вишгород).
Із Красятичів до
Вишгорода
відстань
трошки довша, ніж до
Бучі, а тому дехто робить поспішний висновок, що це є суттєвою
перешкодою Вишгороду, щоб стати адміністративним центром новоутвореного району, забуваючи про те, що у м.
Вишгороді є вся інфраструктура, а у м. Буча її немає.
Складається враження, що робиться, як у відомій приказці: нехай гірше, але інше.
На карті воно то гарно виглядає, але реалії життя зовсім
інші.
Згадаймо дві народні мудрості: «Було рівно на папері та
забули про яри, а по них ходити» та «Будь-яка крива коротша за пряму, яка проходить подалі від начальства».
Ліквідація існуючих 490 районів та створення нових – це
дуже відповідальна справа. І щоб «не наламати дров», ключове слово, на мою думку, має бути за практиками, а не за
політиками-теоретиками,
А для того, щоб ухвалити державницьке рішення, вважаю, що вищезгаданий комітет має зробити виїзне засідання у Вишгороді та Бучі і побачити на власні очі існуючу інфраструктуру двох міст та порівняти її.
Станіслав РУДИЧ

Вишгород — найоптимальніший варіант для нового адмінцентру
Кроки Вишгородської районної ради щодо створення адміністративно-територіальної одиниці субрегіонального рівня
Адміністративна реформа в Україні
фактично вийшла на фінішну пряму. Кабінет Міністрів погодив проекти постанов
про ліквідацію існуючих 490 районів та
утворення 129 нових. Але в багатьох регіонах громади районів висловили заперечення щодо конфігурації одиниць субрегіонального рівня, а також визначення їх
адміністративних центрів. Ці розбіжності
мають місце і на Київщині, зокрема, де
бути столиці мегарайону, створеного на
базі Бородянського, Поліського, Іванківського та Вишгородського районів: у Бучі
чи у Вишгороді? Про це та інше йшлося
на прес-конференції, яку провів для журналістів голова Вишгородської районної
ради Ростислав Кириченко:
— Незважаючи на те, що Вишгородською
районною радою проведено величезний
об’єм роботи щодо захисту інтересів мешканців Вишгородського та прилеглих районів при
проведенні нинішньої адміністративно-територіальної реформи, все ж сьогодні неодноразово висловлювались претензії та критика,
що Вишгородською районною радою в цій
площині практично нічого не робилось.
Отож, я вирішив в екстреному порядку
зібрати прес-конференцію, щоб поінформувати громадськість про кроки, що були
зроблені Вишгородською районною радою,
депутатським корпусом району для того, щоб
зберегти Вишгородський район, який є історично, географічно та культурно важливим
для Київщини.
Зокрема, 30 квітня до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування
Вишгородською районною радою було надіслано пропозицію обрати місто Вишгород
адміністративним центром одиниці субрегіонального рівня.
26 травня 2020 року Вишгородською районною радою прийнято рішення № 813-46VII, згідно з яким, для досягнення цілей, покладених в основу реформи децентралізації,
депутати Вишгородської райради звернулися
до Міністерства розвитку громад та територій
України з проханням визначити місто Вишгород Київської області адміністративним центром одиниці субрегіонального рівня.
9 червня 2020 року, разом із головами
Іванківської, Поліської та Бородянської районних рад, а також Вишгородським міським

головою ми зійшлися на думці, що місто Буча
не зможе повною мірою виконувати функції
центру одиниці субрегіонального рівня. Свої
міркування ми виклали у СПІЛЬНОМУ ЛИСТІ
щодо реформування субрегіонального рівня
місцевого самоврядування, адресованому Голові Верховної Ради, Прем’єр-міністру України, т.в.о. голови Київської обласної державної
адміністрації.
Свої переконання ми обґрунтували невідповідністю цього вибору Методичним
рекомендаціям щодо критеріїв формування
адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня за усіма параметрами – зоною доступності, чисельністю
населення, недостатньою інфраструктурою і
так далі.
На жаль, 12 червня цього року, згідно
з проектом постанови ВРУ «Про ліквідацію
та утворення районів», на засіданні Кабінету
Міністрів України було розглянуто пропозицію про визначення 6-ти районів Київської
області. Одним із них є район із центром у
місті Бучі, до якого входять Вишгородський,
Іванківський, Поліський і Бородянський, Ірпінський, частина Макарівського та частина
Києво-Святошинського району, міста Ірпінь
та Буча.
За підсумками розгляду, проект було
проголосовано без змін і спрямовано для
подальшого розгляду до комітетів Верховної
Ради України.
Це дало нам час і можливість більш переконливо аргументувати свою позицію щодо
означення центром майбутньої адміністративно-територіальної одиниці субрегіонального
рівня саме Вишгород, а не Бучу, як узгодив
Кабінет Міністрів за поданням Міністерства
розвитку громад та територій України.
Вишгородська районна рада ініціювала
проведення 18 червня зустрічі за участі депутатів Київської обласної ради Олександра
Дзюби та Андрія Пещеріна, в.о. голови Вишгородської районної державної адміністрації
Олексія Данчина, депутатів Вишгородської
районної ради, сільських, селищного та міського голів, керівників комунальних підприємств та закладів
Учасники наради вирішили провести позачергову сесію Вишгородської районної
ради з одним питанням – ініціювати звернення до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та профільного комітету Верховної
Ради щодо визначення Вишгорода центром

майбутнього територіального формування,
куди ввійдуть Вишгородський, Іванківський,
Поліський, Бородянський, Ірпінський райони,
частина Макарівського та частина Києво-Святошинського району, міста Ірпінь та Буча.
Засідання позачергової 47-ї сесії Вишгородської районної ради відбулося 19 червня. Депутати розглянули одне питання порядку денного – про звернення до народних
депутатів України та Комітету Верховної Ради
України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування щодо реформування субрегіонального рівня місцевого самоврядування, що додається.
У ході обговорення депутати запропонували альтернативний варіант – створити
в області ще один район, додавши у перелік
Вишгородський з центром у місті Вишгороді, і прийняли рішення про відповідне звернення до Комітету Верховної Ради України з
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування (підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою), де розглядалося наше питання.
Разом
з
тим,
депутати
ініціювали проведення 22 червня пікетування
Комітету Верховної Ради України з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою).
Таке пікетування відбулося, як могли всі
бачити у соцмережах, а хто був і особисто
присутній. Учасників пікетування зібралось

близько 150-ти. Це люди небайдужі, активні,
які приїхали за своїми переконаннями, з плакатами на підтримку нашої позиції: «Вишгородському району БУТИ!», «Народні депутати, почуйте нас!» і тому подібне.
І, треба сказати, це надало ваги нашій позиції, підтримало нас із депутатом районної
ради Дмитром Ликовим під час засідання підкомітету.
Засідання проходило непросто, але
врешті-решт ми отримали маленьку перемогу
– голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування
Андрій Клочко попросив Київську облдержадміністрацію перерозглянути питання саме
у тій частині, що стосується створення майбутньої одиниці субрегіонального рівня.
Підсумовуючи, хочу наголосити, що Вишгородська районна рада, депутати є патріотами свого Вишгородського краю. Але разом
з тим, ми думаємо і про наших сусідів, про те,
щоб найповніше були задоволені і їх потреби
у наданні якісних послуг. Вишгород сьогодні облаштований під адміністративний центр
районного масштабу і має перспективи для
подальшого розвитку. Вишгородський район є інвестиційно привабливим, потужним
інноваційно-промисловим центром Київської
області, куди входить більше 250 великих та
середніх підприємств, а також – найперспективнішим в області щодо реалізації програм
житлового та промислового будівництва.
Отож, зможе найповніше забезпечити всі потреби нинішнього Вишгородського та прилеглих районів.
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Роздуми про Вишгородський район, адміністративнотериторіальну реформу і не тільки…
РЕЗОНАНС
Віддаю перевагу організованим
формам вирішення питань, а тому ніколи не мітингувала... Як кажуть, ніколи не говори «ніколи», все колись
доводиться робити вперше, і я, виявляється, не виняток.
22 червня ми вийшли на мітинг під стіни комітетів Верховної Ради ЗА Вишгородський район та на підтримку рішення
районної ради щодо можливості існування Вишгородського району як окремої
адміністративно-територіальної одиниці
в результаті укрупнення районів чи, як
тепер модно називати, районування. Для
цього є всі можливості і підстави, не буду
зараз наводити цифри, факти й аргументи — повірте, їх достатньо і всі вони є в
офіційних документах. До цього застосовувалися й організовані форми вирішення питання — рішення сесії, зустрічі,
розмови, звернення в усі усюди і всі, які
тільки можна, інстанції, але, як зрозуміли
пізніше, все це безрезультатно, бо хтось
уже «домовився». Ще раніше і ще краще.
Вирішувати все мирним шляхом, дипломатично, знаходити консенсус, а якщо
вже й боротися, то ЗА щось чи ЗА когось,
а не ПРОТИ — це кредо мого життя.
Часу, щоб висловити свою думку в очі
народним депутатам чи в коментарях під
постами, поміркувати, обдумати побачене, прочитане і почуте, ще раз переглянути законодавчу й нормативно-правову
базу з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування було, вважаю, достатньо. Головне,
що подумала, перш ніж все це писати.
Викладу свої думки у формі розширених
висновків, хай навіть емоційно забарвлених — як же без цього!
1. Реформи проводяться для того,
щоб покращити життя людей — це декларують усі, а насправді поки що бачимо зворотнє. Хто краще за самих людей

знає, як їм краще, вибачте за тавтологію,
житиметься? Риторичне запитання, але
в житті, виявляється, не так! Все продовжує робитися «зверху». Людей ніхто не
запитує, з людьми не радяться, їх не слухають, до їхньої думки не прислухаються. Зокрема в нашому випадку. Теоретики, які жодного разу не були в районі,
малюють циркулем і лінійкою, ой, вибачте, уже застосовуючи новітні інформаційно-комунікаційні технології, цей район
на карті оновленого адміністративно-територіального устрою! За людей весь
час хтось вирішував раніше, вирішують
і зараз, хіба що в оновленому «офісі реформ». Що ж змінилося з часів махрового «совка»?!! Тоді хоч «для галочки», але
начебто радилися з «низами», абориге-

нами. А зараз — нема ні «для галочки»,
ні «начебто»… Всім відомо: якщо реформи робляться зверху, вони приречені.
2. Закон про адміністративно-територіальний устрій ще не прийнятий, а
районування активно проводиться. На
практиці ж, як відомо, не завжди так, як
у теорії. Нема доріг у лісах між селами
і мостів через Київське водосховище
у кожному прибережному населеному
пункті нашого, розташованого на лівому
й правому березі водосховища, Вишгородського району, площа якого становить 2031 кв. км. 904 кв. км (44,5 % всієї
площі) зайнято лісами і 488 кв. км (24 %
території) становить водна поверхня. Це
унікальна територія, і чи знаєте ви ще
район, схожий на наш? Але я зараз — не

про унікальність, а про те, що, наприклад, аби доїхати із села Рудня-Димерська, розташованого на правому березі,
до села Жукин, яке на лівому березі, потрібно проїхати 52 кілометри до Вишгорода, переїхати через дамбу і проїхати
ще 42 км, щоб дістатися Жукина. А тому
доступність, виміряна не протяжністю
існуючих доріг, а «під циркуль», у житті
зовсім інша. Наступаємо на ті ж граблі,
як і під час гучно проваленої у 2005 році
адміністративно-територіальної реформи Романа Безсмертного! Але тоді нас
почули! Що заважає почути зараз? Особистісні якості тих, хто впливає на прийняття рішення чи щось інше?
3. Так, народному депутату можна вийти до мітингарів, пишатися цим
— «ось, бачте, я вийшов, я з вами, я
ваш…», але при цьому бути далеко-далеко від цих людей, або високо-високо…
Розповідати, що для людей нічого не
зміниться, якщо адміністративний центр
району буде в іншому місті, головне —
ОТГ, бо всі гроші будуть там… Можна
ще й проекзаменувати людей, запитавши в них, які повноваження має район,
плутаючи при цьому поняття «закон» і
«законопроект». Якщо нема різниці для
людей, то чому ж так радіють, що будуть
адміністративним центром однойменного району керівники-сусіди, публікуючи
урочисті пости в соціальних мережах і
фотографуючись з народними депутатами, які перед цим говорили нам, що для
людей «нема різниці»?.. Значить, все
ж різниця, як завжди, є?!! Ну так, вони
можуть зверхньо ставитися до мітингарів, називати їх «княгинями і князями»,
принижувати їх, насміхатися над людь-

ми, бо ці люди ще не бачили закону, і не
тому, що його не читали, а тому, що він
ще не прийнятий. Що ці люди не були на
тренінгах, нарадах, семінарах, не читали брошур і методичок з приводу адміністративно-територіального устрою, як
пощастило декому за родом своєї діяльності, а вони є законослухняними громадянами, вірять у справедливість закону і
ще не всі втратили віру в законодавчий
орган нашої держави. Так-так, і Основного Закону України, і того закону, якого ще нема…
Тож, шановні добродії, не насміхайтеся, будь ласка, над людьми, критикуючи їхнє начебто «нерозуміння». Не
заплутуйте їх беззаконням, правовим
свавіллям і законодавчим спамом! Якщо
навіть люди не розуміють, то відчувають,
де правда, а де брехня, де робиться за
юридичними законами і законами людської совісті, а де — за чимось іншим, від
лукавого. А якщо без емоцій, то створіть
спочатку повну і досконалу законодавчу
базу для реформ! Саме цього чекають
люди, бо хочуть жити в правовій державі! До речі, навіть не всі народні депутати
читають законопроекти, голосуючи за їх
прийняття — самі про це говорять!
4. «Уже пізно», «схаменулись», «очухались», «пізно пити боржомі», «імпотентна влада», «спали і прокинулись»,
«за 5 років не створили в районі жодної
ОТГ» та ін. — чого тільки не лунало на
адресу районної влади в соціальних мережах, в тому числі, і від керівників органів місцевого самоврядування сусідньої
адміністративно-територіальної одиниці,
що, погодьтеся, не робить честі нашим
сусідам. З боку воно завжди видніше, і
кожен з нас краще знає, що повинен робити хтось, а не ми. Скажу одне: вина всіх
і кожного, хто хотів і хоче, щоб Вишгородський район був. У кожного ця вина своя
— рівно на стільки, на скільки він винен...
5. Чому Київська обласна державна
адміністрація, готуючи пропозиції в Кабмін, так вчинила з Вишгородським районом — вирішила стерти цю назву з карти
Київської області, нівелюючи всі заслуги району? На це питання поки що я не
знайшла відповіді…Можливо, відповідь
буде в офіційній позиції народного депутата по 96 округу Ольги ВасилевськоїСмаглюк щодо районування. На своїй
сторінці вона констатувала продовження
роботи над «зваженим і справедливим
рішенням». З її слів, саме за її ініціативи
«прийнято рішення про продовження обговорення і напрацювання з КОДА і зацікавленими сторонами». Що ж, віримо,
відстоюємо, доводимо і сподіваємось,
що справедливість восторжествує! Поки
що все. Далі буде. Вишгородському району БУТИ!
Валентина ДУХОТА
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Програма ТБ
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ПОНЕДІЛОК, 29 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
10:00 Т/с «Анка з
Молдаванки»
20:15 Х/ф «Dzidzio.
Перший раз»
22:10 Х/ф «Dzidzio
Контрабас»
23:50 «Дубiнiзми 2020»
2+2
06:30 «Джедаi»
07:00, 19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
10:00 «Помста природи»
10:10 «Загублений свiт»
15:05 Х/ф «Пiк Данте»
17:00 Х/ф «Облiвiон»

20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»
23:45 Х/ф «Ефект
близнят: Вампiри»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:15 Новини
09:30 Х/ф «Чарiвник
країни мрiй» 1,2 с.
13:05 М/с «Книга
джунглiв»
13:30 Свiтова медицина.
Бразилiя-лiкарi Шiнгу
14:00 Свiтова медицина.
Перу-зцiлення на водi
15:00 UA Фольк. Спогади

16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
18:00 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
18:30 Д/ц «Експедицiя зi
Стiвом Бекшеллем»
19:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20:00 Д/ф «Iндiя. Слiдами
тигра»
21:40 Святi та грiшнi
22:45 Д/ц «Дикi тварини»
00:00 Бюджетники
ТРК «УКРАїНА»
06:00 Реальна мiстика
09:20, 15:20 Т/с
«Улюбленi дiти»
15:00, 19:00 Сьогоднi
17:10 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»

20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Хто ти?»
23:00 Т/с «Штамп у
паспортi»

Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон»
23:00 Т/с «Матусi»
00:00 ЛавЛавCar 2

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка
12:30 Вечiрка 2
13:30 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30 Танька i Володька
15:30, 22:00 Одного разу
в Одесi
16:00, 19:00, 20:00

СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:50 «Ультиматум»
10:45 Т/с «Коли ми
вдома»
12:25, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:20 «Хата на тата»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «За
вiтриною»
22:55 Т/с «Аннадетектив»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
08:00 Improv Live Show
09:00 Х/ф «Експат»
10:40 Х/ф «Скеля»
13:20 Х/ф «Повiтряна
в’язниця»
15:30 Таємний агент
19:00 Аферисти в
мережах
21:00 Х/ф «Захоплення
пiдземки 123»
23:00 Х/ф «Привиди
Марса»

10:10 Х/ф «Вас чекає
громадянка
Никанорова»
12:00 Х/ф «Принцеса
спецiй»
13:45 Х/ф «Найкраще
в менi»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
17:40 Новини
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Око
за око»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

персня»
11:30, 13:00 Х/ф
«Володар перснiв-2: Двi
вежi»
12:45 Факти. День
15:00 Х/ф «Володар
перснiв-3: Повернення
короля»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Конанварвар»
21:10 Х/ф «300
спартанцiв»
23:25 Х/ф «Ганнiбал»

ІНТЕР
08:30, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»

ICTV
06:05 Факти тижня
08:10 Х/ф «Володар
перснiв: Хранителi

18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «За
вiтриною»
22:55 Т/с «Аннадетектив»

10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту сторону фронту»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Око
за око»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Слiдчий
Горчакова»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:15, 13:20, 21:25 Т/с
«Розтин покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:25 Х/ф
«Пригоди Плуто Неша»
16:55 Х/ф «Дев’ять
ярдiв-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
23:25 Х/ф «Дочка
генерала»

її доньки»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту сторону фронту»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Око
за око»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Слiдчий
Горчакова»

новини
09:55 Громадянська
оборона
10:50, 13:20, 21:20 Т/с
«Розтин покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:25 Х/ф «300
спартанцiв»
16:45 Х/ф «Конанварвар»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
23:20 Х/ф «Операцiя
Ентеббе»

5 КАНАЛ
07:15, 08:15 Д/с «Бойовi
машини»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:

причини i наслiдки»
12:20 Про вiйсько
13:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
14:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
15:30 Д/с «Життя через
об’єктив»
16:10 Д/с «Вiдсутнiсть
доказiв»
17:10 Д/с «Мисливцi за
нацистами»
18:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
19:20 Д/с «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с «Iсторiя
мафiї»

ВIВТОРОК, 30 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50,
12:15 «Любий, ми
переїжджаємо»
12:50 «Одруження
наослiп»
14:45 «Щоденник
медiума»
15:45 «Свiт навиворiт»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:25, 21:40, 22:35 Т/с
«Мiж нами, дiвчатами»
23:30 Х/ф «Dzidzio.
Перший раз»

2+2
07:00 Х/ф «Безславнi
виродки»
09:50, 17:20 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Проти кровi»
15:20 Х/ф «Раптова
смерть»
18:15 «Спецкор»
18:45 «Джедаi»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»
23:45 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,

15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Дама пiд
вуаллю»
12:00, 13:10, 18:20
Суспiльна студiя.
Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти: Нова
Зеландiя»
16:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55 Д/ц «Супер-Чуття»
19:20 Д/ц «Особливий
загiн»
20:30, 22:45 Д/ц «Дикi
тварини»
21:40 100 рокiв iзоляцiї
00:00 Перша шпальта

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Хто ти?»
23:20 Контролер
ТЕТ
08:00 Т/с «Рання пташка»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка
12:30 Вечiрка 2
13:30 Країна У

14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30 Танька i Володька
15:30, 22:00 Одного разу
в Одесi
16:00, 19:00, 20:00
Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон»
23:00 Т/с «Матусi»
СТБ
08:50 «Ультиматум»
10:45 Т/с «Коли ми
вдома»
11:45, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:05 «Хата на тата»

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
11:40 Х/ф «Тупий та ще
тупiший»
13:40, 19:00 Аферисти в
мережах
21:00 Х/ф «Царство
небесне»
23:40 Х/ф «Останнi
лицарi»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»

5 КАНАЛ
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с

«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
12:30 Є сенс
13:10 Д/с «Таємницi
людського мозку»
14:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
15:30 Д/с «Життя через
об’єктив»
16:10 Д/с «Вiдсутнiсть
доказiв»
17:10 Д/с «Мисливцi за
нацистами»
18:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
19:20 Д/с «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с «Iсторiя
мафiї»

СЕРЕДА, 1 ЛИПНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50,
12:15 «Любий, ми
переїжджаємо»
12:50 «Одруження
наослiп»
14:45 «Щоденник
медiума»
15:45 «Свiт навиворiт»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:40, 22:35,
23:30 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
2+2
07:00 Х/ф «Галактика

Юрського перiоду»
08:30 Х/ф «Мiсто
Юрського перiоду»
10:05, 17:20 «Загублений
свiт»
13:05 Х/ф «Командир
ескадрильї»
14:55 Х/ф «Халк»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»
23:40 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Дама пiд

вуаллю»
12:00, 13:10, 18:20
Суспiльна студiя.
Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти: Нова
Зеландiя»
16:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
18:55 Д/ц «Супер-Чуття»
19:20 Д/ц «Особливий
загiн»
20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Бюджетники
22:15 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
00:00 Спiльно
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика

12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Хто ти?»
23:30 Т/с «Несолодка
помста»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка
12:30 Вечiрка 2
13:30 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30 Танька i Володька

15:30, 22:00 Одного разу
в Одесi
16:00, 19:00, 20:00
Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон»
23:00 Т/с «Матусi»
00:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:50 «Ультиматум»
10:45 Т/с «Коли ми
вдома»
11:45, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
14:55 «Хата на тата»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «За
вiтриною»

22:55 Т/с «Аннадетектив»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20, 01:50 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
11:00 Х/ф «Царство
небесне»
13:40 Кохання на
виживання
17:10, 19:00 Хто зверху?
20:50 Х/ф «Вiкiнги»
22:40 Х/ф «Залiзний
лицар»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Панi Фазiлет i

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Бойовi
машини»
09:35 Машина часу

10:10, 11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
12:30 Про вiйсько
13:10 Д/с «Таємницi
людського мозку»
14:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
15:30 Д/с «Життя через
об’єктив»
16:10 Д/с «Вiдсутнiсть
доказiв»
17:20 Д/с «Мисливцi за
нацистами»
18:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
19:20 Д/с «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с «Iсторiя
мафiї»

ЧЕТВЕР, 2 ЛИПНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50,
12:15 «Любий, ми
переїжджаємо»
12:50 «Одруження
наослiп»
14:45 «Щоденник
медiума»
15:45 «Свiт навиворiт»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
21:45 «Право на владу
2020»

00:30 Х/ф «А ось i Поллi»
2+2
06:30, 18:45 «Джедаi»
07:00 Х/ф «Нокаут»
08:50 Х/ф «Божевiльний
свiт»
10:30 «Помста природи»
10:55 «Рiшала-2»
12:55, 17:20 «Загублений
свiт»
13:55 Х/ф «Незнайомець»
15:30 Х/ф «Спiймати i
вбити»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»
23:45 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»

UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Дама пiд
вуаллю»
12:00, 13:10, 18:20
Суспiльна студiя.
Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти: Нова
Зеландiя»
16:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
17:00, 18:55 Д/ц «СуперЧуття»
19:20 Д/ц «Особливий
загiн»
20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Схеми. Корупцiя в
деталях

22:15 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Хто ти?»
23:20 Слiдами
00:00 Т/с «Серце
слiдчого»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка»
10:30, 17:30 4 весiлля

11:30, 16:305 Панянкаселянка
12:30 Вечiрка 2
13:30 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30 Танька i Володька
15:30, 22:00 Одного разу
в Одесi
16:00, 19:00, 20:00
Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон»
23:00 Т/с «Матусi»
00:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:50 «Ультиматум»
10:45 Т/с «Коли ми
вдома»

12:25, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:25 «Хата на тата»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «За
вiтриною»
22:55 Т/с «Аннадетектив»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
11:40 Х/ф «Захоплення
пiдземки 123»
13:40 Заробiтчани
17:10, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Слiдопит»
22:50 Х/ф «Залiзний
лицар 2»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту сторону фронту»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Око
за око»
22:00 «Слiдство вели... з

Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Секретний фронт
10:50, 13:20, 21:25 Т/с
«Розтин покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:25 Х/ф
«Операцiя Ентеббе»
16:35 Х/ф «Дочка
генерала»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Анти-зомбi
23:25 Х/ф «Мародери»
5 КАНАЛ
07:15, 08:15 Д/с «Бойовi

машини»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
13:10 Д/с «Таємницi
людського мозку»
14:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
15:30 Д/с «Життя через
об’єктив»
16:10 Д/с «Вiдсутнiсть
доказiв»
17:10 Таємницi вiйни
18:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
19:20 Д/с «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с «Iсторiя
мафiї»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 3 ЛИПНЯ 2020 Р ОК У
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50,
12:15 «Любий, ми
переїжджаємо»
12:50 «Одруження
наослiп»
14:45 «Щоденник
медiума»
15:45 «Свiт навиворiт»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Лiга смiху.
Дайджест 2020»
21:55 «Вечiрнiй квартал
2020»

23:50 «Вечiрнiй квартал»
2+2
07:00 Х/ф «Пiк Данте»
08:55 «Помста природи»
10:00, 17:20 «Загублений
свiт»
14:00 Х/ф «Важка мiшень»
15:50 Х/ф «Експансивна
куля»
19:15 Х/ф «Зворотна
тяга»
21:50 Х/ф «Бої в
бронежилетах»
23:40 Х/ф «Допит»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини

09:30 Т/с «Дама пiд
вуаллю»
12:00, 13:10, 18:20
Суспiльна студiя.
Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти: Нова
Зеландiя»
16:30, 18:55 Д/ц «СуперЧуття»
17:25 VoxCheck
17:30 Перша шпальта
19:20 Д/ц «Особливий
загiн»
20:30, 21:40 Д/ц «Дикi
тварини»
22:15 Свiтова медицина.
Болiвiя - Калавайя:
цiлителi
22:45 Свiтова медицина.

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера

селянка
12:30 Вечiрка 2
13:30 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30 Танька i Володька
15:30 Одного разу в Одесi
16:00, 19:00, 20:00
Сiмейка У
21:00 Х/ф «Брехун,
брехун»
22:30 Х/ф «Вiйна
наречених»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянка-

СТБ
06:35 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
09:45, 19:00 «Наречена
для тата 3»

22:00 Х/ф «Джо»
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Реальна мiстика
09:00, 15:20 Т/с «Хто ти?»
17:00, 21:00 Т/с «Кохання
із заплющеними очима»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Виноград»

14:45 Танька i Володька
15:15, 19:00, 20:00, 20:30,
21:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:45 Х/ф «Вийти замiж у
високосний рiк»
17:30 Х/ф «Вiйна
наречених»
22:00 Iгри Приколiв

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:15 М/ф «МаркоМакако»
11:35 Х/ф «Дивак»
13:15, 23:00 Країна У
13:45 Сiмейка У
14:15, 19:30, 21:00
Одного разу в Одесi

СТБ
06:40, 10:20 Т/с «Мiсто
закоханих»
09:25 «Неймовiрна
правда про зiрок»
17:05 «Хата на тата»
19:00 «МастерШеф.
Професiонали 2»
21:30 «Х-Фактор»

Ладакх - останнi
кочiвники

11:35, 14:50, 18:15 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
20:50, 22:45 Т/с
«Садiвниця»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20, 01:30 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
12:20 Топ - модель поукраїнськи
17:10 Х/ф «Вiкiнги»
19:00 Х/ф «Час вiдьом»
20:50 Х/ф «Брати Грiмм»
23:00 Х/ф «Циклоп»

10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40, 23:50
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту сторону фронту»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

НОВИЙ КАНАЛ
07:50 Таємний агент
09:00 Варьяти
11:10 Хто зверху?
14:50 Х/ф «Останнi
лицарi»
16:50 Х/ф «Брати Грiмм»
19:00 Х/ф «Алiса в країнi
чудес»
21:00 Х/ф «Алiса в
Задзеркаллi»
23:00 Х/ф «Залiзний
лицар»

програма»
11:00 Х/ф «Циган»
17:50, 20:30 Т/с «Страстi
по Зiнаїдi»
20:00 «Подробицi»
22:40 «Концерт Дiмаша»

новини
09:55 Анти-зомбi
10:50 Х/ф «Подарунок на
Рiздво»
12:25, 13:20 Х/ф
«Людина, яка бiжить»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20 Х/ф
«Близнюки»
17:15, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
22:55 Скетч-шоу «На
трьох»
5 КАНАЛ
07:15, 08:15 Д/с «Бойовi
машини»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:

причини i наслiдки»
13:10 Д/с «Таємницi
людського мозку»
14:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
15:30 Д/с «Життя через
об’єктив»
16:10 Д/с «Вiдсутнiсть
доказiв»
17:20 Кендзьор
18:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
19:20 Д/с «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с «Iсторiя
мафiї»
00:10 Т/с «Любов/
ненависть»

СУБОТ А , 4 ЛИПНЯ 2020 Р ОК У
1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
12:45 «Любий, ми
переїжджаємо»
15:20 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
17:10 Х/ф «Бамблбi»
19:30 ТСН
20:15 «Вечiрнiй квартал»
22:00 «Українськi сенсацiї
2020»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
07:40 «Загублений свiт»
12:15 Х/ф «Онг Бак»
14:10 Х/ф «Майстер

тай-цзи»
16:05 Х/ф «Подвiйнi
неприємностi»
17:45 Х/ф «Випадковий
шпигун»
19:25 29 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Шахтар»
21:25 Х/ф «Заклятi
вороги»
23:00 Х/ф «Бейтаун поза
законом»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Х/ф «Марiя Терезiя»
3,4 с.
11:40 М/с «Книга
джунглiв»

12:30 Вiдмовится вiд
м’яса
13:00 Ботокс, фiллер i Ко
13:30 Свiтова медицина.
Болiвiя - Калавайя:
цiлителi
14:00 Свiтова медицина.
Ладакх - останнi
кочiвники
15:00 UA Фольк. Спогади
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
16:45 Всенiчне бдiння
(ПЦУ)
19:30 Велика вечiрня
(УГКЦ)
20:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:20 Д/ц «Супер-Чуття»

ІНТЕР
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна

ICTV
08:50 Скетч-шоу «На
трьох»
10:50, 13:00 Т/с «Розтин
покаже»
12:45 Факти. День
15:30 Х/ф «Великий тато»
17:05 Х/ф
«Куленепробивний»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»

21:05 Х/ф «Повернення
Супермена»
23:55 Х/ф «Два днi у
долинi»
5 КАНАЛ
08:15 Д/с
«Найзавантаженiший у
свiтi»
08:40 Натхнення
09:15 Копiйка до копiйки
09:30 Автопiлот-новини
09:40 Автопiлот-тест
09:50 Драйв
10:10, 12:15 Майстри
ремонту
11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»

12:35, 15:35 На власнi очi
13:15, 14:15 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
15:15 Гончаренко рулить
16:10 Д/с «Вiдсутнiсть
доказiв»
17:10 Д/с «Мисливцi за
нацистами»
18:10 Про вiйсько
18:40 Є сенс
19:15 Особливий погляд
19:35 Спостерiгач
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Д/с «Iсторiя мафiї»
00:10 Т/с «Любов/
ненависть»

Вишгород
Четвер, 25 червня 2020 року
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Необхідно вибрати модель договірних відносин
(Початок на стор. 3)
У разі укладення індивідуального договору про надання комунальної послуги в багатоквартирному будинку, управління яким
здійснює управитель, до договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком вносяться зміни в частині зменшення
кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території
на суму витрат на утримання, обслуговування
та поточний ремонт внутрішньобудинкових
систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної
послуги.
Колективний договір про надання
комунальної послуги укладається з
виконавцем такої послуги особою,
уповноваженою на це співвласниками, від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку.
Такою уповноваженою особою може бути:
—
співвласник
багатоквартирного
будинку;
—
управитель
багатоквартирного
будинку;
— уповноважений орган управління
об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку;
правління житлово-будівельного кооперативу;
- інша фізична чи юридична особа, уповноважена рішенням співвласників (уповноваженого органу управління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку).
У разі укладення колективного договору
до відносин між співвласниками багатоквартирного будинку та уповноваженою співвласниками особою застосовуються положення
Цивільного кодексу України про доручення,
якщо інше не встановлено домовленістю між
ними.
Колективний договір про надання комунальних послуг підписується на умовах,
визначених у рішенні співвласників (уповноваженого органу управління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку), та є
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обов'язковим для виконання всіма співвласниками.
Рішення співвласників (уповноваженого
органу управління об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку) про укладання
колективного договору про надання комунальних послуг, прийняте у встановленому
законом порядку, обов'язково має визначати
умови укладання та виконання такого договору, в тому числі, але не виключно:
а) уповноважену особу, яка від імені та за
рахунок співвласників укладає та виконує колективний договір про надання комунальних
послуг;
б) порядок ведення уповноваженою особою обліку обсягу спожитих комунальних послуг та їх оплати, у тому числі стосовно кожного співвласника;
в) порядок та умови здійснення уповноваженою особою розподілу між співвласниками
обсягу спожитої комунальної послуги відповідно до законодавства;
г) визначення та порядок фінансування витрат уповноваженої особи, пов'язаних з укладенням та виконанням колективного договору
про надання комунальних послуг;
ґ) порядок перерахування співвласниками
на поточний рахунок зі спеціальним режимом
використання, відкритий уповноваженою особою, коштів для оплати спожитих обсягів комунальної послуги.
Вартість комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором про надання комунальних послуг, складається із плати за послугу, що розраховується
виходячи з розміру затверджених цін/тарифів
на відповідну комунальну послугу та обсягу
спожитих комунальних послуг, визначеного та
розподіленого відповідно до законодавства.
У вартість комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором
про надання комунальних послуг, не включаються плата за абонентське обслуговування
та плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.
Технічне обслуговування, поточний та

капітальний ремонти внутрішньобудинкових
систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної
послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу та електричної енергії),
здійснюються співвласниками чи залученими
ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.
Співвласники сплачують уповноваженій
особі, яка від їхнього імені та за їхній рахунок уклала колективний договір про надання
комунальної послуги, плату за організацію
укладення та виконання такого договору, розмір якої визначається за погодженням сторін,
якщо необхідність внесення такої плати визначена договором.
У разі укладення колективного договору
про надання комунальної послуги виконавець
забезпечує відповідність кількісних та якісних
характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця
та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.
У разі укладення договору про
надання комунальної послуги
об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку як колективним
споживачем такий договір укладається з
виконавцем відповідної послуги об'єднанням
співвласників багатоквартирного будинку від
власного імені. Умови укладення та виконання такого договору, а також відносини між
колективним споживачем та індивідуальними
споживачами регулюються статутом такого
об'єднання та рішеннями його уповноважених
органів управління.
У разі, якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали
одну з моделей організації договірних відносин та/або не дійшли згоди з виконавцем про
розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної
комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним
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співвласником укладається індивідуальний
договір без обслуговування внутрішньобудинкових систем про надання комунальної
послуги відповідно до вимог ч. 3 ст. 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з урахуванням таких особливостей:
1) виконавець забезпечує відповідність
кількісних та якісних характеристик послуги
встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;
2) до плати виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором не включається плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що
забезпечують постачання відповідної комунальної послуги;
3) технічне обслуговування, поточний та
капітальний ремонти внутрішньобудинкових
систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної
послуги, здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання
таких робіт особами за рахунок співвласників.
Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових
або примірних договорів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 690
від 05.07.2019 р.
Вишгородське МКП «Водоканал» закликає своїх споживачів бути відповідальними, ознайомитися з вимогами Закону
України «Про житлово-комунальні послуги»,
зважити «за» та «проти» кожної моделі договірних відносин та повідомити Вишгородське МКП «Водоканал» не пізніш як протягом п’яти місяців з дня завершення заходів
щодо запобігання виникненню та поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом
Міністрів України, про прийняте рішення
(протокол загальних зборів з поіменним
рішенням співвласників) мешканців - власників квартир вашого будинку щодо обрання
моделі договірних відносин.

!

Як Московія привласнила історію Київської Русі

Публікацію підготовлено на основі документальних матеріалів історика, археографа, члена-кореспондента Національної
академії наук України Ярослава Дашкевича.
Будуючи свою українську державу, ми
повинні знати власну історію, побудовану на
правді, достовірних фактах та історичних подіях.
Перебуваючи упродовж століть під владою
завойовників, українці фактично були позбавлені можливості впливу на формування української нації.
Звичайне шахрайство московитів, що привласнили собі минуле українського народу, нанесло величезну шкоду українському етносу.
Протягом століть, особливо з початком
16 ст., у свідомість людей сіяли, що російська
держава і російський народ беруть початок від
Київської Русі, і що це колиска трьох братніх
народів – російського, українського і білоруського, що росіяни за законом «старшебратства»
мають право на спадщину Київської Русі. Цією
брехнею і досі отруюють свідомість українців. В
часи існування Київської Русі про Московську
державу не було ні згадки. Київська Русь вже
існувала 300 років, як з'явились перші згадки у
1277 р. про Московське князівство.
Немає ніяких фактів про зв'язок Київської
Русі з фінським етносом землі «Моксель».
У той час, як у 988 році відбулося хрещення
держави Київської Русі, фінські племена землі
«Моксель» перебували в напівдикому стані.

Якщо говорити про якогось «старшого брата», то цей «старший брат» з’явився на світ на
декілька століть пізніше, аніж українці.
Коли Україна вже була християнською державою, московити – у 9-12 ст. великий край
від Тули, Рязані і теперішньої Московської області – меря, мокша, чудь, мордва, марі – народ «моксель» .
Ці племена стали згодом основою народу,
що прозвав себе «великоросами».
У 1137 р. на ці землі прийшов молодший
син київського князя Мономаха – Юрій Долгорукий, який залишився без княжого стола у
Київському князівстві. Він започаткував князювання Рюриковичів на землях «Моксель»,
очоливши Суздальське князівство.
Жінка місцевого племені народила від нього сина Андрія, якого назвали Боголюбським.
Народжений і вихований в лісовій глухомані
в середовищі напівдиких фінських племен,
князь Андрій розірвав усі зв'язки із київськими звичаями.У 1169 р. він захопив і зруйнував
Київ. Із Вишгорода викрав ікону Божої Матері.
До 12 ст. на землях «Моксель» проживали тільки фінські племена. Із 7729 розкопаних
курганів не виявлено жодного слов'янського
поховання.
Брехнею є те, що Москва заснована Юрієм
Долгоруким у 1147 р.
Москва, як поселення, була заснована в
1272 р. Цього ж року був проведений третій
перепис населення Золотої орди.

При першому (1237-1238) і другому (12541259) переписах поселення Москва не згадується. Московія, як князівство, виникла у 1277
році за наказом татаро-монгольського хана
Менгу-Тімура і була улусом Золотої Орди.
Першим Московським князем став Даниїл
(1277-1303 рр.) – молодший син Олександра
Невського. У 1319 р. хан Узбек призначив свого брата Кулхана удільним московським князем, а з 1328 р. – Великим Московським князем, він же іменується як Калита.
Хан Узбек, прийнявши іслам, знищив майже всіх князів Рюриковичів.
270 років Московією правила династія Чингізидів.
Нова династія Романових (Кобилиних) у
1613 р. принесла клятву на вірність старій династії Чингізидів.
Із наведених даних видно, що Московія є
прямою спадкоємницею Золотої Орди, монголо-татари є «хрещеними батьками» московської державності.
Московське князівство (з 1547 р. – царство) не мало жодних зв'язків до 16 ст. з князівством земель Київської Русі.
Плем'я великоросів, або російський народ,
з'явилось близько 15-17 ст. серед фінських
племен: мурома, мері, весі.
Татаро-монголи зробили значний внесок у
формування великоросів.
На психологію великороса наклали відбиток запозичення татаро-монгольського ін-

стинкту завойовника, деспота, в якого основна
мета – світове панування. Так до 16 ст. сформувався тип людини-завойовника, страшного
у своєму неуцтві, люті і жорстокості.
Цим людям не потрібні європейська культура і писемність, їм чужі такі категорії, як мораль, чесність, сором, правдивість, людська
гідність, історична пам'ять. Значна частина
татаро-монголів у 13-16 століттях влилася до
складу великоросів. Ось деякі прізвища татар,
які принесли славу імперії: Аракчеєв, Бунін,
Грибоєдов, Державін, Достоєвський, Купрін,
Плеханов, Салтиков-Щедрін,Тургенєв, Шереметьєв.
Щоб привласнити історію Київської землі і
увічнити цю крадіжку, великоросам треба було
придушити український народ, загнати його в
рабство, позбавити власного імені, виморити
голодом.
Радянський період був особливо жорстоким. За той час Україна втратила 25 млн населення, яке загинуло у війнах за інтереси Росії,
під час колективізації, на висилках і в катівнях.
Так «старший брат» , «великорос» змушував і по сьогоднішній день змушує жити «молодшого брата», «малороса», у жорстоких і
кривавих «обіймах любові».
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА з
питань духовності і просвітництва, голова
ГО «Духовно-просвітницький центр
«Спадщина»

НЕДIЛЯ , 5 ЛИПНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:15, 07:05 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25 «Свiт навиворiт»
17:15 Х/ф «Час»
19:30, 05:00 «ТСНТиждень»
21:00 Х/ф «Я, робот»
23:00 Х/ф «Екс Махiна»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
08:25 «Загублений свiт»
14:20 Х/ф «Кришталевi
черепи»
16:05 Х/ф «Загадки
Сфiнкса»
17:50 Х/ф «Храм черепiв»

19:40 Х/ф «Кiнг Конг»
23:00 Х/ф «Суддя Дредд
3D»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
00:00 Новини
09:00 Божественна
Лiтургiя у СвятоМихайлiвському
кафедральному соборi
Православної Церкви
України та всеукраїнська
молитва
11:00 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви
12:30 Недiльна Свята
Меса Римсько-

Католицької Церкви в
Українi
13:30 На схiдному фронтi
14:25 Телепродаж
15:00 UA Фольк. Спогади
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
18:00 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
18:30 Д/ц «Експедицiя зi
Стiвом Бекшеллем»
19:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20:00 100 рокiв iзоляцiї
21:20 Д/ц «Супер-Чуття»
22:00 Х/ф «Шпигунська
гра»
00:30 UA:Фольк. Спогади
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика

09:15 Т/с «Дiм, який»
13:10 Т/с «З мене досить»
17:00, 21:00 Т/с «Втраченi
спогади»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Все ще буде»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:20 М/ф «Бджiлка Майя
та медовi iгри»
11:50 Х/ф «Калошi щастя»
13:00 Т/с «Село на
мiльйон»
17:00 Х/ф «Брехун,
брехун»
18:30, 19:30, 20:30,
21:30 Одного разу пiд
Полтавою
19:00, 20:00, 21:00

Одного разу в Одесi
22:00 Країна У
23:00 Х/ф «Вийти замiж у
високосний рiк»
СТБ
06:35 «Все буде смачно!»
08:20 «Дiвчата: невiдома
версiя»
09:15 «Джентльмени
удачi: невiдома версiя»
10:10 «МастерШеф.
Професiонали 2»
12:40 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55 «Один за всiх»
22:10 «Я соромлюсь
свого тiла»
НОВИЙ КАНАЛ

07:10 Таємний агент
09:15, 11:00 Kids’ Time
09:20 М/ф «Лоракс»
11:05 Х/ф «Каспер»
12:50 Х/ф «Час вiдьом»
14:40 Х/ф «Алiса в країнi
чудес»
16:40 Х/ф «Алiса в
Задзеркаллi»
18:40 Х/ф «Красуня та
чудовисько»
21:00 Х/ф «Оз: Великий
та могутнiй»
23:40 Х/ф «Залiзний
лицар 2»
ІНТЕР
06:00 Х/ф «Благородний
венецiанець»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»

10:00 «Орел i решка.
Дива свiту 2»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:00 Т/с «Страстi по
Зiнаїдi»
16:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Подруги
мимоволi»
22:30 Х/ф «Егоїст»
00:20 «Речдок»
ICTV
06:00, 08:35
Громадянська оборона
06:55 Секретний фронт
07:50 Анти-зомбi
09:30 Т/с «Вiддiл 44»
12:15, 13:00 Х/ф

«Куленепробивний»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Повернення
Супермена»
16:50 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «13-й район»
22:15 Х/ф «13-й район.
Цеглянi маєтки»
5 КАНАЛ
07:50, 08:50, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15, 15:15 Невигаданi
iсторiї
08:40 Натхнення
09:10 Божественна
лiтургiя зi СвятоМихайлiвського

Золотоверхого собору
ПЦУ у Києвi
11:00 Божественна
лiтургiя з Патрiаршого
собору Воскресiння
Христового УГКЦ у Києвi
12:40 Iндiйський фiльм
«Танцюй танцюй»
15:35 Vоїн - це я!
16:10 Д/с «Вiдсутнiсть
доказiв»
17:10 Д/с «Мисливцi за
нацистами»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:35 Особливий погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time
22:00, 23:00 Д/с «Iсторiя
мафiї»
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ПАНОРАМА

Звертаюся до небайдужих!
Я, Попова Надія Олександрівна, працюю вчителем
іноземної мови у Вишгородській спеціалізованій школі
«Сузір’я». Прошу всіх небайдужих людей допомогти коштами на
лікування моєї мами Світлани Володимирівни Шульги.
Вже рік ми усіма силами намагаємося допомогти їй подолати рак кишківника, який після складної операції та шести курсів хіміотерапії, на жаль, дав метастази. 19.06.2020 р. робили
повторне обстеження КТ, колоноскопію та аналіз крові на РЕА,
які показали, що хвороба прогресує. Але, за прогнозами лікарів,
шанси на одужання є.
Усіх небайдужих благаю про допомогу!
Дорога кожна гривня і кожна хвилина!
Хай Господь береже Вас і Ваших рідних.
Номер картки «Приват Банк»
5168 7450 1434 9259
Попова Надія Олександрівна.

SOS

SOS

Вишгород
Четвер, 25 червня 2020 року

Блискавичні шахи у Вишгороді
ШАХ І МАТ

Допоможемо
новонародженому Іванку

Фінансова підтримка терміново потрібна новонародженій
дитині — внукові охоронця Вишгородської спеціальної ЗОШ
«Сузір’я» Олексія Заставного.
У Іванка (1,5 місяці від народження) лікарі діагностували рак
нирки. Дитину повезли в Національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит» на операцію. Для цього терміново потрібні кошти!
Номер Приват картки Заставного Олексія Миколайовича:
4731 2191 1316 6312

25 червня день народження відзначає депутат Київської обласної ради,
голова БФ «Молода Країна», хороший і надійний друг Андрій Євгенович
ПЕЩЕРІН!
Щиро вітаємо Вас з днем народження!
Прийміть найщиріші побажання міцного
здоров’я, безмежного щастя, сімейного добробуту. Нехай життя буде щедрим на успіхи та перемоги, багатим на радісні звістки,
приємні події, особисті досягнення і благородні справи! Божої благодаті та всіляких гараздів Вам і Вашій
родині на многії літа! Зичимо, аби кожен Ваш день наповнювався
найважливішими словами, які зігріватимуть душу, нестимуть тепло й добро до Вашої родини!
З повагою, друзі і соратники

29 червня день народження відзначає
голова Вишгородської міської громадської
організації «Всеукраїнська спілка радянських офіцерів»
Анатолій Сергійович КОЗАК.
Щиро бажаємо шановному іменинникові міцного здоров’я, наснаги, невичерпної
енергії для реалізації задуманого, родинного затишку!
Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти!
Вишгородська міська організація ветеранів війни, праці,
Збройних сил

Підприємству потрібні:
ОПЕРАТОР
МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ
КОМІРНИК
Тел: (067) 506-92-30
Мешканці міста, району, області,
м. Києва, підприємства та організації
можуть передплатити газету «Вишгород»
у будь-якому відділенні поштового зв’язку.
Індекс газети ТОВ «Газета «Вишгород»
у Каталозі місцевих
періодичних видань 76063.

У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку № 10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює:
понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349.

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

У минулі вихідні у Вишгороді пройшов турнір на Кубок міського голови зі швидких та
блискавичних шахів серед юнаків та дівчат.
Понад 50 шахістів два дні поспіль змагалися
за звання найкращого. З урахуванням карантину турнір проходив під відкритим небом.
Участь у ньому взяли 57 юних шахістів – представники не лише Київської області та міста Києва, але і Черкаської, Харківської та Хмельницької
областей. Змагання проводилися за швейцарською системою в 9 турів. Контроль часу у перший та другий день змагань відрізнявся, адже у
швидких шахах надається 10 хвилин на партію з
додаванням 5 секунд за кожний зроблений хід.
Блискавичні шахи обмежені у часі, всього 3 хви-

НА ЖИТТЄВИХ
ПЕРЕХРЕСТЯХ

лини з додаванням двох секунд, що ускладнює
процес гри.
При рівності очок, переможців виявляли за
прогресом або скороченим коефіцієнтом Бухгольця. Загальний призовий фонд змагань склав
22 000 гривень.
«Дякую за підтримку головному нашому
спонсору – міському голові Вишгорода Олексію
Момоту, за можливість розміститись на шкільному подвір’ї – директору ВРГ «Інтелект» Інні
Шубко», – зазначив організатор турніру Денис
Брязкало.
Переможці та призери відзначені грошовими
преміями.
Влас. інф.

Щоб згадати минуле…

У далекі роки (1973-1980) я працював екскаваторником у ПМК «Укрспецриббуду». Наша
організація зводила різні об’єкти по всій Україні.
У колективі працювали здебільшого молоді і завзяті з різними спеціалізаціями.
Багато літ минуло відтоді, долі і шляхи розлучили назавжди з дорогими колись людьми.
Я нині також пенсіонер, проживаю у чудовому селі Циблі Переяслав-Хмельницького району.
Хотів би дізнатися, як склалася доля моїх колишніх колег. Зокрема, Миколи Прокопенка (на жаль,

не знаю по батькові), який тоді працював водієм
самоскида, бульдозериста Петра П’ятковського
(з Білоцерківського району), Галини Миколаївни
Гончар (Мишкіної) — заступника прораба, Корнія
Федоровича Легкого — екскаваторника.
Буду радний почути дорогі голоси з далекої
нашої молодості.
Мої координати: (066) 160-49-92, (063) 34930-06, (096) 60-33-713.
Микола СУПРУН, с. Циблі
Переялав-Хмельницького району

КІГ «Лісний» повідомляє, що згідно з протоколом № 5 Правління кооперативу індивідуальних гаражів «Лісний» від 17 червня 2020 р., з метою спонукання членів кооперативу
щодо дотримання своїх обов’язків із сплати річних внесків, з 01 липня 2020 р. буде запроваджено штрафні санкції, передбачені Статутом, та відключення гаражних боксів боржників від електромережі.

П О СТЕЛЬКА

Адреса
штабу
по 96
округу:

Реставрація подушок, ковдр.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47. Ринок «Набережний»

ТОВ «КВОТ»
запрошує ЧОЛОВІКІВ та ЖІНОК
на ПОСТІЙНУ та ТИМЧАСОВУ роботу
на станках у м. Вишгороді —
ЛИВАРНИКІВ ПЛАСТМАС!
ВИДУВЩИКІВ ПЕТ-ТАРИ (пластикових пляшок)!
Навчаємо! Офіційне працевлаштування.
З/п чесна – від 7 500 грн на місяць на руки
(розраховується від виробітку).
Преміювання! Чекаємо на вас!
Звертатися за адресою:
м. Вишгород, вул. Київська, 10.
Тел: (067) 760-54-82

Вишгород, вул. Шолуденка 18а, офіс 189.
Керівник —
Головін Олексій Володимирович.

Директор, відповідальний за друк Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
Не всі думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. Листування з читачами лише на стоТОВ «Газета «Вишгород»
рінках газети. Матеріали без зазначення автора, адреси і контактних даних не розглядаються. За
— Вікторія Шмигора
точність та правдивість фактів відповідальність несе автор.

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 07301,
м. Вишгород, просп. І. Мазепи, 8, офіс 308
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

