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У Вишневому завершили реконструкцію дороги
по вулиці Київська. Нове асфальтне полотно сполучає
міста Вишневе, Боярка, села
Софіївська Борщагівка, Святопетрівське та інші населені пункти. За рік була
повністю зроблена сучасна
траса з якісним покриттям,
обладнана освітленням та
світлофорними переходами.
Міський голова Ілля Діков
неодноразово звертався до
органів державної влади з
клопотанням про реконструкцію дороги та отримав підтримку Лідера Ради-

кальної партії Олега
Ляшка у вирішенні цього питання. Олег Ляшко
та його помічник Олександр Богачов звернулися
із відповідним проханням
до міністра інфраструктури Володимира Омеляна,
а також керівника служби
автомобільних доріг у Київській
області Петра Берегового, та згодом добилися виділення коштів на
будівництво дороги.
В урочистому відкритті дороги
взяли лідер Радикальної партії Олег Ляшко, керівник служби
автомобільних доріг Київської області Володимир Козак, начальник ГУ Національної поліції Київської області генерал Дмитро Ценов,
голови населених пунктів Києво-Святошинського району.
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«СПОЧАТКУ ПОПЕРЕДЖАЄМО,
ПОТІМ ВЖИВАЄМО ЗАХОДІВ»
СТОР. 2

В ТРЬОХ ДИТЯЧИХ САДОЧКАХ
ВСТАНОВИЛИ СИСТЕМИ
ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ
«ТОВАРИШ ПРИЙМАЧЕНКО,
НАС ЖЕ МОГЛИ ПОСАДИТИ!»

Презентували установку
в ДНЗ «Теремок», також системи очищення води встановлені в «Орлятку» та «Чебурашці».

Історія про те, як бригадир агрегатного цеху
Автобази 0901 Микола Приймаченко пішов на злочин заради рідного підприємства.

СТОР. 8

СТОР. 3
Заступник командира «Дельти» Валентин
Буга про роботу спецпідрозділу щодо охорони громадського порядку у Вишневому.
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ПРОПАГАНДА СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ
Президент
благодійної
організації «Рух українських
матерів» Мирослава Дячинська:
«Проект «Підготовка молоді до подружнього життя»
– це спільний задум КиєвоСвятошинської
райдержадміністрації та благодійної
організації «Рух українських
матерів». Раніше ми працювали безпосередньо з парами,
які вже планували створювати
сім’ю. Але зробили висновок,
що дітей потрібно готувати
до подружнього життя ще з
шкільного віку. Так ми можемо
підвищити рівень готовності
молоді до сімейного життя,
зберегти сімейні цінності».

Кандидат психологічних
Учням 10-11 класів Вишнівської ЗОШ №2 Мирослава Дячинська та Олександра Питлюкнаук
Олександра ПитлюкСмеречинська розповіли про планування сім’ї.

В ТРЬОХ ДИТЯЧИХ
САДОЧКАХ ВСТАНОВИЛИ
СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ
ПИТНОЇ ВОДИ

Смеречинська:
«Важливим моментом є
чесність і доступність інформації. Часто діти дізнаються
про сексуальні відносини
на вулиці або ж з Інтернету.
Батьки повинні вміти спілкувати з ними, говорити на їхній
мові, як тільки вони заводять
розмови на делікатні теми.
Але не замовчувати і не соромитися називати речі своїми
іменами. Я сама мама, маю
20-літнього сина і, вважаю,
дуже важливим показати дітям, що ми можемо відповісти їм на всі їхні питання, за
потреби, за віком».

УВАГА!

ОГОЛОШЕННЯ

СКИДКИ на работу+материалы
РЕМОНТЫ домов, квартир. Перепланировки, отопление, водопровод, канализация.
СТРОИТЕЛЬСТВО- дома, пристройки,
павильоны,
гаражи,
навесы,
беседки. Бани, ворота, заборы.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ.
Мансардные крыши. УТЕПЛЕНИЕ,
Презентували установку в ДНЗ «Теремок», таоблицовка домов.
кож системи очищення води встановлені в
(096)9721514, (066)8393483

«Орлятку» та «Чебурашці».

Із 16 жовтня 2018 року в Київській області розпочинається
осіння кампанія з пероральної
імунізації диких м’ясоїдних тварин.

Втрачено свідоцтво про базову загальну середню освіту видане гімназією «Академія» міста Києва видане на ім’я Онищенка Володимира Олександровича, вважати недійсним.
Втрачено посвідчення учасника бойових дій видане на ім’я Дєбєрдєєва
Руслана Равільовича, вважати недійсним.
Втрачене посвідчення, що підтверджує статус багатодітної сім’ї видане
на ім’я Чайка Ольга Петрівна, вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме майно, серія САА
№ 256798т на ім’я Авдієвський Владлен Борисович та Авдієвська Надія Антонівна видане виконкомом Вишневої міської ради 04.02.2004 року, вважати недійсним.
Втрачений Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯК № 158587 на ім’я Вікулов Олександр Леонідович, виданий Абрамівською сільською радою Вишгородського району Київської області № 28. 02
сесії 06 скликання від 17.12.2010 року, вважати недійсним.

НЕКРОЛОГ
26.10.2018 минає рік, як немає з нами дорогого люблячого сина, чоловіка, батька, брата
Тепер завдяки новій
установці для пиття та приготування їжі в дитячих
садочках використовується виключно та вода, яка в
повній мірі відповідає всім
стандартам якості та безпеки. Діти тепер можуть пити
воду без кип’ятіння.
Проект «Чиста вода»
реалізований завдяки зусиллям компанії «PepsiCo»,
за підтримки благодійного
фонду «Благомай». Взагалі,

за час реалізації проекту, в
Миколаївській та Київській
областях встановлено 40
водоочисних систем, якими
користуються 5 000 українських дітей. Заступник
міського голови Вишневого Георгій Майсурадзе від
імені громади та мера Іллі
Дікова висловив подяку
спонсорам і партнерам за
те, що вони допомагають
вирішувати соціальні проблеми нашого міста.

ПЕТРА
МИКИТЮКА
Вогонь життя раптово згас,
печаль і смуток серце ранить,
Низький уклін тобі від нас і вічна пам’ять.
Вічно сумуючі мама, брат із
сім’єю і всі рідні.

Брикети для імунізації
диких та бродячих тварин. Розмір
принади – приблизно
як сірникова коробка.
Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області повідомляє, що з метою збереження стабільної
епізоотичної ситуації зі сказу на території
Київської області із 16 жовтня 2018 року
буде проводитись планова пероральна
імунізація диких та бродячих м’ясоїдних
тварин.
Розповсюдження принад, які містять
високоімунну безпечну вакцину проти
сказу, буде здійснюватися авіатранспортом в лісових та сільськогосподарських
угіддях.
Велике прохання не хвилюватися побачивши принаду (розмір із сірникову коробку) або літак, який розкидає принади,
ні в якому випадку не чіпати брикети та не
переносити з місця.
Триватиме кампанія з пероральної
вакцинації протягом 7-9 днів, в залежності від погодних умов.

ЧОМУ САМЕ ЗАРАЗ У ВИШНЕВОМУ АКТИВНО РЕМОНТУЮТЬ ДОРОГИ?

Відповідає начальник відділу обслуговування житлового фонду, обліку, розподілу житлової
площі, приватизації житла та з питань надзвичайних ситуацій Олександр Волков.

«Звичайно всі заплановані роботи розпочинаються навесні, а закінчуються
до кінця року, доки дозволяє погода. Така процедура:
в бюджеті на кожен рік закладаються певні кошти на
ремонт доріг, потім потрібно розробити проект, пройти експертизу, провести
тендер, утвердити. В цьому
році об’єм робіт досить великий, тому ремонт доріг,
тротуарів, міжбудинкових
проїздів остаточно ще не
завершений. Зокрема, про-

водиться заміна асфальтного покриття по вулиці
Л. Українки, від вул. Святошинської до вул. Київської,
йде реконструкція другого
етапу по вул. Чорновола,
тощо.
Головна вимога міського голови Іллі Дікова, щоб
міська інфраструктура, в
тому числі дорожня, відповідала сучасному європейському рівню. Він особисто
веде контроль по кожному
об’єкту, отже, роботи мають
закінчитися в строк».
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«СПОЧАТКУ ПОПЕРЕДЖАЄМО,
ПОТІМ ВЖИВАЄМО ЗАХОДІВ»
Заступник командира «Дельти» Валентин Буга про роботу спецпідрозділу щодо
охорони громадського порядку у Вишневому.

Валентине Петровичу,
наскільки поширеною є практика охорони порядку в місті
за допомогою сил громадських
формувань – подібно тому, як
це робить «Дельта» у Вишневому?
Пару років тому я вивчав
це питання, тоді якраз готували
новий закон про муніципальну
варту. Спілкувався з колегами із
Вінниці, Франківська, Львова, у
них працювали схожі підрозділи. Була у них і своя специфіка.
Пам’ятаєте, львівські проблеми
із вивозом сміття? Вони більше
займалися благоустроєм – боролися з незаконними звалищами.
Знаю також, що комплексну охорону порядку, як у нас, громадські формування забезпечують в
окремих районах Києва.
Чи вистачає повноважень громадській організації
для такої роботи? Все ж таки
це не поліція.
Це перше питання після

затримання, ккожен день. Зупиняємо машину, о
одразу крик: «Ви не
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робітників наших соціальних
служб,
служб коли вони відвідують неблагополучні сім’ї. Постійна проблема – порушення тиші у вечірній час. Молодь гуляє, музику
слухає о дванадцятій ночі, сусідів
це дратує, викликають нас. Бійки на вулицях, грабежі, побутові
конфлікти… Іноді просто просять
допомогти. Жіночка-інвалід, десь
під 80 років, дзвонить і питає, чи
можемо підвезти на кладовище,
могилку провідати. Як тут відмовити. Завжди допомагаємо інвалідам, пенсіонерам. Хлопцям не складно
підвезти літній людині
мішок картоплі чи моркви з ринку.
Видно, що зараз «Дельта» знову
намагається прибрати стихійну торгівлю
з вулиць міста. Схоже,
що ця боротьба триватиме вічно?
Коли
людина
фрукти-овочі з власного
городу виставила, намагається заробити якусь
копійку, це одне. Поясниш, вона сама збереться, піде. Інша справа, на-

приклад, чоловік біля мосту стояв,
продавав рибу, заважав проїзду та
проходу. Права на торгівлю не має.
Де він ту рибу взяв – невідомо. Чи
можна її взагалі їсти. Багато разів
попереджали, він всіх матом криє,
в тому числі і поліцію. Поліція розвернулася та поїхала. Закінчилося
тим, що привезли ми його сюди і
склали протокол. Нехай у суді доводить, що він не продавав. Як ти
не продавав, коли є відеозапис, а
ти стоїш прямо під камерою. З такими будемо боротися, очевидно,
що завжди.
Як Ви оцінюєте ефективність своєї роботи? Наскільки вагомий внесок «Дельти» в порядок на вулицях
Вишневого?
Вибачте, але такі питання мене дратували ще в той час,
коли я служив у міліції. Чому ми
повинні оцінювати власну роботу? Навіщо вигадувати? Про нас
знає, напевно, 80% населення
міста. Спитайте у них. Щомісяця
ми робимо звіт для міської влади.
Нехай нас оцінюють мер, громада
та міськрада. Їм вирішувати, наскільки ефективно працює «Дельта», потрібні ми чи ні.
Між тим, органи правопорядку зараз часто рекламують себе, намагаються якнайкраще представити образ
сучасної, ефективної поліції…
Зізнаюся, ми навіть знімалися в їх рекламі. По всьому
Києву борди з нами розвісили.
Для набору до лав Національної
поліції робився плакат, терміново потрібно було фото – може, не
було до кого ще звернутися, спитали «Дельту». Фотограф приїхав
сюди, зняв нас біля машин. Потім
на цьому фото затерли герб Вишневого та перемалювали колір
мигалок – на машинах «Дельти»
вони жовті, а в поліції синьочервоні. Дуже багато знайомих
тоді мене перепитувало – це я на
бордах чи не я. Напевно, така реклама потрібна в країні, чи у великому місті. А тут, у Вишневому,
ми і так перед очима.

ГФ «СПЕЦЗАГІН «ДЕЛЬТА»
ТЕЛ.: 0678419441

м. Вишневе, вул. Європейська (Жовтнева), 8
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РАЙОННІЙ УСВА – 15

10 000 КМ НА ВЕЛОСИПЕДІ

У
Вишневому,
біля
пам’ятника воїнам Афганістану, відбувся мітинг
з нагоди відзначення 15
річниці створення КиєвоСвятошинської організації
Української спілки ветеранів Афганістану. Патріотичними піснями привітала присутніх творча група
ветеранів з м. Біла Церква
«Ташакор». Священнослужителі відслужили молебень за загиблими земляками, пам’ять загиблих
воїнів вшанували хвилиною мовчання.

Винахідник дерев’яного велосипеду вишнівчанин Валерій Горбатов, проїхавши через всю Північну Америку, зібрав
більше 10 тисяч доларів на благодійну допомогу сиротам.
РОЗПОЧАЛОСЯ
ВСЕ ЦЕ ЧОТИРИ РОКИ
ТОМУ, коли на свій день
народження я захотів
придбати
велосипед.
Хотілося щось стильне
та неординарне. Я 20
років працюю з меблями, з деревиною – так
і прийшов до думки
створити велосипед з
дерев’яною рамою. Пошукав в гуглі, подумав.
У мене є знайомі, які
працюють на авіаційному заводі Антонова.
Намалював схему, дизайн і попросив хлопців
зробити
обчислення,
додати інженерії, щоб
велосипед був не лише
гарним, але й міцним.
Отже, «Вудровер» – це
не іграшка, забавка, витвір мистецтва, а така
штука, на якій можна і
необхідно їздити.
ЗАРАЗ РОЗРОБЛЯЄМО ІНШУ МОДЕЛЬ, яка
більше підходить для
американського ринку.
Досить висока ціна велосипеда їх не лякає, всі
казали, що наш «Вудровер» – просто супер. Але
маунтінбайк – це трохи
не те, що їм потрібно. В
повсякденному житті
використовують моделі
з іншою геометрією.
МИНУЛОГО РОКУ до
мене зателефонували
з Міністерства економічного розвитку та
торгівлі і сказали, що

наша компанія може
бути представлена на
економічному форумі
в Торонто в Канаді. До
речі, канадські хокеїсти
грають українськими
ключками, які виробляють на заводі в Мукачево. Він вже називається
«Фішер», там іноземні
інвестиції, але це українське виробництво, з
нашої сировини.
ВЕЛОПРОБІГ
«Чумацький шлях до Північної Америки» тривав
упродовж 100 днів. Починався весь маршрут
з Лос-Анджелесу і закінчився у Вашингтоні.
Звісно, нам допомогли.
Адже така поїздка насправді досить витратна – один тільки квиток
до Америки коштує 650
доларів, а нас було 10
чоловік. Я дуже вдячний нашим спонсорам,
а також Міністерству
закордонних
справ
України за допомогу.
ПРИЙМАЛИ
НАС
УКРАЇНСЬКІ
ГРОМАДИ в США, українська
діаспора. Допомагали
і звичайні американці.
У них немає парканів,
ми просто підходили
до будинків і питали
господарів, чи можна
поставити намет, щоби
переночувати. Вони виносили каву, дозволяли
користуватися ванною,
розпитували про Укра-

їну, спілкувалися допізна. Це було тепло і
зворушливо.
ПІД ЧАС ПОДОРОЖІ
демонстрували
американцям наш «Вудровер», а також «Делфаст»
– український електробайк, який долає 386 км
на одному заряді. Була
з нами і легенда велосипедного спорту України – гоночний велосипед «Еней», зроблений
на заводі Антонова.
На ньому українські
спортсмени били всі
рекорди світу та збирали золоті медалі. Його
конструкція була на
межі ваги та геометрії.
А потім міжнародна
федерація велосипедного спорту заборонила
«Еней» до використання
на змаганнях, оскільки
велосипеди всіх інших
виробників просто не
могли йому скласти
конкуренції.
У НАС БУЛА БЛАГОДІЙНА МЕТА. Ми зібрали більш 10 тис. доларів,
які зараз витрачаються на потреби дитячого будинку сімейного
типу, а також на допомогу хлопчику Артему.
Його батько загинув на
війні, Артем навчається
у ліцеї ім. Івана Богуна.
Ми не можемо допомогти всім, але принаймні підтримуємо ці дві
сім’ї.

КОНЦЕРТ
БАНДУРИСТІВ
В актовій залі міської ради відбувся
концерт Національної заслуженої капели бандуристів України імені Георгія
Майбороди, присвячений Дню захисника України.
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СЕЗОН ХВОРОБ:
ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД ВІРУСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Завідуюча Амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 2 Олена Лісовська розповідає про те, як вберегтися від сезонних простудних захворювань та ГРВІ.
Саме восени вірогідність
простудних захворювань найвища. Здавалося б укріплений за
літо імунітет може справитися. Та
імунний захист в осінній період
падає через зниження температури повітря та часті дощі. Це, в
свою чергу, призводить до гострих
респіраторних вірусних захворювань. Тож будь-яке захворювання
краще попередити, аніж лікувати.
Варто приділити увагу харчуванню, відпочинку, прогулянкам
на свіжому повітрі і, звичайно ж,
важливо робити профілактику
грипу та ГРВІ. А це, передусім, вакцинація.
В цьому році прогнозують три
різновиди вірусу грипу: Мічиган,
який є різновидом штаму грипу
H1N1, або так званий «свинячого
грипу» - у хворих різко піднімається температура, іноді до 40 градусів, і тримається до трьох діб і
більше. Не менш небезпечним є ві-

ВБЕРЕЖИ
ЖИТТЯ!

рус Сінгапур H3N2, який може приводити до смертельних наслідків.
Найчастіше ним заражаються діти
і люди похилого віку, у яких розвиваються ускладнення у вигляді
важких пневмоній. Вірус Колорадо
не призводить до таких серйозних
ускладнень і летальних наслідків,
як попередні. Однак може стати
причиною локального спалаху захворювання, наприклад, в школі.
Харчування. Восени варто
приділити увагу повноцінному
харчуванню. Слід збільшити кількість продуктів, що є джерелом
вітаміну С. Раціон повинен бути
різноманітним. Вживайте продукти, які містять велику кількість
вітамінів, мінералів. Перевагу віддавайте м’ясу, рибі, кисломолочним продуктам, свіжим овочам та
фруктам. Корисні чаї та відвари з
шипшини теж будуть у нагоді.
Відпочинок.
Дотримуйтеся режиму праці та відпочинку.

Звернуть увагу на сон – не менше 7-8 годин на добу. Під час сну
нормалізується робота імунної
системи і активно відновлюється
робота всіх органів. Виснажений
організм вразливий до вірусних

Шановні батьки!
Враховуючи надзвичайно складну епідемічну ситуацію щодо інфекційних захворювань, яких можна
запобігти проведенням вакцинації, адміністрація Вишнівської міської лікарні запрошує дітей, що потребують імунопрофілактики згідно Календаря щеплень.

ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЗДОРОВ’Я
ДОСТАТНЬО ПРОСТИХ РЕЧЕЙ
Як свідчить лікарська практика, саме вони дають максимальний ефект.

та бактеріальних інфекцій. Тому
такі люди частіше інших застуджуються.
Прогулянки. Гуляйте частіше
на свіжому повітрі незважаючи на
погоду. Зміцнити імунітет можна

й загартовуванням організму, однак починати це потрібно влітку.
Вакцинація. Її краще робити
в жовтні, перед початком епідсезону. Бережіть себе та будьте
здорові!

• Медичну карту дитини, форма №
Для проведення вакцинації у суботу
27.10.2018 року з 09:00 до 14:00 до ди- 026/о;
• Карту профілактичних щеплень,
тячої поліклініки за адресою: вул. Євроформа № 063\о.
пейська, 31-а.
Телефон для довідок: (04598) 5 13 49.
Всі вакцини наявні у повному обсязі.
Адміністрація ВМЛ.
При собі мати:

ЯК ПРАВИЛЬНО ХВОРІТИ І

ШВИДКО ОДУЖАТИ

Правило №1. Захворів – сиди вдома.
Якщо вже не зміг уберегти себе, то хоча б
не заражай інших.
Правило №2. Застосовувати засоби
безпеки, щоби не передати вірус всій родині. Окремий посуд, постійне миття рук,
провітрювання приміщень, дезінфекція
поверхонь, яких торкався хворий – начебто, всім відомі речі, але дуже часто ми
зневажаємо цими простими правилами,
які допомагають уберегти сім’ю від розповсюдження вірусу.
Правило №3. Обов’язково звернутися до лікаря у разі виникнення наступних
симптомів:
ускладнення дихання;
відсутність полегшення на четвертий день хвороби;
запаморочення, втрата свідомості, блювота;
стійке підвищення температури,

неефективність жарознижуючих засобів;
набряк на шиї.
Правило №4. Не приймайте від грипу антибіотики. Вони не діють на вірус.
Основні ліки – це вживання великої
кількості рідини, домашній режим та жарознижуючі препарати, за необхідності.
Не слухайте рекламу. Щороку українці
витрачають на препарати, ефективність
яких медично не доведена, 14 мільярдів
гривень. Якби ж то допомагало! Насправді це просто викачка грошей. До речі, популярний вітамін С також не запобігає
хворобі, але, цілком можливо, скорочує її
тривалість.
Висока температура при грипі може
триматися до 5 днів, всі інші симптоми –
7 – 10 діб. Заразним хворий залишається
ще принаймні добу після нормалізації
температури.
Сторінку підготувала Оксана ЗАХАРЕНКО
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ОФЕРТА
до Публічного Договору про надання послуг з вивезення побутових
відходів
Комунальне підприємство «Управління міським господарством»
Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області, розташоване за адресою: 08132, м.Вишневе, вул.Зелена, 2, що відповідно до рішення виконавчого комітету Вишневої міської ради «Про
затвердження результатів засідання конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишневе» №45 від 24.10.2018 року, визначено виконавцем послуг з вивезення побутових відходів в місті Вишневе, пропонує укласти Публічний Договір від
26 жовтня 2018 року про надання послуг з вивезення побутових відходів
власникам (наймачам, орендарям) квартир в багатоквартирних житлових
будинках та власникам (наймачам, орендарям) житла в будинках приватного сектора міста Вишневе.
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГЗ ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
місто Вишневе

«26» жовтня 2018 року

Комунальне підприємство «Управління міським господарством»
Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ 34778905), далі Виконавець, в особі начальника Заваляка Володимира Маріановича, що діє на підставі Статуту, рішення виконавчого комітету Вишневої міської ради «Про затвердження результатів
засідання конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення
побутових відходів на території міста Вишневе» №45 від 24.10.2018 року,
визначено виконавцем послуг з вивезення побутових відходів в місті Вишневе та фізичні особи-мешканці міста Вишневе Києво-Святошинського
району Київської області, далі Споживачі, а кожен окремо – Споживач,
далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір про
надання послуг з вивезення побутових відходів, далі Договір.
Договір є публічним відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України та його умови є однаковими для всіх Споживачів.
Договір опублікований в газеті «Наше Місто» та на сайті Виконавця –
http://www.umg.in.ua/
1.Предмет договору
1.1. Виконавець надає послуги з вивезення побутових відходів (далі
ТПВ, відходи) відповідно до «Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 10.12.2008 №1070 та відповідно до схеми санітарного очищення, затвердженої рішенням виконавчого комітету Вишневої міської ради від
15.09.2011 року № 76/2, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених Договором (далі - Послуги).
2.Перелік Послуг
2.1. Виконавець надає Споживачам Послуги з вивезення побутових
відходів, в тому числі великогабаритних.
2.2. Надання послуг Виконавцем проводиться за контейнерною та
безконтейнерною схемою.
2.3. Для вивезення ТПВ за контейнерною схемою використовуються
технічно справні контейнери місткістю 0,75 м3 та 1,1 м3 або іншої ємності,
що належать Виконавцю, Споживачу або третім особам.
2.4. Вивезення ТПВ здійснюється Виконавцем відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг
з вивезення побутових відходів, умов цього договору, актів та графіка вивезення побутових відходів.
2.5. Вивезення ТПВ за безконтейнерною схемою застосовується лише
в окремих районах приватного сектора міста. При застосуванні безконтейнерної схеми Споживачі послуг зобов’язуються виставляти в місцях, погоджених з Виконавцем закриті ємності – мішки, місткістю не більш як
0,12 м3.
2.6. Завантаження відходів у контейнери або закриті ємності здійснюється Споживачем.
Вивантаження відходів з контейнерів та завантаження мішків з відходами в спеціально обладнані транспортні засоби здійснюється Виконавцем.
2.7. Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється Споживачами та Виконавцем відповідно до вимог санітарного
законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на
здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.
2.8. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.
3.Вимірювання обсягу, визначення вартості та якості послуг
3.1. Обсяг надання Послуг розраховується Виконавцем на підставі
норм, затверджених рішенням виконавчого комітету Вишневої міської
ради від 15.09.2011 року № 76/2.
3.2. Розрахунок вартості Послуг з вивезення ТПВ здійснюється на підставі тарифів, рішення виконавчого комітету Вишневої міської ради «Про
встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає КП «Управління міським господарством» №45/1 від 24.10.2018 року.
Вартість надання Послуг за Договором встановлюється на одну особу
в місяць.
3.3. У випадку зміни цін та тарифів на Послуги, що надаються за Договором, включаючи встановлення нових тарифів, Сторонами за Договором
застосовуються нові (змінені) ціни та тарифи з дня їх офіційного вступу в
силу (дня початку застосування), згідно з чинним законодавством України,
без укладання додаткової угоди до Договору.
У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифу
на Послуги Виконавець в строк, що не перевищує 15 днів з дати введення
тарифу в дію повідомляє про це шляхом розміщення інформації на своєму сайті.
Оплата послуг
4.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
4.2. Платежі вносяться не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.
4.3. Плата за надані Послуги вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі рахунку-повідомлення, який щомісячно направляється Споживачам.
4.4. У разі необхідності, Виконавець протягом 30 днів здійснює перерахунок вартості фактично наданих Послуг та повідомляє Споживачів про
його результати.
4.5. Споживач, який має право на встановлені законодавством пільги
з оплати Послуг з вивезення побутових відходів повідомляє Виконавця
у письмовій заяві про своє право на пільгу з посиланням на відповідний
нормативний акт, що регулює відповідні відносини. Пільга з оплати за послуги нараховується з дня отримання Виконавцем заяви з повним пакетом підтверджуючих документів, але не раніше дати внесення даних про
пільговика в Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають
право на пільги.
5. Права та обов’язки Споживача
5.1. Споживач має право:
5.1.1. Одержання без додаткової оплати інформації про ціни/тарифи
на послуги з вивезення побутових відходів, загальну суму місячного
платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;
5.1.2. Відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем внаслідок ненадання або надання Послуг не в повному обсязі;
5.1.3. Усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні Послуг у
п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

5.1.4. Складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання Послуг з обов’язковою участю представника Виконавця;
5.1.5. На перевірку кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;
5.1.6. Зменшення розміру плати за Послуги в разі недотримання графіку вивезення відходів;
5.1.7. Не сплачувати вартість послуг за період тимчасової відсутності
в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови відповідного
звернення та документального підтвердження такої відсутності (довідка з
місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання);
5.2. Споживач зобов’язується:
5.2.1. Оплачувати в установлений договором строк послуги, надані
йому за Договором;
5.2.2. Сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених Договором;
5.2.3. Визначати разом з Виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;
5.2.4. Обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнери та контейнерні
майданчики, що перебувають у власності Споживача;
5.2.5. Своєчасно вживати заходи до усунення виявлених недоліків,
пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;
5.2.6. Дотримуватися правил безпеки та санітарних норм при споживанні послуги;
5.2.7. Письмово інформувати виконавця про зміну власника житла
(іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, протягом 30 календарних днів від
дня настання такої події;
5.2.8. Забезпечувати стан контейнерів, що відповідає вимогам санітарних норм та правил;
5.2.9. Не передавати контейнери, які належать Виконавцю або третім
особам, в користування іншим юридичним чи фізичним особам, та не змінювати місця їх розміщення без письмового погодження з Виконавцем;
5.2.10. Забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.
6.Права та обов’язки Виконавця
6.1. Виконавець має право:
6.1.1. Вимагати від Споживача обладнати контейнерні майданчики та
забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнери та контейнерні майданчики, що перебувають у власності Споживача;
6.1.2. Вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином
зберігати відходи, встановлювати передбачену санітарними нормами
кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;
6.1.3. Вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;
6.1.4. Вимагати від Споживача своєчасного дотримання вимог нормативно - правових актів у сфері поводження з побутовими відходами;
6.1.5. Вимагати від Споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;
6.1.6. Вимагати від Споживача надавати інформацію про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості
осіб, які постійно проживають у житлі Споживача;
6.1.7. Залучати третіх осіб для належного надання Послуг за Договором.
6.1.8. У разі порушення Споживачем умов Договору звертатися до
суду.
6.2. Виконавець зобов’язується:
6.2.1. Забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість Послуг згідно із вимогами чинного законодавства та про відходи й умовами Договору, у тому числі, шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
6.2.2. Надавати Послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України та цього Договору;
6.2.3. Погодити із Споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість, необхідну для збирання побутових відходів,
перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;
6.2.4. Обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних
майданчиків у разі перебування їх у власності Виконавця;
6.2.5. Збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;
6.2.6. Ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення
на контейнерному майданчику через недотримання графіка вивезення,
проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб, крім
випадків, коли розсипання відходів під час завантаження відбулося через
їх переповнення;
6.2.7. Мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що
надають послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та
перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти
поводження з побутовими відходами;
6.2.8. Без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;
6.2.9. Своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати актипретензії, вести облік вимог (претензій) Споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;
6.2.10. Прибувати протягом 3 годин на виклик Споживача і усувати
протягом 24 годин недоліки. У разі коли недоліки не усунено протягом
трьох робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру оплати;
6.2.11. Відшкодувати відповідно до закону та умов цього договору
збитки, завдані Споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не
в повному обсязі;
6.2.12. Зменшувати розмір плати за послуги за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна)
Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови відповідного звернення та документального підтвердження такої відсутності
(довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання,
проходження військової служби чи відбування покарання).
Відповідальність сторін за невиконання умов договору
7.1. Споживач несе відповідальність згідно з Законом і цим Договором за:
7.1.1. Несвоєчасне внесення плати за послуги;
7.1.2. Невиконання зобов’язань, визначених Договором і Законом;
7.1.3. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги з поводження з побутовими відходами споживач зобов’язаний сплатити
пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення.
Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків
загальної суми боргу;
7.1.4. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги;

7.1.5. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості
держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.
7.1.6. Пункти 7.1.3., 7.1.4. та 7.1.5. набирають чинності з моменту введення в дію відповідних норм Закону України «Про житлово-комунальні
послуги» від 09.11.2017.
7.2. Виконавець несе відповідальність за:
7.2.1. Ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело
до заподіяння збитків майну Споживача, шкоди його життю чи здоров’ю;
7.2.2. Невиконання зобов’язань, визначених Договором і Законом.
8. Розв’язання спорів
8.1. Спори між Сторонами за Договором розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.
8.2. Спори, пов’язані з пред’явленням претензій, можуть розв’язуватися
в досудовому порядку шляхом переговорів.
8.3. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, Споживач викликає представника Виконавця для складення
акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і
якісних показників тощо.
8.4. Представник Виконавця зобов’язаний прибути протягом п’яти
днів.
8.5. Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюється їх підписами.
8.6. У разі неприбуття представника Виконавця у п’ятиденний строк
або його відмови від підпису акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два Споживачі або виборна особа будинкового, вуличного,
квартального чи іншого органу самоорганізації населення.
8.7. Акт-претензія подається Виконавцю, який протягом трьох робочих днів з моменту отримання вирішує питання про перерахунок розміру
плати або надає Споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.
9. Форс-мажорні обставини
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за Договором у разі
порушення його умов в результаті дії обставин непереборної сили (дії
надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов
цього договору.
10.Порядок укладення, строк дії цього договору та інші умови
10.1. Договір укладається строком на 5 (п’ять) років з урахуванням
вимог ч.3 ст.205, ст.ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України без
підписання письмового примірника Сторонами. Якщо за один місяць до
закінчення зазначеного строку жодна з Сторін не повідомить письмово
другу Сторону про відмову від Договору, Договір вважається продовженим на наступний період.
10.2. Якщо протягом 30 днів з дня опублікування Договору не буде
письмових заперечень Споживача, Договір вважається укладеним.
10.3. Договір набирає чинності з 01 листопада 2018 року і діє до 31
жовтня 2023 року.
10.4. Якщо виникне необхідність внести зміни до Договору, Виконавець зобов’язується розмістити повідомлення про такі зміни на своєму
сайті та в офіційних друкованих виданнях, що публікуються у місті Вишневе не менше ніж за десять днів до набрання змінами чинності, крім випадків, для яких цим Договором встановлений інший термін та/або порядок
повідомлення про внесення змін. У разі незгоди Споживача зі змінами,
спір розв’язується в судовому порядку.
10.5. Дія договору припиняється у разі, коли:
- закінчився строк, на який його укладено;
- припинено відповідний договір на надання послуг з вивезення
побутових відходів на певній території населеного пункту.
Прикінцеві положення
11.1. Інформація про укладені договори між виконавцем послуг з
вивезення побутових відходів та суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та/або захоронення побутових відходів:
- №33-п/18 від 10.01.2018 з ТОВ «Укрвторенергоресурс» Комплекс будівель і споруд №1.
11.2. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до закону України
«Про захист персональних даних», здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв’язку з укладанням та виконанням Договору.
11.3. Умови Договору однакові для всіх Споживачів, крім тих, кому за
законом надані відповідні пільги.
11.4. Договір розроблено відповідно до типового договору, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. N1070.
11.5. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
11.6. Договір доводиться до відома Споживачів шляхом офіційного
опублікування в газеті «Наше Місто».
11.7. Текст Договору та графік вивезення ТПВ постійно доступний в мережі Інтернет на офіційному сайті Виконавця http://www.umg.in.ua/
11.8. Якщо будь-яке положення Договору визнається судом незаконним, недійсним, то таке положення не буде чинним і повинно розглядатись
Сторонами як таке, що не міститься в цьому Договорі, при цьому не спричиняючи цим недійсність будь-якого іншого положення Договору. Будьяке положення Договору, яке визнане недійсним в частині чи в повній мірі,
буде чинним в частині, яка не визнана недійсною. Сторони докладатимуть
максимум зусиль для того, щоб замінити недійсне чи таке, що не підлягає
виконанню положення іншим, таким що підлягає виконанню та має найбільш близький зміст.
12. Місцезнаходження та реквізити Виконавця:
Комунальне підприємство «Управління міським господарством»
Вишневої міської ради Києво-Святошинського району
Київської області
Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул.
Зеелна, 2, тел.(04598)52389
Код ЄДРПОУ 34778905,
Рах.№ 26003053106578 в КРУ КБ «Приватбанк»,
МФО 321842, індивідуальний податковий номер 347789010132,
№ свідоцтва платника ПДВ 100004546
Начальник
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«ЖИТИ ХОЧЕШ? МОГЛИ ПОСАДИТИ!»
«ТОВАРИШ ПРИЙМАЧЕНКО, НАС ЖЕ

ТОДІ НЕ РОБИ ЦЬОГО!»
Михайло Чоп – останній партизан Вишневого.

«Народився я в Чернігівській
області під Ніжином у 1929 році.
Під час війни хтось із сусідів доніс на батька, що до нього приходять партизани. Німці заставили
його вирити яму й розстріляли,
а ми по городах розбіглися. Хату
нашу спалили, так ми залишилися без нічого. На третю добу нас
забрали партизани до себе. Там
всі були із сім’ями. Бо якщо тільки хтось один з сім’ї йде у ліс, то
всіх інших розстрілювали. Жили
ми там у землянках, десь рік.

Одного разу партизани так
насолили німцям, що вони оточили нас. Діти там були і жінки.
Кажуть нам: «Лізьте в болото, в
осоку». А вода холодна, якраз перед Великоднем це було. Німці
наш табір підірвали, а в болото
лізти побоялися, тільки стріляти
по ньому: та-та-та. А ми там попригиналися і сидимо.
Прийшли ми додому як звільнили наше село. Жили в погребі,
нічого не було взагалі, документів теж. Прийшли із сільради:

«Тьотко, скільки вашим дітям років?». Мама вся така схвильована
була, вже хворіла та й помилилася, так я вийшов 1931 року народження.
У 1951 році забрали до армії,
під час вибуху атомної бомби на
Тоцькому полігоні був водієм на
санітарній машині. Наш медичний батальйон знаходився за 18
кілометрів від зони ураження.
Після вибуху ми всі були в захисних костюмах, протигазах. Мій
товариш Олексій скрутив тру-

бочку з паперу і просунув її під
протигаз, щоб повітря заходило.
І дихати легше, каже, і очки не
запотівають. Я теж взявся робити собі такий «прибор». А зі мною
в кабіні їхав підполковник медичної служби, він каже: «Жити
хочеш? Тоді не роби цього!».
А у 2000 році я прочитав в газеті про ці випробування. Завдяки цьому матеріалу я дізнався,
що можна отримати групу інвалідності. Мені дали другу групу,
а згодом першу. Я і чорнобилець,
і атомник.
Я працював у Києві на станції КиївМосковський
стрілочником, але з Ніжина
незручно було їздити.
Три години в одну сторону. З 1966 року переїхали
до Вишневого.
Одружився у 1949
році, з дружиною прожив 60 років. І така гарна
вона в мене була, добра,
так дружно жили ми з
нею. Самому трудно,
дуже. Тільки донька та
син підтримують.
Я трудолюбивий з
дитинства. У мене тут
неподалеку є невеличка
ділянка, 10 хвилин ходу.
Там я «загоряю». Саджу
картопельку, душу відводжу, як кажуть. Поїв вдома і пішов. Попрацюю та
й ляжу собі відпочивати
у своїй постройці».

Бригадир агрегатного цеху Микола При- мені то байдуже було, ків, попросив дозволу зняти
ймаченко пішов на злочин заради рідного я додому їхав.
креслення. Я розумів, як він
підприємства.
З 7-го класу почав працює, але ж треба точні
«Я народився в Тарасівці. Записаний 1937 роком, але насправді я 36-го.
Добре пам’ятаю окупацію, як німці зайшли в
село і шукали хати, де
поселити своїх офіцерів.
У кого був гарний будинок, так баби брали гній
та ляпали на вікна і стіни. Німці цього не любили, вибирали найчистіші
хати для поселення. Нам
це не загрожувало. Батьківська хата була може
трошки старіша, ніж у Тараса Шевченка. Посеред
кімнати стояв кілок, який
стелю підпирає, щоб не
впала. В сім’ї троє дітей,
мама тоді якраз чекала
ще одного. Наша сім’я бідувала, а потім стало ще
складніше.
Батько загинув у 1943
р. під Фастовом, мати не
могла нас всіх тягти, так я
опинився в дитячому будинку. В голодний 1947-й
рік мало не вмер, почав
вже пухнути. Таких чахлих як я забирали в Київ,

рідна хата. Директор дитбудинку все життя мене
називав: «Синку». Він був
мені як батько.
Знаєте, як тоді «зайці» подорожували? Під
вагоном є так званий
«собачий ящик» – там
поїзна бригада зберігає
ремонтний інвентар. Ми
називали це «плацкартом», їхати в ньому досить зручно.
Одного разу занесло
мене на Західну Україну.
Зустрів там випадково
свого сусіда із Тарасівки
Павла, 1930 року народження. Він працював на
одного хазяїна, влаштував туди і мене. Багате
хазяйство: птиця, свині,
одинадцять корів. Бачив,
до них ночами приходили з УПА, і вони також у
ліс носили короваї хліба.
Врешті-решт вирішив
звідти тікати. Приготував собі місце в яру біля
річки, загнав корів до
хати, набрав сала, хліба
і цибулі – тоді на неділю

працювати – під час
жнив на комбайні в колгоспі
«Тарасівський».
Потім у Боярці в Санепідемстанції, яку жартома називали «Смерть
клопам та мухам». Безперервний стаж у мене
– 65 років, все життя
трудився.

розрахунки. Не дали. Я розізлився, вночі через пожежний вихід ми разом з товаришем його витягли і сховали
за
електронавантажувач
списаний, в лопухи кинули.
Десь тиждень шукали, міліція з собакою приходила.
Нічого не знайшли. Вже потім перенесли станок до цеху,

У Вишневе прийшов
на Спецавтобазу 0901
слюсарем
електрообладнання, згодом став
бригадиром агрегатного
цеху. Це була найбільша
автобаза на весь СРСР,
1200 робітників.
Зізнаюся, що на виставці досягнень народного господарства
вкрав станок для нашого цеху. Невеликий
такий – для того, щоби
набивати заклепки на
гальмівні колодки. Я
підходив до винахідни-

переробили його повністю.
Замість ЗІЛовських камер поставили від МАЗа, щоби вдвічі
збільшити потужність.
Так от, стою я за цим
станком, клепаю. Як зараз
пам’ятаю, 128 заклепок на
колодку треба. Проходить
поруч наш директор, дивиться так уважно, а потім вираз
обличчя міняється: «Товариш Приймаченко! Нас же
могли посадити!» Ось він цей
станок, на фото в альбомі.
Мені не соромно за цей вчинок: не для себе, для рідного
підприємства старався».

Станок для набивання заклепок на гальмівні колодки, Автобаза 0901, Вишневе.
Фото початку 1980-х рр.
там у 32 школі зробили
щось на зразок пансіонату. Десь місяць мене
відгодовували, а потім
відправили в дитячий
будинок у Сорочинці – у
Полтавську область, де
проходить знаменитий
ярмарок.
Що я вам скажу. Режим у таборі ув’язнених
проти нашого дитбудинку – піонерський табір.
Я часто звідти тікав, але
завжди повертався. Це
була так би мовити моя

хазяїн з хазяйкою кудись
на бричці поїхали, вдома
тільки один робітник був.
І заліг я у свою схованку.
Вісім днів чекав, бачив,
як мене шукають, ганяють туди сюди на конях.
Потім пішов до залізниці, 18 кілометрів. Через
кілька років зустрічав
у Тарасівці свого сусіда
Павла, він казав, що якби
спіймали, то точно вбили
би. Вони боялися, що я
збираюся донести на них
через зв’язки з УПА. А
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