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Вклоняємось визволителям

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

28 жовтня ми відзначили 71-у річницю звільнення
України від нацистів. Цими
днями вшановуємо пам’ять
полеглих, вклоняємось воїнам-визволителям, усім, хто
зробив свій внесок у переВітання могу в Другій світовій війні.
Ми пишаємось героїзмом,
силою духу та мужністю наших ветеранів, які у ті
буремні роки звільнили від окупантів рідну землю
та багато європейських країн.
Наш святий обов’язок – берегти пам’ять про
полеглих на полях війни та піклуватися про живих
ветеранів.
На жаль, у XXI столітті, після семи десятиліть по закінченню найбільшого в історії людства
військового конфлікту, через агресію Російської
Федерації та підконтрольних їй терористичних
формувань українці зі зброєю в руках захищають
суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
Сучасні захисники України виявились гідними
слави своїх дідів та прадідів. Вони дають надію на
перемогу.
Вишгородський міський голова
Олексій МОМОТ

Вишгородська Покрова-2016

У соборі
янголи співали

15 жовтня у соборі Вишгородської Богородиці VIII Всеукраїнський фестиваль «Вишгородська Покрова» розпочався із молебню до Пресвятої Богородиці та поздоровлень
(міський голова Олексій Момот привітав учасників і гостей фестивалю зі святом Покрови,
подякував парохії собору та особисто о. Тарасу Валаху за те, що підтримує таку гарну
традицію, та побажав усім миру і многих літ життя). Завершились творчі змагання спільною Молитвою за Україну («Боже, Великий, Єдиний») та «Многая літа».
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Тепло в оселі
і гроші в кишені
Марина КОЧЕЛІСОВА

Споживач

18 жовтня — за сприяння Представництва
Світового банку в Україні («Програма допомоги в
управлінні енергетичним сектором» ESMAP) — в
Києві відбувся семінар-тренінг для регіональних
ЗМІ «Як зберегти тепло в оселі та гроші в кишені». Серед організаторів — Національна Спілка
журналістів України (керівник Київського пресклубу Алла Малієнко).
Частина перша — житлові субсидії (думка експерта, міфи та реальність, практичний досвід в адмініструванні процесу та механізм державної підтримки). Частина друга — енергоефективність (практичні
кроки з енергозбереження та мінімізації витрат).
Теми — надзвичайно актуальні на тлі економіч-

Битва за Київ
Так тримати! >3

Як це було

них провалів і псевдо-реформ у державі та тотального зубожіння українського люду і такого
ж тотального «совкового» непереборного сподівання — на те, що хтось прийде і все за нас
зробить.
Держава теж сподівається — навчити громадян економити. Вірогідно, саме для цього 18 жовтня депутати Верховної Ради 238 голосами прийняли за основу Проект Закону про комерційний
облік комунальних послуг /номер, дата реєстрації:
4901 від 06.07.2016/, аби законодавчо врегулювати та сформувати правові, економічні та орга-
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нізаційні засади забезпечення комерційного та
розподільчого обліку у сфері комунальних послуг.
Простими словами, різниця у показах загальнобудинкового приладу обліку (тепла, гарячої та
холодної води) та індивідуального (у квартирах чи
офісах) розкидатиметься пропорційно на всіх споживачів у цій будівлі. Нагадую читачеві, що подібну практику вже намагалось застосувати газове
королівство у гуртожитку на вул. Б. Хмельницького, 7 (навісити на ЖЕК загальні покази і, відповідно, фінансову відповідальність).

Далі — на стор. 9

СОНЯЧний талісман для Гліба
Ольга ТРЕТЯКОВА, завідувач ДНЗ «Сонечко»
ФОТО — Олена ІГОНІНА, керівник гуртка «Веселі промінчики»

Чужих дітей не буває

ДНЗ «Сонечко» приєднався до міжнародного флеш-мобу
«Капелюха — на вуха», який пройшов 14-15 жовтня у соціальних мережах на підтримку паліативної допомоги дітям. Люди
надівали капелюха, фотографувалися і викладали у себе на
сторінках фото зі словами, що вони — за розвиток паліативної
допомоги, такими діями привертаючи увагу інших до цієї проблеми.
Паліативна допомога – це комплексний підхід, що дозволяє поліпшити якість життя пацієнта та членів його родини, які зіштовхнулися із тяжкою недугою.
Оскільки ця тема мало відома, але дуже важлива, колектив ДНЗ
«Сонечко» не вагаючись вирішив підтримати хворих дітей: розповісти людям, що таке паліативна допомога, навіщо вона потрібна, а
також зібрати кошти на лікування.
Декілька днів ми робили талісман милосердя із фетру (жіночий
силует у капелюсі відображає любов, турботу, тепло; жінка — це
мати, яка дає надію та спокій).
13 жовтня усі, хто заходив до садочка, придбали талісман. Зібрані кошти (3450 грн) керівництво закладу відвезло у відділення
дитячої онкології Національного інституту раку — дворічному Глібу
Гайворонському, який зараз готується до аутотрансплантації.
У відділені нас зустріла керівник БФ «Краб» Лариса Лавренюк,
познайомила з мамою Гліба. Мама була дуже вдячна за допомогу,
оскільки близько року тому загинув її чоловік і вона залишилася
сам на сам зі страшною недугою єдиної дитини.
Лікування довготривале і дороге, тож хто хоче допомогти Глібу
відчути радість дитинства — перераховуйте кошти на карту Приватбанку: 4149 4978 6272 4004 (Гайворонська Лілія Олександрівна).

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua
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Увага

Переходимо на зимовий час
30 жовтня 2016 року о 4:00 за київським часом стрілки годинників потрібно
перевести на одну годину назад.

аФішка
ПОЧАТОК — НА ГОДИНУ ПІЗНІШЕ
Школа української мови чекає учнів по
суботах з 11:00 у читальному залі Вишгородської центральної районної бібліотеки (вул. Н. Шолуденка, 8, 2-ий поверх).
Навчання безоплатне. Запис за телефонами: 067-459-31-56, 095-177-82-56 (Степанія
Сідляр, координатор духовно-просвітницького центру «Спадщина»).
ГРАЦІЇ КИЇВЩИНИ
30 жовтня (неділя) о 10:00 у районній
дитячо-юнацькій спортивній школі (вул.
М. Грушевського, 7-б) — Відкрита першість КДЮСШ «Політ чайки» – турнір із художньої гімнастики за участі спортсменок
із Києва та Київської області. Приходьте
вболівати за наших!
73-Я РІЧНИЦЯ ВИЗВОЛЕННЯ ВИШГОРОДА
3 листопада (четвер) – заходи, присвячені 73-й річниці визволення м. Вишгорода від нацистських загарбників:
— 10:30-10:45 — збір учасників на пл.
Т. Шевченка (біля пам’ятника св. св. Бориса та Гліба), хода;
— 11:00 — покладання квітів до братської могили загиблих воїнів (вул. Шкільна);
— 11:30-12:00 — концертна програма
(ВМЦ ХЕТУМ «Джерело», вул. В. Симоненка, 3-а)
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ВИШИВАЛЬНИЦІ
10 листопада (четвер) о 15:00 у КЗ
«Вишгородська ЦРЛ» (вул. Ю. Кургузова, 1, актова зала) – відкриття виставки до
Міжнародного дня вишивальниці. Виставка
працюватиме по 25.11.2016 р. з 10:00 до
15:00. Вхід вільний.

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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29 жовтня

2016 року

Анатолій МИСЬКО
(опрацював розповіді учасників битви
за Вишгород та Київ, записані у 197385 р. р. на зустрічах, та вніс поправки 6
листопада 2013 р.)
ФОТО — архів автора, спеціально для «Вишгорода»

(Початок — див. у № 42’2016)
АРИСТАРХОВ Іван Максимович. Сумська область, Недригайлівський район, с. Засулля. Під час війни був зв’язківцем (багато
згадок про події 1943 р. і про комбата Віктора
Полинського). Професія — фотограф. Автор
картини «167 дивізія штурмує Вишгород».
Під час штурму Вишгорода Іван Аристар-

73-ті роковини
визволення Вишгорода
хов переправився на правий берег Дніпра на
підручних засобах у районі між островом Домаха, що був розмитий при підготовці лона
водосховища Київської ГЕС, та озером. Цікаво, що два озера тепер звуться чомусь «Бегемотики». Може, ця місцевість заслуговує
на більш героїчну назву, наприклад: Урочище
Героя Захарченка?
Іван Максимович згадує, як під час жорстокого бою на підступах до Вишгорода командир батальйону, капітан В. Полинський
був попереду своїх солдат — із великим
15-зарядним німецьким пістолетом, із орденом на чорному німецькому плащі з оксамитовим коміром. (У такому плащі орудував і
розвідник, Герой Радянського Союзу М. Кузнецов у тилу ворога.)
Капітан Полинський голосно закликав
солдат просуватися за ним, а сам біг попереду, стріляючи на ходу. Йому доповіли, що командир госп. взводу не виконав якийсь його
наказ із боєзабезпечення. Він люто закричав:
«Застрелю, застрелю цього взводного!»
Індивідуальний екстрим супроводжував
В. Полинського до кінця війни. Можливо,
саме тому не піднявся у званні вище капітана.
Та він був справжнім героєм.
ПОЛИНСЬКИЙ Віктор Іванович, Герой
Радянського Союзу (у 2013 р. жив у СанктПетербурзі, НА ФОТО — у центрі).
«І радісно, і тяжко бачити ці місця», — так
сказав Віктор Полинський під час одного із
відвідувань Вишгорода. 19 жовтня 1943 року
перший батальйон у складі трьох рот під командуванням капітана Полинського форсував р. Дніпро в районі Вишгорода. Вихідний
рубіж на лівому березі Дніпра — дача академіка Богомольця (нині — на дні Київського
водоймища).

ФутГОЛ

Після форсування Дніпра йшли у напрямку церкви Бориса і Гліба через острів. Капітан
Полинський мав наказ: особисто йому брати
крутий схил і командну висоту у Вишгороді,
на якій стоїть церква.
Німці потужно укріпили прилеглу Дніпровську заплаву та, зрозуміло, і командну висоту
(це була одна із ланок «Східного валу»). В.
Полинський із гіркотою розповідав про безліч
загиблих на острові Домаха червоноармійців.
Це був свого роду плацдарм для чергових безрезультатних кидків, бо проглядався
як на долоні — і кожний квадратний метр багатократно прострілювався супротивником.
Тим, хто попадав на цей острів, судилось або

Суспільство
ки та разом із піхотою рушили на Київ через
Святошин. О 12-ій годині дня на руїні будинку
Ради Народних Комісарів України було піднято радянський прапор (тепер це будинок
Кабінету Міністрів України).
А тим часом комбат Полинський із своїм
авангардом зайшов до однієї із хат звільненого від німців села. На столі — ром і закуска
(німці до останньої секунди були впевнені, що
«Східний вал» — неприступний)... Хміль перемоги після стількох безсонних ночей і боїв
відключив командира — він на марші проспав шість годин (за цей час його батальйон
був уже під Васильковом)…
Коли будувалась Київська ГЕС, острів,

Як це було

Битва за Київ
вмерти Героєм, або героєм зостатись у живих — інших варіантів у тих умовах не існувало. Поранені конали тут же, бо не було ніякої
можливості відправляти їх на лівий берег у
медсанбати.
Домаху прострілювали цілодобово: вдень
німці вели прицільний вогонь, а вночі — площинний. Тому солдати В. Полинського вдень
пластом лежали на холодному піску, між уже
вбитими побратимами, а вночі проводилась
реєстрація живих, перегрупування підрозділів батальйону, перев’язка поранених, прийом свіжого підкріплення та боєпостачання,
харчування бійців...
Вишгород був узятий червоноармійцями
19 жовтня 1943 року. Пізніше, за наказом
командування, батальйон Полинського (вірніше, його героїчні залишки) був відведений у
район цегельного заводу — це там, де озера,
— а Вишгород здали.
29-30 жовтня після другого штурму Вишгород був відбитий знову. П’ятого листопада
ввечері батальйон капітана Полинського вже
був у районі Пущі-Водиці. Підійшли танки генерала Рибалка. Рибалко наказав комбату
залишків трьох рот: «Посадіть свій батальйон
на танки — і десантом рухайтесь на Київ!»
Так вони дійшли до Берківців. Там німці
влаштували заслін, але, побачивши войовничо розфарбовані танки, що стрімко рухались
на них із десантом, розбіглися.
Маршем визволителі української столиці
пройшли Берківці. Далі — Святошин, де рух
танків зупинив протитанковий рів. Солдати
Полинського в рукопашному бою розгромили
німецький заслін — 80 гітлерівців. (Піхотний
полк, який ішов за десантниками, біля протитанкового рову німці відсікли.)
На світанку 6 листопада підійшли ще тан-

про який іде мова, був розмитий «Гідромеханізацією», а грунт (пісок) — укладений у
захисну дамбу аванпорту шлюзу (1962-1963
р. р). При виконанні робіт на острові знайшли
незліченну кількість людських скелетів. Це
були останки радянських бійців, які полягли
тут, виконуючи наказ лобовою атакою голіруч
брати неприступний рубіж оборони німців. А
скільки на переправі потонуло у Дніпрі, вода
якого була червоною від крові загиблих!..
Високі і круті вишгородські кручі, — як
раніше у Великому Букрині, — не дозволили
тут розгорнути широкомасштабну і успішну
бойову операцію.
Ніякі діячі, навіть бодай якась церква, не
відправили панахиду про загиблих тут.
Їх останки лежать зі зброєю і досі в гідротехнічних спорудах гідровузла. Епітафій
нема. Трупи тих, що втратили зброю, через
тиждень почали спливати. Їх виловлювали і
хоронили навалом (Чайка — Водогін — Вишгород).
Форсування Дніпра було здійснено на
Лютізькому плацдармі після того, як поклали
2 млн солдатів на Букрині і під Вишгородом
(радянське командування пізніше назвало ці
ділянки фронту «відволікаючим маневром»).
Командир 167-ої стрілецької дивізії Іван
Мельников, розуміючи безнадійність «у лоб»
брати Вишгород, давав на п’ять солдатів одну
гвинтівку і на 10 бійців п’ять патронів. І одяг у
солдатів був — чорні фуфайки. (А це — гарна
мішень. Хто знається в стрільбі — той розуміє.)
Можливо, Мельников якимось чином виконував заповідь маршала Жукова: «Чем
больше погибнет хахлов на Днепре — тем
меньше украинского народа нужно будет переселять в Сибирь после войны». А навіщо

Чемпіони сезону — відомі!

Микола КОРОЛЬ,
голова Вишгородської районної федерації футболу
У вищій лізі, поПідходить до завершення районний футбольний чемпіонат сезону 2016 ступившись у перроку. І хоча до завершення турніру залишилось декілька ключових матчів, шому турі, ФК «Лічемпіони уже відомі, як у вищій так і впершій лігах.
совичі» розрахував
турнірний хід і, не зазнавши більше жодВища ліга
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6
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о
м
но став чемпіоном!
ігор м’ячі
А ФК «Межигір’я»
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Прийдіть та підтримайте свої команди!

Вишгород

озброювати мішені для німців? Нехай беруть
цеглину і здобувають собі зброю в бою!
Майор МЕРЗЛЮК Василь Йосипович,
комбат 3-го батальйону 520 стрілецького
полку 167-ої Сумсько-Київської стрілецької
дивізії. Учасник штурму Вишгорода.
Зі своїм батальйоном форсував Дніпро,
користуючись допоміжними підручними засобами. Штатні засоби — човни, понтони,
плашкоути — для форсування під вогнем
противника були непридатні, бо були відмінними мішенями. На штатних плавзасобах ніхто до правого берега не потрапив...
Після того, як вибуховою хвилею від розірваного снаряда його скинуло з плоту, він,
схопивши кулемет ДП, який уже потопав у
Дніпровській безодні, далі вбрід переніс його
з води на берег. Напрямок атаки батальйону
— цегельний завод біля Вишгорода. Ветерани будівництва Київської ГЕС це місце знають як стоянку брандвахт, де жили гідробудівники-першопрохідці.
Вся місцевість прострілювалась гарматами і кулеметами з високого правого берега
Дніпра. До того ж, плесо було дуже заболоченим, а вода — зловонною від застою. У спогадах Мерзлюк називає його «гнилим місцем».
3-ій батальйон у результаті блискавичної
атаки захопив цегельний завод і обладнав
там кулеметне гніздо. Важко, з великими
втратами, був захоплений цей плацдарм. Але
ще важче було його утримати.
Німецьку оборону атакували автоматники. Офіцери були в бойовому строю поруч із
солдатами. Багатьох товаришів, які загинули
в цій операції, майор добре знав.
У подальшому бойовий шлях комбата
Мерзлюка проліг через Корсунь-Шевченківський, Чортків, Тернопіль, Дрогобич, Кошіце,
Моравію, Прагу... Шлях 167-ої дивізії политий
кров’ю. Рядові битви за Київ знали ціну життю! Життя мільйонів віддані за сучасне сьогодення.
Далі буде

Хамства у маршрутках не поменшало,
зокрема — до пільговиків
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Транспорт

Кожен із нас хоча б раз був очевидцем того, що водій маршрутки свідомо оминає пенсіонера чи учасника АТО на зупинці громадського транспорту. Сварки з пасажирами, голосна музика в салоні, непоспіх водія — аби всі
заплатили за проїзд — відчиняти задні двері — усе це знайоме, чи не так?
Тема міжміських маршруток ніби вічна: роками — брудні автобуси, обдерті
сидіння, запилені вікна… Та ще й водії часто хамовиті.
Про це і не тільки говорили 25 жовтня у Вишгородській райдержадміністрації під час розширеного засідання комісії з питань транспортного сполучення та
перевезення пасажирів. Участь у ньому взяли в. о. голови райдержадміністрації
Вячеслав Савенок, голова районної ради Ростислав Кириченко, в.о. начальника
управління інфраструктури КОДА Олег Манушевич, керівники підприємств-перевізників, депутати районної та міської рад, сільські голови, голови ветеранських
організацій, представники ГО воїнів АТО та громадські активісти.
Із перевізників на нараду прийшли представники Ірпінського АТП, ТОВ «АвтоЛайн» та Димерського АТП. Уже традиційно ті, до якості надання послуг яких найбільше претензій — «АТАС» Бориспіль та «АТН», — не з’явились.
Спеціалісти Вишгородської РДА провели моніторинг скарг мешканців на
якість обслуговування у громадському транспорті. Після обговорення за результатами перевірки перевізникам вказано на проблемні моменти.
Як правило, водій має пройти навчання не лише з водіння авто — його мали
б навчити, як поводитися з пасажирами, тому що робота з людьми — чи не найважча.
Перевізники зазначили, що часом і пасажири поводять себе досить агресивно.
В. о. начальника управління інфраструктури КОДА Олег Манушевич наголосив, що покращення якості транспортних послуг на Київщині розпочнеться із
Вишгородського району. А до тих перевізників, які ігноруватимуть зауваження та
скарги людей, — застосовуватимуть радикальні заходи.

Наше місто

Вишгород
Рідну землю
треба захищати
Напередодні двох великих
дат — річниці визволення Вишгорода і Києва та України — час
згадати кожного солдата, кожного учасника
і дитину війни, низько вклонитися всім, хто
переніс бомбування і голод, гіркоту поразок і
велич перемог, хто визволяв рідну землю від
окупантів.
Шановні вишгородці!
Вшануймо загиблих за Вітчизну під час
Другої світової війни, вклонімося пам’яті земляків, що полягли за цілісність держави на
Сході України, помолимось за мир в Україні!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар Вишгородської міської ради

Депутатські турботи

У гуртожитку вже тепло
Володимир ЛІСОГОР, Ганна БУЛГАКОВА,
депутати міської ради
У минулому
номері газети
(42’ 2016) ми писали про те, що
мешканці гуртожитків на вул. Б.
Хмельницького,
7 та пр. Т. Шевченка, 6 залишились без тепла. У п’ятницю
21 жовтня було скликано термінову нараду,
в якій взяли участь теплопостачальна організація, комунальники, представники місцевої влади. І уже ввечері тепло запустили.
Нині створено спільну робочу групу, яка
має скоординувати дії мешканців гуртожитків
щодо укладання типових договорів із споживачами тепла (власниками кімнат, наймачами).
Прийом проводять у КП «Управляюча компанія». Зрештою, мешканцям гуртожитків доведеться укладати типові договори на постачання
газу, води та електроенергії.
Хочеться відзначити конструктивні дії місцевої влади, яка оперативно відреагувала на
ситуацію. Як депутати міської ради ми просто
не мали права стояти осторонь проблем людей.
У місті має бути своя комунальна теплопостачальна організація. Щоб умови на цю послугу
диктував не монополіст, а міська влада. Це значно спростить механізм впливу на вирішення
подібних проблем. Так роблять в усьому цивілізованому світі. Хочеться вірити, що децентралізація влади надасть усі можливості якісно й
оперативно вирішувати питання водо-тепло-газопостачання міста.

Вітання
Дорогі і славні ветерани війни і тилу!
Діти війни! Шановні жителі міста Вишгорода та Вишгородського району!
Щиро і сердечно вітаємо вас із 72-ю річницею визволення України та 73-ю річницею
визволення Вишгорода від німецько-фашистських загарбників!
Немає слів, якими можна передати нашу
повагу до вас, переможців-визволителів! Ви
відстояли свободу і незалежність нашої держави, врятували людство від коричневої чуми
XX століття — нацизму, відбудували вщент
зруйноване народне господарство. Дякуємо,
рідні, за те, що ви є!
Спадкоємці переможців! Ані на мить не
забуваймо про те, що жити поруч із героямивизволителями нашої неньки України — не
тільки рідкісне щастя, а й величезна відповідальність. Зробімо для ветеранів Великої
Вітчизняної війни і тилу, дітей воєнного лихоліття все, що в наших силах!
Шановні земляки! Зичимо вам щастя,
добробуту, душевного тепла, уваги рідних,
близьких та друзів, а головне — міцного
здоров’я на довгі роки!
Вишгородська
міська рада ветеранів України

29 жовтня

Так тримати!

Лист у номер
Іван БУРДАК, почесний громадянин
м. Вишгорода і Вишгородського району,
академік, доктор економічних наук,
професор, письменник

Впродовж останніх 10 років мешканці чотириповерхового будинку № 4 по
вулиці В. Симоненка клопоталися перед
Вишгородською міською радою, райдержадміністрацією про фасадний ремонт та
благоустрій прибудинкової території (відмостка, дорога), проте далі красивих обіцянок місцева влада не пішла…
Основна причина порушення технічного стану будинку — забивання паль при
будівництві сусідньої 10-поверхівки без
урахування структури грунту. Наш будинок буквально розтрусило.
Відмостка прийшла в непридатність, від
чого дощі підмивали фундамент. До того ж,
під’їзна дорога, через грубі порушення технічних норм при її ремонті в 2014 році, під
час дощів оберталась на водоймище, по якому через відсутність тротуарів люди бродили
по коліна у воді.
До речі, в минулому році на моє прохання
фотожурналіст зафіксував саме отаку картину. Цю світлину я передав до міськради.
Замість того, щоб вжити відповідних заходів
для усунення цього негативного явища, тодішній заступник міського голови О. Ростовцев «творив комедію» — ходив по міськраді,
показував усім зустрічним світлину, мовляв,

подивіться, чим від нічого робити займається почесний громадянин м. Вишгорода.
Слава Богу, призупинив безглуздя міських чиновників молодий енергійний міський
голова Олексій Момот — серйозно взявся за
розв’язання цієї проблеми. Під його керівництвом оперативно був виготовлений проект
на будівництво відмостки та капітальний ремонт під’їзної дороги. Те, що попередня місцева влада не зробила за 10 років, молода
команда міського голови змогла здійснити
на високому інженерно-технічному рівні за
10 днів!
Відрадно також, що міськрада провела
комплекс заходів щодо проектування ремонту (утеплення) фасадів будинку. Я особисто з великим задоволенням ознайомився
з двома варіантами комерційних пропозицій
директора «Фасад-центру» по ремонту фасадів.
Мешканці будинку вірять і надіються, що
в програму ремонту житлового фонду на
2017 рік міськрада включить зазначені роботи по нашому будинку.
Від імені жителів багатостраждального
буд. № 4 на вул. В. Симоненка та особисто
від себе щиро дякую міському голові Олексію Момоту, його заступнику Ігорю Свистуну, депутату міської ради Олексію Поліщуку,
будівельникам — за якісно виконані роботи
по благоустрою прибудинкової території. Бажаю плідних успіхів у їхній роботі на благо
вишгородців. Так тримати, шановні друзі!

2016 року
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Дорогі ветерани!
Шановні жителі
Вишгородщини!
28 жовтня — день, коли українські землі
було звільнено від фашистських окупантів.
Цієї миті український народ чекав понад три
роки.
У ці дні ми повертаємося своєю зболеною,
але світлою пам’яттю до тієї вистражданої і
очікуваної осені 1944 року.
Схожі виклики, на жаль, сьогодні постали
перед Україною знову. Учасники антитерористичної операції на Сході нашої країни відвойовують право на незалежність та свободу.
Схилімо голови в пам’ять про загиблих у
смертельному двобої з ворогом, чиї могили відомі й незнані, розкидані по своїй і чужих землях. Пам’ятаймо про кожну солдатську краплину крові, кожну вдовину і сирітську сльозу.
Тож нехай нашими неперехідними духовними цінностями, нашими найвищими чеснотами стануть священна пам’ять і глибока
повага до тих, хто пройшов страшну і сувору
школу війни, хто у повоєнні роки відбудував
зруйновані міста й села, хто і сьогодні є для
нас прикладом доблесті, любові до України,
зразком витримки, мудрості й терпіння, щирої
віри у непорушну єдність поколінь, у щасливе
майбутнє нашої незалежної держави.
Доземний уклін вам!
З повагою,
заступник Вишгородського
міського голови Трохим ІВАНОВ

Читайте на сайті газети
«Вишгород»
ЛЕП — об’єкти
підвищеної небезпеки
Україна — це народ,
що співає пісні
Термометр

Первинна медична допомога — сімейна медицина

Оксана МОРОЗОВА,
головний лікар КЗ «ВРЦ ПМСД»
(записала Марина Кочелісова)
(Початок див. у №№ 40-41’2016)
Невідкладна медична допомога, або Хто
понесе дідуся?
Не плутайте з екстреною медичною допомогою, що підпорядковується обласним медичним структурам і фінансується з обласного
бюджету. Екстрену медичну допомогу викликають при ДТП, аварії, інфарктах, порушеннях
серцевого ритму та інших станах, які загрожують життю людини. Вона має прибути впродовж
20 хвилин, якщо ви зателефонуєте: 103, (04596)
22-193 (у Вишгороді) або (04596) 48-462 (у Пірнові), (04596) 31-003 (у Димері).
Підрозділом районного центру первинної
медико-санітарної допомоги є невідкладна медична допомога, яку викликають при високій
температурі, тиску, болях у животі тощо. Прибуває впродовж години — з понеділка по суботу з 8-ої ранку до 20-ої вечора. Телефон:
(04596) 54-337 (Вишгород).
У Димері по невідкладну допомогу поки
що звертаються за тел: 31-003.
Це — наші реалії. Та як лікар, мама і дочка
я розумію, що для багатьох пацієнтів, особливо
літніх, різні телефонні номери у різну пору доби
— незручно: вони звикли до одного номера
«0З» (нині — 103). Тому єдиний кол-центр первинної медико-санітарної допомоги для всіх підрозділів сімейної медицини — не просто мрія,
а нагальна необхідність, яка впорядкує потреби
людей і «розрулить» ситуацію.
У кол-центрі має приймати виклики кваліфікований фельдшер із досвідом роботи, здатний

Виживання чи профілактика
перенаправити виклик на невідкладну допомогу
або до дільничного (сімейного) лікаря. Вважаю,
що насамперед у таких кол-центрах (диспетчерських пунктах) зацікавлені місцеві громади. Так,
на рівні Вишгородського району це б, по-перше,
зекономило кошти на заробітну платню (нині є
два реєстратори у дитячій і дорослій реєстратурах, два диспетчери у невідкладній допомозі у
Вишгороді і в Димері, а в перспективі — ще й
Пірнове), а, по-друге, по-справжньому, а не на
папері, покращило би якість медичного обслуговування.
Поки що залишається мріяти лише про мобільні телефони для бригад невідкладної допомоги.
Окрема тема: хто понесе дідуся, котрого
необхідно госпіталізувати, з третього-21-го поверху до ліфта і з під’їзду до машини? У складі
бригад невідкладної допомоги — тендітні дівчата-фельдшери. Водії зазвичай працюють десятиліттями і за віком вже не здатні переносити
людей чи важкі речі. У таких випадках ми викликаємо МНС (а це іще 30-40 хвилин плюс до
години, впродовж якої має приїхати невідкладна допомога).
Знаю, що на екстреній допомозі (яку за
звичкою називають швидкою) теж із цим проблеми. А якщо у родичів чи сусідів потерпілого,
недужого немає сил винести його до машини?
Всі на роботі або якась іще причина. Що ж робити?
КМУ своєю Постановою 17.09.1996 р. №
1138 затвердив перелік платних послуг, які, зокрема, надаються в державних закладах охорони здоров’я. У пункті 2 розділу 2 передбачено

«Транспортні послуги (перевезення вантажів),
здійснення вантажних робіт». Але у штатних
розписах медамбулаторій (і невідкладної допомоги, зокрема) вантажників не передбачено.
Що робити? Сподіватися на загальнонародну
підтримку чи… пандуси до квартирних дверей
(хоча б у нових будинках це можливо передбачити).
Нарікати на владу, як це зараз прийнято,
не буду. Тому що Вишгородська районна рада
адекватно реагує на наші запити до Вишгородської РДА стосовно найнеобхіднішого. Нас дофінансовують у зарплатні, виділяють кошти на
ремонти обладнання (скажімо, ЕКГ-апаратів),
лікарські препарати та обладнання першої необхідності.
Без цього було б неможливим існування сімейної медицини у Вишгородському районі.
Які потрібні суми?.. Так, 162 тис. грн на лікарські препарати — найнеобхідніші, для невідкладної допомоги — на 16 пунктів… це по 10
тис. грн на кілька місяців, тобто по 1 тис. грн на
одну людину в середньому. А, приміром, смужки для глюкометрів (вимірювання цукру у крові)
— дуже дорогі.
Вишгородська міськрада за останні півроку
двічі робила внески у районну медицину (по 250
тис. грн — на хірургічну апаратуру та дофінансування необхідних потреб сімейної медицини
на таку ж суму (про допомогу просив голова
райради Ростислав Кириченко).
Від редакції: ЩО робити?
У сімейній медицині багато чого бракує. Насамперед — конструктиву, з якого починається
будь-яка реформа, надто — та, що стосується
здоров’я та життя людини.
Далі — на стор. 12

Хто до нас прийшов
Керуючись ст. 42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Кодексу Законів України про
працю, згідно з розпорядженням № 211
від 18.08.2016 р. на посаду директора
комунального підприємства «Управляюча компанія» Вишгородської міської
ради з 18 серпня 2016 р. призначено
САРДАКА Віталія Ігоровича.

У зв’язку з реорганізацією КП ЖКГ Вишгородської міської ради,
керуючись п. «Б» ст. 29, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії Вишгородської міської ради від
25.03.2016 р. № 8/60 та рішенням сесії від 28.04.2016 р. № 10/2 «Про
реорганізацію комунального підприємства житлового і комунального
господарства Вишгородської міської ради», розпорядженням № 103
від 29.04.2016 р. на посаду директора комунального підприємства
«Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради з 29 квітня 2016
р. призначено ПІЛЬГУНА Валентина Сергійовича.

У зв’язку з успішним проходженням
конкурсу, керуючись ст.ст.10, 14, 15 Закону
України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст. 42 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням № 227 від 09.09.2016 р. на посаду начальника організаційного відділу Вишгородської міської ради з 12 вересня 2016 р.
призначено ГЛАВУ Олену Олексіївну.
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Про затвердження Положення про громадські слухання в місті Вишгороді

Рішення від 17 жовтня 2016 року № 17/7
Відповідно до статей 13, 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про громадські слухання на те-

риторії міста Вишгорода (додається).
2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
оприлюднення в друкованих засобах масової інформації.
3. Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування в
газеті «Вишгород» та на офіційній сторінці міської ради в ме-

режі Інтернет.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.
Міський голова О. МОМОТ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В МІСТІ ВИШГОРОДІ
Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань
Територіальною громадою міста Вишгорода (надалі
– Територіальна громада), а також урахування їх результатів органами місцевого самоврядування міста: Вишгородською міською радою (надалі – Рада),
службовими особами її виконавчих органів, Вишгородським міським головою (далі – Головою), іншими
посадовими особами місцевого самоврядування
міста Вишгорода.
Громадські слухання є однією з форм участі
членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена статтею
13 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Право територіальної громади
проводити громадські слухання
1.1. Громадські слухання є формою участі громадськості у здійсненні місцевого самоврядування, передбаченою Конституцією України, Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Метою громадських слухань є надання
членам Територіальної громади можливості брати
участь у місцевому самоврядуванні, ознайомлення
громадськості міста з позицією органів місцевого
самоврядування з актуальних проблем розвитку
міста та отримання від його жителів пропозицій і зауважень з цих питань.
Стаття 2. Правове регулювання громадських
слухань
2.1. Порядок ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань та врахування їх результатів регулюється Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», цим Положенням, із
врахуванням положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України
«Про добровільне об’єднання територіальних громад», Постанови Кабінету Міністрів України № 555
від 25.05.2011 року «Про затвердження Порядку
проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні», інших нормативних документів, а також міжнародних
договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Стаття 3. Принципи громадських слухань
3.1. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з
обов’язковим розглядом пропозицій, поданих під
час їх проведення.
3.2. Ніхто не може бути примушений до участі
або неучасті в громадських слуханнях, окрім осіб,
визначених у частині 5 статті 10 цього Положення.
3.3. Громадські слухання мають відкритий характер. Участь у громадських слуханнях може брати
будь-який дієздатний член Територіальної громади
міста віком від 18 років.
3.4. Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих
на них рішень, а також рішення органів місцевого
самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за
результатами їх розгляду, розміщуються на офіційному веб-сайті Ради, обов’язково розповсюджуються в комунальних ЗМІ та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.
3.5. Під час ініціювання, підготовки, проведення,
а також після проведення громадських слухань не
може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.
3.6. Громадські слухання не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої, агітації.
3.7. Подані на громадських слуханнях пропозиції розглядаються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами у визначені цим
Положенням строки, і за результатами такого розгляду обов’язково приймаються рішення про врахування, часткове врахування чи відхилення кожної
пропозиції.
Стаття 4. Предмет громадських слухань
4.1. Предметом обговорення на громадських
слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування Територіальної громади, у тому числі, але не обмежуючись
цим:
— проекти нормативно-правових актів Голови,
Ради, виконавчих органів Ради;
проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в Територіальній громаді;
— звіти, доповіді чи інформація про роботу Голови, депутатів, органів Ради, самої Ради, її секретаря, керівників виконавчих органів Ради та інших
посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій;
— звіти посадових осіб підприємств, установ і
організацій – надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватися органами місцевого самоврядування;
— внесення пропозицій щодо притягнення до
відповідальності депутатів Ради та посадових осіб
місцевого самоврядування;
— інформація про вирішення окремих питань,
які зачіпають інтереси всіх членів Територіальної

громади або окремих частин;
—
питання,
пов’язані
з
добровільним
об’єднанням територіальних громад;
— інші питання місцевого значення, ініційовані
особами, зазначеними в статті 6 цього Положення.
Стаття 5. Форми та види громадських слухань
5.1. За формою громадські слухання можуть
бути загальноміськими і місцевими.
Загальноміські громадські слухання проводяться з проблем, що стосуються найважливіших питань
діяльності і розвитку всієї Територіальної громади,
роботи Голови та Ради.
Місцеві громадські слухання проводяться з актуальних питань діяльності і розвитку окремих локальних територій (округів) Територіальної громади
та жителів, які в них проживають, роботи відповідного депутата Ради, органів самоорганізації населення.
Право голосу на загальноміських громадських
слуханнях мають усі члени Територіальної громади,
що мають право голосу на місцевих виборах.
Право голосу на місцевих громадських слуханнях мають члени Територіальної громади, які проживають на відповідній території та мають право
голосу на місцевих виборах.
5.2. Межі територій для проведення місцевих
громадських слухань співпадають з межами одномандатних мажоритарних виборчих округів по виборах депутатів Ради, утворених міською виборчою
комісією для останніх місцевих виборів, якщо інші
межі не визначені ініціаторами місцевих громадських слухань із врахуванням предмету громадських слухань.
5.3. Загальноміські громадські слухання проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу
на рік. Місцеві громадські слухання проводяться у
разі необхідності.
5.4. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадських слухань, здійснюються за рахунок місцевого бюджету.
5.5. За видами громадські слухання можуть
бути:
— звичайними громадськими слуханнями (зібрання учасників громадських слухань);
— електронними громадськими слуханнями (за
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій).
5.6. Вид проведення громадських слухань обирає Ініціатор.
Розділ ІІ.
ІНІЦІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Стаття 6. Ініціатори громадських слухань
6.1. Ініціатором проведення загальноміських
громадських слухань може бути:
— Рада;
— Голова;
— постійна комісія Ради;
— група депутатів Ради кількістю не менше за
1/3 загального складу Ради;
— виконавчий орган Ради (у сфері компетенції
цього органу);
— орган самоорганізації населення – в межах
території його діяльності;
— об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку (ОСББ) – з питань, що стосуються його діяльності;
— ініціативна група членів Територіальної громади або її частини (району, мікрорайону, кварталу,
вулиці, будинку тощо) у кількості осіб, визначених
цим Положенням;
— інститути громадянського суспільства (громадські організації, релігійні організації, благодійні
організації, професійні спілки, об’єднання професійних спілок, творчі спілки, асоціації, організації
роботодавців, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства і установи,
легалізовані відповідно до законодавства України) в
кількості не менше трьох.
Стаття 7. Подання ініціативи
щодо проведення громадських слухань
7.1. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань вноситься на ім’я Голови у вигляді письмового звернення (у випадку, якщо
ініціатором не є Голова), оформленого відповідно до
вимог, передбачених Законом України «Про звернення громадян», згідно зі зразком, поданим у Додатку 1 до цього Положення.
7.2. У письмовому зверненні зазначаються:
— предмет громадських слухань (проблема,
питання, проект рішення та інше), що пропонується
до розгляду;
— прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські слухання (якщо вони відомі);
— форма та вид громадських слухань;
— порядок денний громадських слухань;
— дата, час та місце громадських слухань;
— прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи,
уповноваженої представляти ініціатора;
— список і контакти осіб, які могли б увійти до
складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань, якщо є необхідність його створення (не більше п’яти).
7.3. До повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань додаються:
— від постійної комісії Ради – рішення комісії у

вигляді витягу з протоколу її засідання;
— від групи депутатів Ради – колективне депутатське звернення, підписане усіма членами цієї
групи;
— від виконавчого органу Ради – лист керівника відповідного органу з обґрунтуванням необхідності проведення громадських слухань;
— від органу самоорганізації населення – протокол засідання органу самоорганізації населення,
підписаний головуючим та секретарем засідання;
— від об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – протокол зборів ОСББ, підписаний
головуючим та секретарем зборів;
— від ініціативної групи членів Територіальної
громади – колективне звернення, підписане її членами, але не менше 500 (п’ятисот) – для загальноміських громадських слухань та 50 (п’ятдесяти) –
для місцевих громадських слухань;
— від інститутів громадянського суспільства
(громадські організації, релігійні організації, благодійні організації, професійні спілки, об’єднання професійних спілок, творчі спілки, асоціації, організації
роботодавців, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства і установи,
легалізовані відповідно до законодавства України)
– колективне звернення, підписане представниками
керівних органів не менш як трьох інститутів громадянського суспільства.
7.4. До письмового звернення, а також у процесі підготовки громадських слухань – до дня їх проведення, можуть додаватися інформаційно-аналітичні
матеріали та проекти документів, що виносяться на
слухання.
7.5. Громадські слухання, ініціатором проведення яких виступає Голова чи виконавчий комітет
Ради, оголошуються безпосередньо шляхом видання або прийняття відповідного розпорядчого документа (розпорядження, рішення).
Стаття 8. Реєстрація ініціативи щодо проведення громадських слухань
8.1. Протягом трьох робочих днів із моменту
отримання Радою письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань уповноважена посадова особа або структурний підрозділ
із питань громадської участі ради приймає одне з
таких рішень:
— зареєструвати ініціативу щодо проведення
громадських слухань у Журналі реєстрації громадської участі, що ведеться відповідно до Додатку 3
до цього Положення;
— повернути письмове звернення для усунення
недоліків відповідно до частини 3 цієї статті;
— відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань відповідно до частини
5 цієї статті.
8.2. Про прийняте рішення в межах цього ж триденного строку повідомляють особу, уповноважену представляти ініціатора громадських слухань, у
письмовій формі, зазначаючи або номер реєстрації
у Журналі реєстрації громадської участі, або підстави повернення письмового звернення для усунення
недоліків, або підстави відмови в реєстрації відповідно до цього Положення.
8.3. Письмове звернення з ініціативою щодо
проведення громадських слухань повертається для
усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав:
— не дотримано вимог до оформлення звернення, передбачених Законом України «Про звернення громадян» і статтею 7 цього Положення;
— звернулася недостатня кількість членів територіальної громади чи суб’єктів, наділених правом
ініціювати слухання.
Повертати письмове звернення для усунення
недоліків з інших підстав забороняється.
8.4. Письмове звернення допрацьовується і
подається до Ради протягом п’яти робочих днів із
моменту отримання особою, уповноваженою представляти ініціатора, відповідного письмового повідомлення. У разі, якщо недоліки в цей строк не
усунуто, звернення залишається без розгляду.
8.5. Відмовляють у реєстрації ініціативи щодо
проведення громадських слухань за наявності однієї чи двох таких підстав:
— запропонований предмет громадських слухань не належить до відання місцевого самоврядування;
— звернувся суб’єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо проведення громадських
слухань.
Відмовляти в реєстрації ініціативи з інших підстав забороняється.
8.6. Інформація про надходження письмового
звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань, а саме: звернення та всі подані (відразу чи потім) матеріали, письмове повідомлення
про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських слухань, повернення для усунення недоліків
чи обґрунтована відмова в реєстрації, розміщується
на офіційному веб-сайті ради протягом п’яти робочих днів з моменту отримання звернення, матеріалів
чи підписання повідомлення, при цьому вилучаються відомості про фізичну особу (персональна інформація).
Розділ ІІІ.
ПІДГОТОВКА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Вишгородської
міської ради від 17 жовтня 2016 року № 17/7
Стаття 9. Загальні питання підготовки і проведення громадських слухань
9.1. Підготовка громадських слухань, у тому
числі вирішення організаційно-технічних питань,
здійснюється уповноваженою посадовою особою
або структурним підрозділом з питань громадської
участі в тісній співпраці з ініціатором громадських
слухань. Витрати оплачуються за рахунок місцевого
бюджету.
9.2. Уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з питань громадської участі
зобов’язані організувати підготовку громадських
слухань таким чином, щоб вони відбулися в час,
дату та місці, що запропоновані ініціаторами громадських слухань, або в іншу дату або час, узгоджені з особою, уповноваженою представляти ініціатора
громадських слухань, або на Порталі громадських
слухань Територіальної громади (надалі – Портал),
але не пізніше чотирнадцяти календарних днів від
запропонованої дати.
9.3. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрації комунальних підприємств,
установ та організацій сприяють проведенню громадських слухань і надають необхідні матеріали
на прохання ініціаторів, організаційного комітету чи
уповноваженої посадової особи або структурного
підрозділу з питань громадської участі.
Стаття 10. Підготовка громадських слухань
10.1. Протягом п’яти робочих днів з моменту
отримання Радою належно оформленого звернення
з ініціативою щодо проведення громадських слухань Голова видає розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань.
10.2. У розпорядженні врегульовуються такі питання:
— предмет громадських слухань;
— дата, час, місце їх проведення;
— ініціатор громадських слухань;
— порядок денний;
— посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну і якісну підготовку
громадських слухань;
— особи, що запрошуються на слухання;
— заходи з підготовки слухань та календарний
план їх виконання;
— створення в разі необхідності організаційного комітету з підготовки слухань;
— створення в разі необхідності експертних
груп.
10.3. Звичайні громадські слухання призначаються на неробочий день або неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні, розташованому на території міста Вишгорода.
10.4. Електронні громадські слухання проводяться засобами Порталу протягом терміну,
визначеного відповідним органом місцевого самоврядування, але не менш ніж 15 (п’ятнадцяти)
календарних днів.
10.5. Участь у громадських слуханнях
обов’язкова для їх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), які виносяться на громадські слухання, представників профільних органів Ради та
її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються
ці громадські слухання, депутатів і посадових осіб,
звітування яких є предметом громадських слухань.
У Електронних громадських слуханнях вказані
особи беруть участь після реєстрації на Порталі, як
учасники Електронних громадських слухань, або за
допомогою засобів відеоконференцзв’язку.
Відсутність перелічених вище осіб на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.
10.6. Розпорядження Голови про заходи з підготовки громадських слухань оприлюднюється в
порядку, передбаченому законодавством, а також
розміщується на офіційному веб-сайті Ради протягом п’яти робочих днів з моменту його затвердження та у той самий строк надсилається ініціатору громадських слухань, членам організаційного комітету,
експертної групи (у разі їх створення) і посадовим
особам, участь яких визнана обов’язковою.
Стаття 11. Інформування громади про проведення громадських слухань
11.1. Про організацію та проведення громадських слухань членів Територіальної громади повідомляють невідкладно з моменту прийняття посадовими особами відповідного розпорядження, але не
пізніше семи календарних днів до дня їх проведення.
11.2. Інформаційні повідомлення про організацію та проведення громадських слухань та відповідні
матеріали обов’язково розміщуються на офіційному
веб-сайті та в офіційному друкованому виданні Ради,
комунальних ЗМІ. Також вони можуть поширюватися
в будь-яких інших ЗМІ, соціальних медіа, соціальних
мережах, усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості членів Територіальної громади.
11.3. В інформаційному повідомленні має бути
вичерпна інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань, їх ініціатора, предмет, а також про те, де й коли члени Територіальної громади
можуть ознайомитися з матеріалами громадських
слухань.
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11.4. Оголошення про дату, час, місце і предмет громадських слухань також розміщується на
дошках оголошень міста.
Стаття 12. Діяльність організаційного комітету та експертних груп
12.1. У випадку створення організаційного комітету, до його складу входять представники ініціатора громадських слухань, депутати Ради, посадові
особи виконавчих органів Ради, представники громадськості, фахівці з тематики громадських слухань, уповноважена посадова особа чи представник структурного підрозділу з питань громадської
участі, інші зацікавлені особи та посадові особи,
діяльність яких напряму пов’язана з предметом громадських слухань.
12.2. Організаційний комітет має складатися не
більше ніж з 11 членів. Регламент проведення засідань організаційного комітету визначається самим
комітетом.
12.3. Організаційний комітет відповідає за складання проектів підсумкових документів громадських
слухань (пропозицій, висновків, рекомендацій, звернень тощо) і за підготовку матеріалів, що надаються
учасникам громадських слухань перед їх початком,
а також забезпечує підготовку проектів порядку
денного та регламенту громадських слухань.
12.4. Пропозиції організаційного комітету розміщуються на офіційному веб-сайті ради та публікуються в комунальних ЗМІ.
12.5. За рекомендацією організаційного комітету розпорядженням Голови можуть бути утворені
експертні групи. Вони готують експертні висновки з
питань, які виносяться на громадські слухання, та
доповідають по них на громадських слуханнях.
12.6. У разі, якщо організаційний комітет не
створено, його повноваження виконує уповноважена посадова особа або структурний підрозділ з
питань громадської участі у співпраці з ініціатором
громадських слухань.
Розділ ІV. ПРОВЕДЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Стаття 13. Учасники Звичайних громадських
слухань
13.1. Кожен дієздатний член Територіальної
громади віком від 18 років може взяти участь у Звичайних громадських слуханнях.
13.2. Члени Територіальної громади приходять
на Звичайні громадські слухання вільно, відповідно
до оголошення про громадські слухання.
13.3. Якщо приміщення, в якому призначено
проведення слухань, не може вмістити всіх бажаючих членів громади, Голова зобов’язаний призначити додаткові слухання в порядку, передбаченому
цим Положенням.
13.4. На Звичайні громадські слухання можуть
бути запрошені:
— народні депутати України;
— депутати відповідних рад;
— представники органів виконавчої влади;
— представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території місцевої ради;
— фахівці з питань, що є предметом громадських слухань;
— тощо.
Стаття 14. Реєстрація учасників громадських
слухань
14.1. До початку Звичайних громадських слухань проводиться реєстрація учасників. Незареєстровані особи не можуть брати участі у Звичайних
громадських слуханнях.
14.2. Для реєстрації особам необхідно
пред’явити паспорт громадянина України або інший
документ, що посвідчує особу.
14.3. Членам Територіальної громади, що мають право голосу, під час реєстрації видають мандати для голосування.
Стаття 15. Право голосу на громадських слуханнях
15.1. Право голосу на Звичайних громадських
слуханнях мають тільки дієздатні члени Територіальної громади віком від 18 років, що зареєстровані
в межах міста Вишгорода чи окремої його частини
(району, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку
тощо), на якій проводяться місцеві громадські слухання.
15.2. Решта членів громади, які не проживають
у межах відповідних частин міста, можуть брати
участь у Звичайних громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.
Стаття 16. Початок громадських слухань
16.1. Розпочинає Звичайні громадські слухання
Голова (або уповноважена особа) організаційного
комітету, а якщо він не створювався – уповноважена особа ініціатора громадських слухань.
16.2. Зазначена в першій частині цієї статті особа організовує вибори головуючого Звичайних громадських слухань, їх секретаря та членів лічильної
комісії. Ці особи обираються з числа учасників громадських слухань відносною більшістю голосів присутніх членів громади з правом голосу. Головуючим,
секретарем та членами лічильної комісії не можуть
бути обрані депутати Ради, посадові та службові
особи виконавчих органів Ради, працівники комунальних підприємств, установ, організацій; членами
лічильної комісії також не можуть бути Голова та секретар Звичайних громадських слухань.
16.3. Головуючий веде слухання, стежить за
дотриманням на них порядку, підписує протокол
Звичайних громадських слухань. Якщо головуючий
зловживає своїми правами, то учасники Звичайних
громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового.
16.4. Секретар Звичайних громадських слухань
веде, підписує та передає Раді протокол Звичайних
громадських слухань у порядку, передбаченому
цим Положенням.

16.5. Лічильна комісія встановлює присутність
учасників Звичайних громадських слухань, кількість
осіб, що наділені правом голосу, підраховує голоси
під час голосування, а також розглядає звернення,
пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням мандатів для голосування.
Стаття 17. Порядок денний та регламент
Звичайних громадських слухань
17.1. Звичайні громадські слухання проводяться у вигляді зустрічі членів громади з депутатами
Ради, посадовими особами виконавчих органів
Ради, представниками комунальних підприємств,
установ, організацій. Учасники Звичайних громадських слухань можуть їх заслуховувати, порушувати
питання та вносити пропозиції.
17.2. Кожен учасник Звичайних громадських
слухань має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово.
На вимогу учасника Звичайних громадських слухань, який подає пропозицію, вона має бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і
запитання заносяться (додаються) до протоколу.
17.3. Звичайні громадські слухання проводяться за наступним регламентом:
— доповіді представника ініціатора громадських слухань, запрошених для цього депутатів чи
посадових осіб органів місцевого самоврядування,
комунальних підприємств, установ, організацій, діяльність яких стосується предмета громадських
слухань, – до 10 хвилин кожна;
— виступи представників організаційного комітету та експертних груп (якщо вони створені), залучених фахівців – до 5 хвилин кожен;
— запитання, виступи учасників громадських
слухань в обговоренні – до 3 хвилин кожен.
17.4. Право на виступ в обговоренні мають усі
бажаючі, що письмово звернулись до секретаря загальних зборів перед початком розгляду питання
порядку денного.
17.5. Не допускаються розгляд на Звичайних
громадських слуханнях та прийняття рішень з питань, які не було внесено до порядку денного і про
які не було повідомлено учасників громадських слухань за сім днів до їх проведення.
Стаття 18. Порядок проведення Звичайних
громадських слухань
18.1. Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для виступу учасникам слухань.
Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого.
Виступи учасників Звичайних громадських слухань
не можуть перериватися, припинятися чи скасовуватися інакше, ніж у порядку, визначеному цим Положенням та регламентом слухань.
18.2. Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується предмета слухань, перевищує час, встановлений регламентом,
використовується для політичної агітації, закликає
до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за мовними
або іншими ознаками чи інших форм нетерпимості
або в інший спосіб порушує вимоги законів України.
18.3. Учасники Звичайних громадських слухань
повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та
інших дій, що заважають обговоренню винесених на
розгляд питань.
18.4. У випадку порушення вимог цього Положення чи інших нормативно-правових актів більшістю голосів учасників Звичайних громадських слухань може бути прийняте рішення про видалення
порушника чи порушників з місця, де проводяться
громадські слухання. При невиконанні рішення громадських слухань про видалення порушників до них
можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в громадському місці.
18.5. Охорону й порядок під час проведення
Звичайних громадських слухань забезпечують сили
поліції або добровільні громадські формування для
охорони громадського порядку та Державного кордону України.
Стаття 19. Висвітлення перебігу Звичайних
громадських слухань
19.1. Звичайні громадські слухання відбуваються у відкритому режимі. За рішенням головуючого
проводяться їх веб-трансляція та/або аудіозапис.
19.2. Стенограма аудіозапису Звичайних громадських слухань розміщується на офіційному
веб-сайті Ради протягом п’яти робочих днів після
громадських слухань і має бути доступною для
ознайомлення впродовж не менше п’яти років з моменту розміщення.
19.3. Кожен учасник Звичайних громадських слухань з дозволу головуючого має право робити аудіо-,
відеозапис чи веб-трансляцію громадських слухань.
19.4. Засоби масової інформації мають право
вести пряму відео- чи радіотрансляцію.
Стаття 20. Прийняття рішення
20.1. За результатами обговорення предмета
Звичайних громадських слухань простою більшістю голосів учасників з правом голосу ухвалюється
рішення Звичайних громадських слухань, про що
зазначається в протоколі.
Розділ V. ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Стаття 21. Учасники Електронних громадських слухань
21.1. Кожен дієздатний член Територіальної
громади віком від 18 років може взяти участь у
Електронних громадських слуханнях, які проводяться засобами Порталу.
21.2. Для участі в Електронних громадських

слуханнях можуть бути запрошені:
— народні депутати України;
— депутати відповідних рад;
— представники органів виконавчої влади;
— представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території місцевої ради;
— фахівці з питань, що є предметом громадських слухань;
— тощо.
21.3. Запрошені особи проходять реєстрацію,
як учасники оголошених Електронних громадських
слухань.
Стаття 22. Реєстрація учасників Електронних громадських слухань
22.1. Члени Територіальної громади, які бажають взяти участь у оголошених Електронних громадських слуханнях, повинні пройти реєстрацію на
Порталі.
22.2. Портал функціонує у цілодобовому режимі
та забезпечує автоматичну можливість безперервної та безперешкодної реєстрації представників
громадськості.
22.3. З метою реєстрації на Порталі, член Територіальної громади надає такі дані:
прізвище, ім’я, по батькові;
адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Порталу;
пароль.
22.4. Особа несе повну відповідальність за достовірність та повноту інформації, що наведена нею
при реєстрації на Порталі.
Стаття 23. Забезпечення отримання електронного цифрового підпису
23.1. Орган місцевого самоврядування забезпечує членам Територіальної громади можливість
отримання електронного цифрового підпису.
23.2. Видача електронних цифрових підписів
здійснюється представниками Центру сертифікації
ключів, залученого виконавчим органом Ради, у визначений час у приміщенні Органу місцевого самоврядування, а у разі необхідності – у громадських
приймальнях на території міста.
23.3. Видача електронних цифрових підписів
членам Територіальної громади здійснюється після
перевірки їх паспортних даних, місця реєстрації та
індивідуального податкового номеру (ідентифікаційного коду).
23.4. Представниками Центру сертифікації ключів має бути надана допомога членам Територіальної громади в генерації особистого ключа електронного цифрового підпису.
Стаття 24. Право голосу на Електронних громадських слуханнях
24.1. Право голосу на Електронних громадських слуханнях мають тільки дієздатні члени Територіальної громади віком від 18 років, що зареєстровані в межах міста Вишгорода чи їх окремої його
частини (району, мікрорайону, кварталу, вулиці,
будинку тощо), на якій проводяться місцеві громадські слухання, що пройшли реєстрацію на Порталі
та отримали електронний цифровий підпис.
24.2. Решта членів громади, які не проживають
у межах відповідних частин міста (району, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку тощо), можуть брати участь у Електронних громадських слуханнях як
спостерігачі.
Стаття 25. Початок та закінчення Електронних громадських слухань
25.1. Електронні громадські слухання розпочинаються у визначений у відповідному розпорядженні Голови день та час та закінчуються о 18:00 годині
останнього дня за київським часом.
25.2. З початку Електронних громадських слухань на Порталі розміщується:
— порядок денний Електронних громадських
слухань;
— перелік осіб, які входили до складу організаційного комітету з підготовки громадських слухань
(якщо такий утворювався);
— перелік членів експертних груп (якщо такі
утворювались);
— перелік запрошених осіб;
— документи та матеріали, що обговорюватимуться на громадських слуханнях;
— доповідь представника ініціатора громадських слухань.
Стаття 26. Регламент Електронних громадських слухань
26.1. Електронні громадські слухання проводяться за допомогою інформаційно-комунікаційних
технологій на Порталі за участі належним чином
зареєстрованих членів Територіальної громади,
депутатів Ради, посадових осіб виконавчих органів Ради, представників комунальних підприємств,
установ, організацій та інших запрошених осіб.
26.2. Кожен учасник Електронних громадських
слухань має право засобами Порталу подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання,
якщо вони підписані його особистим електронним
цифровим підписом.
26.3. Пропозиції, запитання та зауваження
учасників Електронних громадських слухань розміщуються на Порталі у вигляді інформаційних повідомлень.
26.4. Спілкування з запрошеними особами може
здійснюватися на Електронних громадських слуханнях за допомогою засобів відеоконференцзв’язку.
26.5. На звернення, запитання чи зауваження,
що висловлені учасниками Електронних громадських слухань на адресу запрошених осіб, такі особи обов’язково надають відповідь до моменту закінчення Електронних громадських слухань.
26.6. Не допускається розгляд на Електронних
громадських слуханнях та прийняття рішень з питань, які не було внесено до Порядку денного і про
які не було повідомлено учасників Електронних громадських слухань за сім днів до їх проведення.

2016 року

5

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Вишгородської
міської ради від 17 жовтня 2016 року № 17/7
26.7. Учасники Електронних громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного та норм етичної
поведінки.
26.8. У випадку, якщо пропозиція, зауваження
чи запитання учасника Електронних громадських
слухань використовується для політичної агітації,
закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання,
за мовними або іншими ознаками чи інших форм
нетерпимості або в інший спосіб порушує вимоги
законів України, засобами Порталу такі пропозиції,
зауваження чи запитання учасника Електронних
громадських слухань видаляються.
Стаття 27. Голосування на Електронних громадських слуханнях
27.1. Голосування на Електронних громадських
слуханнях відбувається протягом їх проведення.
27.2. Голосування на Електронних громадських
слуханнях проводиться засобами Порталу окремо по кожному питанню Порядку денного шляхом
натискання учасником Електронних громадських
слухань однієї з кнопок «За», «Проти», «Утримався». Для голосування обов’язково використовується
електронний цифровий підпис учасника Електронних громадських слухань.
27.3. Кожен учасник Електронних громадських
слухань може проголосувати тільки один раз за
кожне питання Порядку денного.
27.4. Підрахунок голосів учасників Електронних
громадських слухань здійснюється засобами Порталу.
Стаття 28. Прийняття рішення на Електронних громадських слуханнях.
28.1. Рішення на Електронних громадських слуханнях приймається простою більшістю голосів від
загальної кількості зареєстрованих учасників Електронних громадських слухань.
28.2. Після закінчення Електронних громадських слухань на Порталі відображаються відомості
про результати голосування з питань Порядку денного.
Стаття 29. Висвітлення перебігу Електронних громадських слухань
29.1. Електронні громадські слухання відбуваються у відкритому режимі, проводяться їх
веб-трансляція та запис. Запис Електронних громадських слухань розміщується на офіційному
веб-сайті Ради протягом п’яти робочих днів після
громадських слухань і має бути доступною для
ознайомлення впродовж не менше п’яти років із моменту розміщення.
29.2. Кожен учасник Електронних громадських
слухань має право робити аудіо-, відеозапис Електронних громадських слухань.
29.3. Засоби масової інформації мають право
вести пряму відео- чи радіотрансляцію.
Розділ VІ. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ
РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Стаття 30. Протокол громадських слухань
30.1. Протокол громадських слухань має містити:
— дату, час і місце проведення громадських
слухань;
— предмет громадських слухань;
— кількість їх учасників загалом і кількість тих,
що мали право голосу;
— пропозиції, що були висловлені в ході слухань;
— результати голосування;
— рішення громадських слухань.
30.2. До протоколу додаються дані реєстрації
учасників громадських слухань, а також запитання,
звернення та пропозиції, подані головуючому під
час проведення громадських слухань їх учасниками.
30.3. Протокол оформляється згідно з Додатком 3 до цього Положення у трьох примірниках.
30.4. Протокол Звичайних громадських слухань
складається та підписується головуючим і секретарем громадських слухань.
30.5. Протокол Електронних громадських слухань складається та підписується уповноваженою
посадовою особою або керівником структурного
підрозділу з питань громадської участі.
30.6. Протокол громадських слухань оформлюється особами, зазначеними у ч. 4, 5 цієї статті, не
пізніше трьох днів після їх проведення та негайно
передається (надсилається) Раді разом із супровідним листом.
30.7. Один примірник протоколу зберігається
уповноваженою посадовою особою або структурним підрозділом із питань громадської участі. Другий примірник уповноважена посадова особа або
структурний підрозділ із питань громадської участі
передає ініціаторові не пізніше п’яти робочих днів
із дня проведення слухань. Третій – вивішується для
ознайомлення в місці проведення громадських слухань (у випадку проведення Звичайних громадських
слухань) або на Порталі (у випадку проведення
Електронних громадських слухань) не пізніше п’яти
робочих днів із дня проведення слухань і має бути
доступним для ознайомлення протягом не менше
одного місяця. Крім того, сканкопія протоколу розміщується на офіційному веб-сайті Ради упродовж
п’яти робочих днів з дня проведення слухань і має
бути доступна для ознайомлення не менше як п’ять
років. Списки учасників громадських слухань оприлюднюються, при цьому вилучаються відомості про
фізичну особу (персональна інформація).
Стаття 31. Розгляд рішень громадських слухань
31.1. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються на найближчому відкритому засіданні Ради та/або її виконавчого комітету (залежно від того, до кого вони скеровані)

8

29 жовтня
2016 року
6
Обстежся – не дай раку шанс!
Депутатські турботи

Здорова жінка – здорова нація

Тетяна БРАЖНІКОВА,
депутат Вишгородської міської ради

Сисоєнко — ми провели захід, приурочений до Всесвітнього дня боротьби із
захворюванням на рак молочної залози (20 жовтня). Керівництво ПАТ «Укргідроенерго» та філії «Каскад Київських
ГЕС та ГАЕС» надали можливість провести на цих підприємствах безоплатні
медобстеження жінок лікарем-мамологом та лікарем УЗД, за що їм особлива
подяка.
Перед тим, як розпочати обстеження, лікар-онкогематолог, лікар-генетик Сергій Клименко із ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН
України» прочитав лекцію щодо попередження хвороби та її діагностування
на ранньому етапі. Він поінформував
жінок про методи діагностування раку
молочної залози, способи його виявлення і методи лікування.
Ось що каже одна з них — Наталія
Боровик, спеціаліст департаменту залучення міжнародних інвестицій та супроводження проектів ПАТ «Укргідроенерго»: «Хто з наших жінок ходить на
профілактичні обстеження до лікарні?..
Нам усе ніколи – то одне, то інше…
Та — спасибі організаторам — лікарі приїхали до нас. Мене особливо зацікавила лекція, що нам прочитали перед
початком діагностики та обстеження лікарями. Головне, що я запам’ятала: рак
— це не вирок, а профілактика — запорука успіху боротьби з ним».
Відгуки про захід і слова подяки
переконали нас у необхідності та нагальності такої ініціативи — і ми вже
плануємо її продовження.

Майбутнє нації
– це її діти. Здорові діти – вигодувані
материнським молоком, яке закладає
імунітет людини з
перших днів її життя. Ось чому так
важливо, аби мама
була здорова. Ось
чому таку увагу приділяють профілактичним оглядам молочної залози.
Втручання людини в екологію, шалений ритм життя, перевантаження і
стреси призводять до недуг, які ставлять під загрозу саме існування людства. Серцево-судинні захворювання,
СНІД і туберкульоз уже давно запросили до своєї сумнозвісної компанії рак
молочної залози. На жаль, усі вони поширені й у нашій державі.
Проблема раку молочної залози є
надзвичайно гострою та актуальною
для України. Єдиний вихід на шляху її
вирішення – це рання профілактика та
діагностика. Та українки зазвичай опікуються здоров’ям родини, забуваючи
про себе. Саме тому ми з колегами по
фракції у міській раді, не вагаючись,
підхопили ініціативу виїзних медичних
обстежень жінок.
Минулого тижня — за підтримки
народного депутата України, заступника голови Комітету з питань охорони
здоров’я Верховної Ради України Ірини

Убережімося від грипу!
Леонід КОНОНЕНКО, завідувач відділенням дезінфектології
Вишгородського районного відділу лабораторних досліджень ДУ
«Київський ОЛЦ МОЗ України»
Грип — гостре інфекційне захворювання, яке передається повітрянокрапельним шляхом і уражує верхні дихальні шляхи. Серед усіх захворювань людського організму грип посідає перше місце. А в поєднанні з гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) перевищує загальну
захворюваність на всі інші інфекції.
Докладніше читайте на сайті газети «Вишгород».

Живемо ЗДОРОВО
Вишгородська
Покрова-2016

Вишгород

У соборі янголи співали

Марина КОЧЕЛІСОВА,
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», Олександр
КОНОНЕНКО, Галина МАКАРЕНКО, Василь КАРПЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Тенори і сопрано, баси і контральто, баритони
і альти з Черкаської, Львівської, Чернівецької, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської і
Донецької (хор зараз займається в Києві) областей
змагалися за перемогу
у двох номінаціях — академічний і народний
спів (13 і 10 колективів, відповідно). Історичні, народні пісні, духовні канти і молитви лунали у храмі
настільки гармонійно, що, здавалось, у соборі янголи співали.
Хвилями розкочувалася пісня: жіноче двоголосся — у терцію з чоловічим, підносилось, рвалось
назовні, розгортаючи душу назустріч Матері Божій
чи степу, де гуляє козацька слава, чи карпатським
трембітам, історична картина наче вимальовувалась по канві співу. Слово, овіяне Духом Божим, несло високу інтонацію, динаміку: старовинні побутові
пісні, жартівливі, з пританцьовуванням, і весільні
ридання нареченої, «Вірую» з літургії…
Вправно диригували співочим дійством ведучі:
Анастасія Ткаченко (хор «Коралі») та Михайло Крамар (Київська Трьохсвятительська духовна семінарія). Учасники (як, наприклад, «Калинова родина»
чи «Берегиня») світлим символом єднання України
передали журі духмяний коровай на вишитому рушнику.
Високоповажному журі (заслужені діячі мистецтв України Софія Майданська, Галина Гаврилець, Катерина Божко, Віктор Степурко, ст. н. с.
Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії НАНУ Ольга Поріцька, народознавець Ніна
Михайлишин) довелось попрацювати, аби визначити переможців, настільки цікавим було оранжування та несподіваним виконання: закрий очі — і
не 70-80-річні жінки співають, спираючись на костури, — а рожевощокі молодиці, не майбутні юристи,
ветеринари чи економісти, — а херувими з небес...
Слухачі оплесками підбадьорювали й красно
дякували колективам і солістам, які зачепили струни серця своїм виконанням. Серед них — і гості
фестивалю: зразковий хор «Соняшник» /кер. Світлана Рябінко/ (Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт» Дарницького району Києва), Андрій та Катерина Чаплики, а також молодша група
співу хору «Коралі».
Насамкінець хвилюючих творчих змагань грамоти за участь у фестивалі отримали: народний
аматорський хор української народної пісні «Надія»
центру культури «Святошин» (м. Київ), зразковий

вокальний ансамбль «Намисто» Львівського Палацу культури ім. Гната Хоткевича, аматорський
народний ансамбль «Петрушаночка» (Києво-Святошинський район), Патріарший хор собору Воскресіння Христового УГКЦ (м. Київ) та
Хор «Просвіта» (м. Київ).
Далі сходинки п’єдесталу посіли у номінаціях:
Академічний спів
Дипломи за 3-тє місце вибороли: народна дитячо-юнацька хорова капела «Журавлик» Кам’янецьПодільської міської дитячої хорової школи (Хмельниччина) і хор «Єдиними устами, єдиним серцем»
(Чернівецька обл.);
2-ге місце — хор «Ярославна» (м. Київ) та народний аматорський вокальний ансамбль «Любисток» (Вінничина);
1 місце розділили хор «Юніті» (м. Київ — м. Донецьк) і хор Київської Трохсвятительської духовної
семінарії (с. Княжичі Броварського району);
Гран-прі під оплески вручили молодіжному хору
«Світич» (Ніжинський державний університет ім. М.
Гоголя, Чернігівщина).
Народний спів
Дві премії від громади собору Вишгородської
Богородиці та грамоти одержали вокальний ансамбль Білоцерківського Національного аграрного
університету та народний аматорський хор «Співуче Полісся» (с. Гаврилівка Вишгородського району);
грамоти за участь — народний хор «Батьківська
нива» (Білоцерківський Національний аграрний університет);
2-ге місце по-дружньому розділили народний
фольклорно-аматорський колектив «Калинова родина» (Черкащина) і народний фольклорний ансамбль «Терниця» (Сквирський район, Київщина);
1 місце одностайно присудили народному фольклорному автентичному ансамблю «Берегиня» (с.
Козацьке Бобровицького району, що на Чернігівщині). Як зауважила одна із слухачок — Стефанія Федорків: «Пісня об’єднала нас, піднесла дух народу і
вселила віру й надію на краще майбутнє України»
(її допис «Україна — це народ, що співає пісні…»
чит. на сайті та facebook-сторінці газети).
***
Під час перерви козацький куліш та гарячий чай
роздавали учасникам і гостям фестивалю працівники організаційного відділу Вишгородської міської
ради (смачне частування забезпечили підприємець
Світлана Свистун та парохія собору). І — вже традиційно — дівчата із хору «Коралі» (міський центр
творчості «Джерело») провели благодійну акцію
«Солоденьке для маленьких». Зібрані 733,20 грн
підуть на потреби дитячого відділення Вишгородської ЦРЛ, яким так само традиційно опікується
співоча юнь.

Більше фото див. на сайті газети
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Попереду — подорож від Вишгорода до Константинополя
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Як відбувалося економічне становлення Київської Русі? На чому давньоруські слов’яни діставалися аж
Середземномор’я та Північних морів, налагоджуючи сталі торговельні зв’язки?
Яку роль у цьому відігравали Вишгород
і Київ? На ці та інші питання намагалися
віднайти відповіді учасники представницької наукової конференції, що відбулася у Вишгороді.
Симпозіум проходив у рамках Міжнародного проекту «Середньовічна Балтія й
Причорномор’я: матеріальна реконструкція
торговельних стосунків», який курує наукова рада Міжнародної асоціації академій
наук (МААН) у м. Брюсселі. Ініціаторами
досліджень, розрахованих на 10 років, виступили українські науковці, але до них уже
приєдналися провідні академії багатьох європейських країн, зокрема Туреччини і Латвії.
У конференції взяли участь авторитетні
вчені. Ініціативу проведення заходу підтримав голова Вишгородської РДА Олександр
Горган. Депутат Вишгородської міськради
Валерій Виговський, який надав активну
меценатську та організаційну підтримку у
реалізації Міжнародного проекту та підготовці конференції, зазначив, що проведення
такого симпозіуму саме у Вишгороді — знакова подія, оскільки місто відігравало одну
з ключових ролей у становленні Київської
Русі. І висловив переконання, що участь
Вишгорода в міжнародних наукових дослідженнях принесе місту ще більше визнання
в очах світової спільноти.
Конференція пройшла в діловій та конструктивній атмосфері, відкривши нові, досі
невідомі сторінки минувшини. Учасники наголосили, що в сучасній історії, особливо
російській, як не прикро, переважають спрощені, а в чомусь і хибні, погляди на торговельні спроможності давньоруських слов’ян.
За словами керівника Міжнародного
проекту, доктора історичних наук, членакореспондента Національної академії наук
України Олександра Моці: згідно з імперською міфологією, бізнесові зв’язки русинів

почали налагоджуватися з появою держави на Русі. І, скажімо, знаменитий «шлях із
варягів у греки», що проходив через Київ і
Вишгород, виник у ІХ-Х століттях. Насправді русини мали налагоджені потужні торговельні артерії з іншими народами ще в
середині першого тисячоліття, і домінантна
роль Московії у формуванні державності не
витримує іспиту. Основним способом доставки товарів у слов’ян був водний, на той
час найбільш безпечний і швидкий.
Як доводять археологічні розкопки, в налагоджені бізнесових стосунків вони долали
величезні відстані — до 3000-4000 км. І робили це на примітивних плавзасобах — довбанках-однодеревках (моноксилах).
Той же «шлях із варяг у греки», який
об’єднав північні землі з південними, був
прокладений ще тоді, коли території сучасної Московії у V-VIII ст. ст. колонізували
вихідці з нинішніх українських земель —
словени й кривичі. Розпочинався він аж у
місті Старий Гарден (нині Ольденбург, що в
Німеччині). І взагалі термін «Росія» з’явився
тільки в Середньовіччі, а до того для киян,
вишгородців, переяславців — це було Залісся.
Торгівля з Візантією у слов’ян вважалась
найбільш пріоритетною. Шлях був складним,
але економічно вигідним, і пролягав від Києва по Дніпру до Понта Євксинського (Чорного моря), а потім — західним узбережжям
до Константинополя. У літописних джерелах
описано, як іще в 626 році слов’яни штурмували Константинополь із моря на моноксилах.
І Вишгород та Київ, як молоді княжі резиденції, відігравали ключову роль у період
формування та економічного становлення
Київської Русі. Уже в ІХ-ХІ століттях через
них проходило три величезні торговельні
шляхи — Волзький (від Волзької Булгарії
до Магдебурга, Франкфурта й Скандинавії),
Хозарський (від Ітіля до Відня й Праги) та «із
варяг у греки».
Про Київську державу, її багатства слава рознеслася повсюди. Поетичні саги про
руські міста та її славних воїнів складали в
далеких морських країнах Півночі. А на Сході скрупульозно фіксували нотатки купців,
що побували у Києві й Вишгороді.
На торжищах Києва й Вишгорода, які

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?
Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку №10 (пл. Т. Шевченка, 2)
працює: понеділок — п’ятниця, з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349
Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387

Перспективи

У Вишгороді — в рамках
Міжнародного проекту
— відбувся науковий
симпозіум, присвячений
історичній реконструкції
давньослов’янських
торгових шляхів
поступово стали вважатися суперниками самого Константинополя, зустрічалися
купці, дипломати, делегації з різних країн
Європи й Азії. Недарма перші руські князі
володіли кількома мовами, а про Всеволода
Ярославовича, батька Володимира Мономаха, залишилась згадка: «Дома седя, изумеяше пять язык».
Слов’ян вважали одними з найбезстрашніших, бо долати такі небезпечні відстані на утлих суденцях було справді на рівні
божевілля. Але тільки на човнах із пласким
дном можна було перетнути гострі дніпровські пороги.
Аби краще дослідити ті часи, українські
вчені в рамках Міжнародного проекту вирішили відтворити моноксили. Це — своєрідне наукове «ноу хау», оскільки до цього
ніхто не пробував виготовити давньоруські
човни за старовинними технологіями, а тим
більше повторити на них шлях «із варяг у
греки».
Кандидат історичних наук, модератор
проекту в Україні Андрій Петраускас та
молодший науковий співробітник Інституту археології НАНУ Іван Зоценко детально
поінформували про отриманий досвід моделювання та перші наукові відкриття. На
власноруч зроблених довбанках вони вже
двічі — у 2015 і 2016 роках — проходили літописним Бурштиновим шляхом (частиною
шляху «із варяг у греки») — річками України
й Білорусі, фінішувавши у Вишгороді. Вже
сміливо можна стверджувати, що заготовки
човнів слов’яни робили у верхів’ях річок, а
потім спускали їх до Вишгорода й Києва, де
доводили до кондиції й формували торговельні каравани.
Вчені зізналися, що поки що не вдається
досягти рівня виготовлення човнів стародавніх часів. Бо, за літописними джерелами,

шлях із Києва до Константинополя у слов’ян
займав 30-45 діб (а за особливо сприятливих умов вони доходили туди за 25 днів).
Восени каравани поверталися.
А от дослідникам поки що вдається проходити щодня лише по 10-20 км. Але перші спроби вже дозволили краще зрозуміти
побут, життя русинів і реконструювати дух
тогочасної епохи.
Головний спеціаліст відділу охорони
культурної спадщини управління культури
Луцької міської ради Юрій Мазурик розповів про недавню непересічну подію, коли на
берегах річки Стир у Старосіллі на Волині
виявили старовинну 12-метрову довбанку
із двома металевими стамесками та сокиркою. Її вивчення показало, що українські
вчені у своїх дослідженнях перебувають на
правильному шляху.
А Святослав Сичевський та Олександр
Харченко, учасники дослідницького проекту «Байдак», поділилися власним досвідом
водних подорожей українськими річками на
реконструйованому байдаку — більш пізньому різновиді човна-довбанки.
Вчені поінформували, що в їхніх планах
спуститися на власноруч виготовлених моноксилах від Вишгорода до Константинополя.
У чомусь пророчими є слова британського прем’єр-міністра В. Черчилля: «Ми
фінансуємо науку не тому, що ми багаті, ми
багаті тому, що фінансуємо науку». Бо, як
зауважив модератор конференції, кандидат
історичних наук Всеволод Івакін, хто не знає
або знецінює власну історію — не має майбутнього.
І поінформував, що звіт про конференцію буде передано до наукової ради Міжнародної асоціації академій наук (МААН) у м.
Брюсселі.
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за обов’язкової участі ініціаторів громадських слухань, яким надається слово для виступу. Рішення
за результатами розгляду приймається шляхом поіменного голосування.
31.2. Пропозиції, викладені в протоколі громадських слухань, розглядаються Головою, керівниками
виконавчих органів ради, представниками комунальних підприємств, установ, організацій, іншими посадовими особами, до яких вони скеровані, першочергово та за обов’язкової участі ініціаторів громадських
слухань, яким надається слово для виступу.
31.3. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи по кожній поданій пропозиції приймають одне з таких рішень:
врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються конкретні заходи для її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це
посадові особи;
відхилити пропозицію – в такому випадку зазначаються причини цього рішення;
частково врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються і причини цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції,
календарний план їх виконання та відповідальні за
це посадові особи.

Стаття 32. Оприлюднення рішення
органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб
32.1. Рішення (акти) органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій, викладених у протоколі
громадських слухань, а також актуальна інформація
про їх виконання протягом п’яти робочих днів надсилаються ініціаторам громадських слухань, розміщуються на офіційному веб-сайті Ради, публікуються
в офіційному друкованому виданні місцевої ради,
а також оприлюднюються в тому самому порядку,
що й інформаційне повідомлення про проведення
слухань.
Розділ VIІ. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ
Стаття 33. Дії та бездіяльність службових та
посадових осіб, які можна оскаржити
33.1. Члени Територіальної громади мають право оскаржити будь-які дії чи бездіяльність службових та посадових осіб місцевого самоврядування,
що порушують вимоги цього Положення, зокрема:
— безпідставне повернення письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань для усунення недоліків, нереєстрацію, невчасну
реєстрацію або неправомірну відмову в реєстрації іні-

ціативи щодо проведення громадських слухань;
— недотримання посадовими та службовими
особами встановлених строків;
— невидання Головою розпорядження про заходи щодо підготовки слухань;
— порушення вимог щодо оприлюднення інформації та документів, які стосуються ініціювання,
підготовки, проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів;
— неналежне виконання обов’язків з підготовки
та організації громадських слухань;
— порушення порядку проведення громадських
слухань;
— неприйняття або невчасне прийняття рішення за результатами розгляду протоколу громадських слухань;
— необґрунтовану відмову в урахуванні пропозицій громадських слухань;
— інші дії чи бездіяльність, що порушують вимоги чинного законодавства.
Стаття 34. Неправомочність громадських
слухань
34.1. Громадські слухання визнаються такими,
що не відбулися, в таких випадках:
— оголошення про проведення громадських
слухань поширене з порушенням вимог, передбаче-

них статтею 12 цього Положення;
— кількість посадових чи службових осіб органів місцевого самоврядування, їх структурних
підрозділів, комунальних підприємств, установ,
організацій або юридичних осіб, діяльність яких є
предметом громадських слухань, перевищує 50 відсотків учасників слухань, які мають право голосу;
— вчинення інших дій чи бездіяльності, які призвели до грубого порушення прав членів Територіальної громади, передбачених цим Положенням.
34.2. Рішення про визнання слухань такими, що
не відбулися, може приймати Голова, Рада або суд
за скаргою (позовом) ініціатора, учасників громадських слухань або зацікавлених членів громади.
34.3. У випадку визнання громадських слухань
такими, що не відбулися, Голова негайно призначає
повторні громадські слухання, а рішення органів та
посадових осіб місцевого самоврядування про врахування їх результатів підлягають скасуванню або
перегляду.
Стаття 35. Відповідальність посадових та
службових осіб
35.1. Депутати Ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування несуть юридичну відповідальність за порушення вимог цього Положення.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

ДОДАТОК 3
ДО ПОЛОЖЕННЯ
«ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В МІСТІ
ВИШГОРОДІ»

- на кожну з не більш ніж двох співдоповідей –
до _______ хвилин;
- відповіді на запитання після доповіді та усіх
співдоповідей разом – до ___ хвилин;
- на виступи експертів – до ______ хвилин;
- на виступи при обговоренні – до _____ хвилин.

(питання, яке розглядається)
такою, що відповідає (не відповідає) інтересам
територіальної громади міста Вишгорода та потребує її втручання.
б) Внести пропозицію про _______________ до
__________________ (вказати назву органу місцевого самоврядування).
в) Сформулювати питання про _______________
та внести на розгляд до _________________ (вказати назву органу місцевого самоврядування).
6. Про ситуацію щодо ___________________
(питання, яке розглядається)
СЛУХАЛИ:
1. Про ситуацію щодо______________________
___________________
(питання, яке розглядається)
ВИСТУПИЛИ:
1._________________________
2._________________________

ПРОТОКОЛ
Громадських слухань в м. Вишгороді,
_______________ масиву (території), в місті Вишгороді __________________________________
(вид громадських слухань та їх тема)
«___»_________200_ року
-.- година -.- хвилина

2. Про обрання секретаря слухань.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За»- __; «Проти» - __; «Утримались» - __.

м. Вишгород

Присутні:
Учасники громадських слухань членів територіальної громади у кількості ___ осіб (список учасників – у додатку 1 до цього протоколу), з яких мають
право голосу ___ осіб.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання головуючого та секретаря слухань.
2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань.
3. Про ситуацію щодо _____________________
(питання, яке розглядається)
4. Про ситуацію щодо _____________________
(питання, яке розглядається)
5. Про ситуацію щодо _____________________
(питання, яке розглядається)
1. Обрання головуючого слухань.
СЛУХАЛИ:
1. Про обрання секретаря слухань.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За»- __; «Проти» - __; «Утримались» - __.
УХВАЛИЛИ:
1. Обрати головуючим слухань:
Прізвище, ім’я, Рік наро- Серія та М і с ц е
по батькові
дження
н о м е р прожипаспорта вання
2. Обрання секретаря слухань.
СЛУХАЛИ:

УХВАЛИЛИ:
1. Обрати секретарем слухань:

4. Про ситуацію щодо ____________________
___________________
(питання, яке розглядається)
СЛУХАЛИ:
1. Про ситуацію щодо _____________________
(питання, яке розглядається)
ВИСТУПИЛИ:
1._________________________
2._________________________

П р і з в и щ е , Рік наро- Серія та но- М і с ц е
ім’я, по бать- дження
мер паспорта п р о ж и кові
вання
3. Про затвердження порядку денного та регламенту слухань
СЛУХАЛИ:
1. Про затвердження порядку денного та регламенту слухань.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:
«За»- __; «Проти» - __; «Утримались» - __.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити наступний порядок денний громадських слухань:
1. Про ситуацію щодо___________________
(питання, яке розглядається)
2. Про ситуацію щодо___________________
(питання, яке розглядається)
3. Про ситуацію щодо___________________
(питання, яке розглядається)
Затвердити такий регламент громадських слухань:
- на вступне слово головуючого – до ________
хвилин;
- на доповідь – до______ хвилин;

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - __; «Проти» - __; «Утримались» - __.
УХВАЛИЛИ:
а) Визнати ситуацію щодо__________________
(питання, яке розглядається)
такою, що відповідає (не відповідає) інтересам
територіальної громади міста Вишгорода та потребує її втручання.
б) Внести пропозицію про ___________________
до ___________________ (вказати назву органу місцевого самоврядування).
в) Сформулювати питання про __________ та
внести на розгляд до ____________________ (вказати назву органу місцевого самоврядування).
5. Про ситуацію щодо ____________________
(питання, яке розглядається)
СЛУХАЛИ:
1. Про ситуацію щодо______________________
(питання, яке розглядається)
ВИСТУПИЛИ:
1._________________________
2._________________________
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - __; «Проти» - __; «Утримались» - __.
УХВАЛИЛИ:
а) Визнати ситуацію щодо __________________

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ІНІЦІАТИВУ З ПРОВЕДЕННЯ
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Відповідно до Положення «Про громадські слухання в місті Вишгороді», повідомляємо Вас про утворення
ініціативної групи, групи депутатів, про уповноважених
представників органу самоорганізації населення (комітету району в місті) у складі:
Прізвище, Число, місяць
ім’я, по
та рік наробатькові
дження

Серія та
номер паспорта

Місце проживання та
телефон

з метою підготовки та проведення громадських слухань мешканців _________________________________
__
(вид громадських слухань)
відповідно до Положення «Про громадські слухання
у місті Вишгороді».
Громадські
слухання
заплановано
провести «___»_______20__ року з ____-___до__-__
у
_____________________________
(назва та адреса місця проведення громадських
слухань)
На громадських слуханнях заплановано порушити,
обговорити питання, заслухати звіти, інше (підкреслити
необхідне):
1. ______________________________
(повне формулювання питання, винесеного на розгляд громадських слухань)
2. __________________________________
(повне формулювання питання, винесеного на розгляд громадських слухань)
3. ________________________________
(повне формулювання питання, винесеного на розгляд громадських слухань)

До участі у громадських слуханнях запрошуються:
1. Мешканці ________________________________
__
(назва території, мешканці якої запрошені до участі
в громадських слуханнях залежно від їх виду)
2. Вишгородський міський голова.
3. Депутати Вишгородської міської ради, _______
(назва території, масиву) у місті.
4. _________________________________________
__
(посада та місце роботи запрошеної до участі в громадських слуханнях посадової особи місцевого самоврядування)
5.
Представники
_______________________________
(назва місцевого осередку політичної партії, громадської організації, органу самоорганізації населення,
іншого об’єднання громадян, установи чи організації, запрошеної до участі в громадських слуханнях)
ДОДАТОК:
Протокол зборів членів громади, яким підтверджуються повноваження ініціативної групи або протокол
засідання чи рішення керівника органу самоорганізації
населення, яким підтверджуються повноваження представників цієї структури.
Прізвище, ім’я, по Місце проживання та О с о б и с т и й
батькові
номер телефону
підпис

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - __; «Проти» - __; «Утримались» - __.
УХВАЛИЛИ:
а) Визнати ситуацію щодо__________________
____________________
(питання, яке розглядається)
такою, що відповідає (не відповідає) інтересам
територіальної громади міста Вишгорода та потребує її втручання.
б)
Внести
пропозицію
про
________________________до
_______________________________ (вказати назву
органу місцевого самоврядування).
в)
Сформулювати
питання
про
____________________ та внести на розгляд до __
_______________________________(вказати назву
органу місцевого самоврядування).
Головуючий громадських слухань:
__________________
___________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Секретар громадських слухань:
__________________
___________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

ДОДАТОК 1
ДО ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В МІСТІ ВИШГОРОДІ»
Секретарю Вишгородської міської ради
____________________________
ініціативної групи, органу самоорганізації населення, групи депутатів відповідної ради (підкреслити
необхідне) в особі
____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
який проживає за адресою:
____________________________
(місце проживання із зазначенням номера контактного телефону)
____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
який проживає за адресою:
____________________________
(місце проживання із зазначенням номера контактного телефону)
Додаток №1
До Протоколу громадських слухань членів територіальної громади міста Вишгорода _______
(вид громадських слухань та їх тема)
від «___»__________20__ року
м. _____

СПИСОК
учасників громадських слухань членів територіальної громади міста Вишгорода,
______________________________________________________________
(вид громадських слухань та їх тема)
«___»_____________20__року
м. _____
№ п/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Рік
народження

Серія
та номер паспорта

Місце
проживання

Підпис

1
….
Головуючий на громадських слуханнях:
______________ _____________________________________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)

«____»_____________20__ року

__________
підпис

Секретар громадських слухань:
______________ ______________________________________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
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Офіційно

Вишгород

У розділі «Громадські слухання» Журналу реєстрації громадської участі міста
Вишгорода обов’язково зазначаються:
8
1. Дата надходження до ради та вхідний номер реєстрації письмового звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань.
2. Дата та вихідний номер письмового повідомлення про реєстрацію ініціативи щодо проведення громадських слухань, повернення письмового звернення для
усунення недоліків або відмови у реєстрації ініціативи.
3. Дата та номер реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань.
4. Ініціатори громадських слухань.
5. Предмет громадських слухань.

Про затвердження Порядку
проведення громадських
обговорень з питань
добровільного об’єднання
територіальних громад
Рішення № 17/8 від 17 жовтня 2016 року
Відповідно до частини 4 статті 5 Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:
Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного
об’єднання територіальних громад (додається).
Це рішення набирає чинності з дня його
офіційного оприлюднення в друкованих засобах масової інформації.
Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування в газеті «Вишгород» та на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків.
Міський голова О. МОМОТ

6. Вид громадських слухань.
7. Дата і номер розпорядження голови про заходи з
підготовки громадських слухань.
8. Способи поширення інформаційного повідомлення про організацію і проведення громадських слухань.
9. Прізвище, ім’я, по батькові та назва посади особи, відповідальної за організацію громадських слухань.
10. Дата, час і місце проведення громадських слухань.
11. Прізвище, ім’я, по батькові головуючого та се-

(Початок — на стор. 1)
Обладнання будинковими вузлами обліку
існуючих будівель зобов’язаний провести оператор відповідних зовнішніх мереж у термін:
1) нежитлових будівель — до 1 жовтня 2017
року;
2) житлових будівель — до 1 жовтня 2018 року.
Забороняється приєднання до зовнішніх мереж новозбудованих будівель, які не обладнані
приладами обліку. Це, звісно, не стосується мереж систем автономного гарячого й холодного
водо- і теплопостачання.
Споживачам гарантується доступ до облікової інформації, на основі якої формуються
рахунки за спожиті послуги. Очікується, що
такий облік стимулюватиме енергоефективну
поведінку споживачів і призведе до зменшення
обсягу споживання тепла і води.
Комунальники-практики аплодують. Експерти розмежувались на прихильників і противників державних зусиль. Так, інститут суспільно-економічних досліджень (ІСЕД) пише у
Facebook: «Вчора (18 жовтня) Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман заявив, що Уряд
запровадить 12-місячну розстрочку на оплату
житлово-комунальних послуг для тих, хто не
бажає отримувати субсидій. Заява здивувала
багатьох експертів і викликала ряд важливих
запитань. Пропонуємо Анкету для уряду, за
якою можна перевірити, чи є ця ідея готовим
рішенням, чи проявом популізму.
СУБСИДІЇ — цільова адресна
безповоротна допомога
Та повернімося до субсидій і енергозбереження. Під час жвавого спілкування, бурхливих
діалогів на запитання журналістів відповіли Валентина Войтенко, експерт з питань соц. захисту, консультант Світового банку, та директор
Департаменту державної соціальної допомоги
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ДОДАТОК 2
ДО ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В МІСТІ ВИШГОРОДІ»

казу, винесеного за результатами розгляду органами,
посадовими та службовими особами місцевого самоврядування пропозицій громадських слухань, викладених у протоколі.
18. Інформація про виконання прийнятих посадовими та службовими особами місцевого самоврядування
рішень за результатами розгляду пропозицій громадських слухань.
19. Інформація про оскарження дій чи бездіяльності
посадових та службових осіб, які порушили вимоги Положення «Про громадські слухання у місті Вишгороді».

Порядок проведення громадських обговорень
з питань добровільного об’єднання територіальних громад

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вишгородської міської ради
від 17 жовтня 2016 року №17/8
прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх
подає.
Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.
Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у
письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.
Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються
і не розглядаються.
7. Організатор громадського обговорення не
зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про
фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих
ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.
8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів,
зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).
9. Організатор громадського обговорення протягом двох днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання,
що виносилося на громадське обговорення, інформацію
про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського
обговорення.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

ході (у разі необхідності складаються списки учасників).
Забезпечення участі у громадських обговореннях
цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін
можна досягти шляхом інформування їх у будь-який
доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.
Серед можливих способів інформування цільових
груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:
- оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в мережі Інтернет);
- розсилання письмових запрошень;
2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо
добровільного об’єднання територіальних громад та
проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);
3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.
5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням
вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення,
строк його проведення та імена відповідальних осіб.
6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі,
надсилаються електронною поштою із зазначенням

потужністю 3,06 МВт та 3,42 МВт.
У процесі експлуатації об’єкта впливають
на оточуючий повітряний басейн викиди в
атмосферне повітря забруднюючих речовин:
прибудована котельня № 1 (без парникових
газів) 0,139 г/сек., прибудована котельня № 2
(без парникових газів) 0,287 г/сек., неорганізовані викиди: відкритий механізований гараж
— 0,017 г/сек., 0,023 т/рік, відкриті автостоянки на 93 м/м — 0,076 г/сек., 0,1 т/рік, концентрація яких у цілому по об’єкту нижче гранично допустимих концентрацій (ГДК) для
населених місць.
Забруднення земель, поверхневих та
підземних вод не відбуватиметься. Пригнічення флори і фауни не спостерігатиметься. Відповідно до Акта обстеження
зелених насаджень видаленню підлягають
57 дерев. Прийняті рішення по поводженню
з відходами. З урахуванням сезонних коли-

Тепло в оселі і гроші в кишені
Споживач
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кретаря громадських слухань.
12. Кількість зареєстрованих учасників.
13. Кількість учасників, наділених правом голосу.
14. Рішення громадських слухань (підтримані пропозиції під час голосування).
15. Дата надходження до ради та вхідний номер
реєстрації протоколу громадських слухань.
16. Органи, посадові та службові особи місцевого
самоврядування, яким скеровано пропозиції, викладені
в протоколі громадських слухань.
17. Номер і дата рішення, розпорядження чи на-

1. Цей Порядок визначає механізм проведення
громадського обговорення та основні вимоги до його
організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне
об’єднання територіальних громад відповідно до Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад».
2. Громадське обговорення проводиться з метою
залучення представників громадськості до розгляду
пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.
Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські
об’єднання, що не є юридичними особами.
3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим
столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи
з необхідності залучення якомога більшої кількості зацікавлених учасників та власних організаційних можливостей.
4. Громадське обговорення передбачає:
1) вирішення організаційних (технічних) питань:
- час та дата проведення громадського обговорення;
- місце проведення громадського обговорення;
- визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у за-

Заява про екологічні наслідки
ТОВ «ДБК_ПАРТНЕР» (02081, м. Київ,
вул. О. Пчілки, 2) згідно з договірними
зобов’язаннями отримало від ПАТ «Київська пересувна механізована колона-2»
(01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 67-б)
право на будівництво комплексу багатоповерхових житлових будинків із вбудовано-прибудованими приміщеннями на ділянці
площею 2,8 га на вул. Ю. Кургузова, ділянка
11-а у м. Вишгороді Київської області.
Генеральний проектувальник: ТОВ
«Центрбудпроект», юридична адреса —
04211, м. Київ, вул. Оболонська Набережна,
буд. 11, корп. 1, кв. 4.
Для забезпечення санітарно-гігієнічних
вимог у житлових будинках разом із вбудованими приміщеннями проектом передбачено будівництво 2-ох автономних прибудованих газових котелень номінальною
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Мінсоцполітики України Віталій Музиченко.
Із чимось погоджуюсь, із чимось — ні, та в
одному вони мене переконали.
Субсидії варто оформити навіть, якщо це
невелика сума. Хто зна, чи зможете ви заробити на звичне користування комунальними послугами без економії? А раз оформлена субсидія на ЖКП потім автоматично перераховується
і подовжується — тобто вже не доведеться ходити по інстанціях навіть, якщо держава знову
перегляне соціальні норми (кв. м тощо).
Якщо вам не вдалося оформити заяву чи
роздрукувати бланки на сайті Мінсоцполітики
(розділ «Все про житлові субсидії» або) на сайті Кабінету Міністрів України, заповніть заяву і
декларацію про доходи, які вам надіслали поштою, самостійно та запишіться на прийом на
певне число в управління праці та соціального
захисту населення Вишгородської РДА (тел:
(04596) 54-475). У час напливу людей — жива
черга.
За адресою: 07300, м. Вишгород Київської області, вул. Набережна, 6-а у каб. 1 із
понеділка по четвер із 8-ої до 16-ої год. вам допоможуть її заповнити.
Є різні випадки. Прописані, але не живуть
у цьому помешканні (працюють чи навчаються
в іншому місті). Або навпаки: не прописані, але
фактично проживають (за договором оренди
чи без нього). Отримана спадщина. Є заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг.
Діти чи онуки не працюють і не стоять на обліку
у центрі зайнятості. В місцевому УПСЗН (управлінні праці та соціального захисту населення)
вам розкажуть, які потрібні довідки, роз’яснять,
на що ви можете розраховувати. Cкладні ситуації розглядатиме комісія.
Увага! При розрахунку враховується дохід:
для осіб працездатного віку — за попередній,
тобто 2015, календарний рік (нарахована зарп-

вань утворюється 1253,93 т/рік відходів. Буде
організоване належним чином збирання
та зберігання твердих побутових відходів
(роздільний збір за технологічною схемою
1). Проектом передбачений благоустрій та
озеленення території.
Водоспоживання об’єкта в цілому складає 1190,23 м3/добу, в т. ч. полив території —
47,5 м3/добу. Водовідведення з об’єкта (стічні
води господарсько-побутові та виробничі в
кількості 1121,4 м3/добу) здійснюється в запроектовану мережу каналізації. Найбільш забруднена частина дощового стоку відводиться
на очисні споруди. Охорона поверхневих вод
забезпечується за рахунок каналізування
об’єкта. Охорона підземних вод забезпечується за рахунок планування території, її асфальтування. Аварійні скиди не здійснюються,
оскільки мережі розраховані на прийом усієї кількості стічних дощових вод.

Передбачені проектом заходи захисту від
шуму достатні для досягнення допустимих рівнів звуків та звукових тисків на прилеглій до
будівлі території та в її приміщеннях.
Проектом передбачено низку заходів,
що гарантують безаварійну експлуатацію
об’єкта згідно з природоохоронними нормами і правилами, утримання в належному
стані території майданчика в цілому.
ТОВ «Центрбудпроект» — виконавець
оцінки впливу на навколишнє середовище
(ОВНС) — забезпечує розробку розділу
ОВНС згідно з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимогами
екологічної безпеки.
«Замовник» забезпечує передачу об’єкта
в експлуатацію обслуговуючій компанії згідно
з екологічними нормами та правилами, забезпечує експлуатацію об’єкта згідно з екологічними вимогами.

лата мінус ПДФО — працюючим; два прожиткові мінімуми — непрацюючим); для непрацюючих
пенсіонерів — за попередній місяць; прожитковий мінімум теж минулорічний, тобто 1248 грн.
Одноразова матеріальна допомога, вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, засобів реабілітації, протезно-ортопедичних виробів, регресні виплати за шкоду
здоров’ю — не враховуються до доходу.
Норма житлової та опалювальної площі —
13,65 кв. м на 1 особу + 35,22 на домогосподарство (1 особа — 48,87 кв. м, дві – 62,52 кв. м;
три — 76,17 кв. м).
З моменту отримання документів та інформації з ДФС, ПФУ та фондів призначити
субсидію мають (і повідомити про це заявнику)
впродовж 10 днів. Реально на це іде 15-20. Тому
краще оформлювати субсидію не в розпал опалювального сезону чи після отримання платіжок за тепло, а завчасно, без черг.
Якщо ж ви звернулися по субсидію у жовтні,
а призначили її лише у грудні, — не хвилюйтесь:
кошти будуть направлені на рахунки одразу за
три місяці (жовтень-листопад-грудень).
Субсидії на скраплений газ і тверде паливо
(СГТП) надаються готівкою (розрахунок за річним доходом попереднього календарного року)
Є запитання? Телефонуйте цілодобово і
безкоштовно: 15-45 (teplo.gov.ua).
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: практичні кроки
з енергозбереження та мінімізація витрат
Продумані і скрупульозно втілені заходи
з енергоефективності в багатоквартирних будинках дозволяють мінімізувати втрати тепла
та значно знизити суми в платіжках. Є дві стратегії підвищення енергоефективності – індивідуальна (для приватного житлового фонду)
та колективна (багатоквартирний житловий
фонд): грамотне утеплення стін, даху, підвалу,
встановлення вікон, дверей, індивідуальних теплових пунктів (ІТП), модернізація освітлення
дають до 50% економії.
Координатор
житлово-комунальних
та
енергетичних програм Громадянської мережі

ОПОРА Тетяна Бойко та керівник Київського
офісу Асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк розповіли про позитивний приклад ОСББ у Луцьку та фінансові
інструменти енергоефективних заходів. Це
«теплі кредити» та близько 200 місцевих програм, які передбачають або відшкодування
іще частини тіла кредиту, або відшкодування
відсоткової ставки, або ж забезпечення співфінансування енергоефективних заходів (так,
департаменти енергоменеджменту створили у
себе міста Долина та Жовква; в Києві діє програма «30/70» — тобто, залежно від того, чи ви
отримуєте субсидію, чи ні, ви можете отримати банківський кредит (Ощадбанк, Укргазбанк,
Укрексімбанк) на встановлення регульованих
радіаторів опалення, лічильників (води, тепла,
багатозонні — електроенергії), склопакетів на
вікнах і балконах — і держава поверне вам від
30 до 70 % вартості). Варта уваги програма
ЄБРР IQ Energy.
Нагадаємо, практичні семінари-зустрічі на
тему створення ОСББ та енергоефективності
проводились і у Вишгороді: за ініціативою міського голови Олексія Момота збирали активних і готових до нового представників різних
об’єднань громадян за місцем проживання на
зустрічі з представниками теплоаудиторських
компаній тощо; були відповідні публікації у газеті «Вишгород», своїм досвідом вивчення і втілення у життя «теплих» програм ділились міські
депутати — а започаткована ще у минулому
скликанні міська програма «Теплий під’їзд» на
2016 рік практично завершена (чит. інф. міського голови Олексія Момота «Благоустрій міста
триває» у № 42’2016, стор. 5).
І наостанок. Чим раніше мешканці багатоповерхівок об’єднаються у зменшенні обсягів
споживання шляхом енергозберігаючих заходів, тим дешевше їм обійдеться утримання
власного житла. Нікуди ми від цього не дінемось, тому що держава — то не дядько з портфелем. Держава — це ми, тож братися за справу та відповідати за все — нам.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПОНЕДІЛОК, 31 ЖОВТНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля - 3»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 3»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:30, 00:00 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Кандидат»
22:00 «Грошi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
07:15 Ранок
09:10 Т/с «Травма»
10:00 Український корт
10:40 Чоловiчий клуб.
Спорт
13:30 Казки Лiрника
Сашка
14:50 Фольк-music

16:30 Д/с «Вiзит до
Кореї»
17:00 Вiкно в Америку
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
19:30 Про головне
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
11:50 Х/ф «Справи
сiмейнi»
13:45, 15:30 Т/с «Щастя
є»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Якби та аби»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Цар скорпiонiв
4: Втрачений трон»

ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:45 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 Мова тварин
14:40, 23:10 Повiтрянi
воїни
17:45 Чарiвнi свiти
18:15 «Iпостасi спорту»
18:45 В гостях у Д.
Гордона. I. Бiлик
21:00 Сироти дикої
природи
21:40 Українська мрiя М.
Поплавського
00:15 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10, 09:45 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
10:45 Х/ф «Iсторiї нашого
кохання»
12:55, 21:00 Танька i
Володька

13:55, 20:00 Одного разу
в Одесi
14:55, 23:00 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:50, 22:00 Країна У
17:50 Панянка-селянка
00:00 Т/с «Свiтлофор»

«CSI: Лас-Вегас - 13»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 4»

СТБ
6:15, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15, 18:30 «За живе!»
09:45 Х/ф
«Приборкувачка тигрiв»
11:45 Х/ф
«Довгоочiкуване кохання»
13:40 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Хата на
тата»
01:10 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
6:50, 08:05 Kids Time
06:52 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:07 М/ф «Рапунцель:
Заплутана iсторiя»
10:00 Х/ф «Страшилки»
12:05 Х/ф «Персi Джексон
i викрадач блискавок»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Ревiзор
21:55 Страстi за
ревiзором
00:45 Х/ф «Ейс Вентура
- детектив з розшуку
свiйських тварин»

НТН
9:50, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:45, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:15 Х/ф «Раз на раз не
випадає»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с

МЕГА
7:20, 19:00 Правила
життя
09:10, 18:10 Аляска:
школа виживання
10:00, 16:20 Смертельний

двобiй
10:50 Метеоритна
загроза
11:50, 23:30 Iгри розуму
12:40, 19:50 У пошуках
iстини
13:30 Мiстична Україна
14:20, 20:40 Дивна
справа
15:20 Охоронцi Гiтлера
17:10, 22:40 Левиний рик
21:40 Дика Пiвнiчна
Америка
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:25 «Топ-модель поамериканськи»
10:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 М/ф «Монстри
проти прибульцiв»
23:50 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с
«Краплина свiтла»
13:25, 14:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
15:15 «Жди меня»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Схiднi
солодощi»
23:00 Т/с «Одну тебе
кохаю»
ICTV
6:50 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:55, 13:20 Дивитись
усiм!
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:20 Х/ф «Ханна.
Досконала зброя»
16:45 Х/ф «Солт»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
21:40 Т/с «Поганий
хороший коп»
22:30 Свобода слова
00:30 Х/ф «Вороги»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25 Хронiка дня
06:30, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:05, 19:10 «ДжеДАI»
08:25 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
12:55 «Українськi
сенсацiї»
13:55 «Люстратор 7,62»
14:55 «Люстратор.
Спецпроект»
15:50 «Секретнi
матерiали»
18:30 «Спецкор»
19:30 «Цiлком таємно»
20:00 Т/с «Останнiй коп»
20:50 Х/ф «Центурiон»
22:45 Х/ф «Доберман»

ВIВТОРОК, 1 ЛИСТОПАДА
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 3»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 3»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:30, 00:00 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Кандидат»
22:00 «Новий iнспектор
Фреймут. Мiста»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:30, 07:05, 08:30
Смакота
09:10 Т/с «Травма»
10:55 Спорт. Тиждень
12:30 Вересень
14:55 Подорожнi
16:30 Д/с «Клуб пригод»

18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:15, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:15 Реальна мiстика
15:50 Х/ф «Моє кохання»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 «Говорить Україна»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
«Бенфiка» - «Динамо»
23:50 Подiї дня
ТОНіС
6:30 Зоопарки свiту
07:00 Пригоди Остiна
Стiвенса
09:50, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
11:15, 19:45 Д/ф
«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 «Будьте здоровi!»
14:45 Повiтрянi воїни
16:15, 23:50 Сироти дикої
природи
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. I. Бiлик
21:00 Урочистий
благодiйний вечiр до
90-рiччя Б. Гаврилишина
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:10, 09:50 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
10:20 Х/ф «Подвiйнi
неприємностi»
11:55, 17:50 Панянкаселянка
12:55, 21:00 Танька i
Володька
13:55, 20:00 Одного разу
в Одесi

14:55, 23:00 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:50, 22:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:25, 16:00 «Все буде
добре!»
08:25 «Все буде смачно!»
09:20, 18:30 «За живе!»
10:50 «МастерШеф - 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:50 «Давай поговоримо
про секс»
НТН
6:25 Х/ф «Поїзд поза
розкладом»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:05 «Страх у твоєму
домi»
11:45 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»
14:00, 19:00, 23:15

«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль»
17:25 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50, 08:10 Kids Time
06:52 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:12 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Аферисти в
мережах
20:55 Київ вдень i вночi
21:50 Любов на
виживання
МЕГА
07:20 Дзеркало iсторiї
08:10, 19:00 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:50 Мандрiвка у себе
13:30, 19:50 У пошуках

iстини
14:20 Мiстична Україна
15:10 Секретнi iсторiї
16:10 Охоронцi Гiтлера
17:10, 22:40 Левиний рик
20:40 Дивна справа
21:40 Дика Пiвнiчна
Америка
00:20 Смертельний
двобiй
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»

09:25 «Топ-модель поамериканськи»
10:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
5:45, 11:15, 12:25, 14:20
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Схiднi
солодощi»
14:45 «Судовi справи»
15:40 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Одну тебе
кохаю»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45, 16:45 Т/с
«Винищувачi-2»
11:50, 13:20 Х/ф «Вороги»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10 Т/с «Вiддiл 44»
15:05, 16:20, 21:40 Т/с
«Поганий хороший коп»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:30 Х/ф «Обитель зла3. Вимирання»
00:30 Т/с «Чорний
список-2»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:40, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,

08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Невигаданi iсторiї
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
07:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:10, 19:10 «ДжеДАI»
09:00 «Секретнi
матерiали»
09:20 Х/ф «Подорож до
центру Землi»
11:20 Х/ф «День
вторгнення»
13:00 Т/с «Екстант»
15:30 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»
17:40, 20:00 Т/с
«Останнiй коп»
19:30 «Люстратор.
Спецпроект»
20:50 Х/ф «Незнайомець»
22:40 Х/ф «Небезпечна
зона»

СЕРЕДА, 2 ЛИСТОПАДА
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 3»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 3»
14:10 «Слiпа»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:30, 00:00 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Кандидат»
22:00 «Повернiть менi
красу 2»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:25, 07:05, 08:25
Смакота
07:15 Ранок
16:30 Д/с «Клуб пригод»

18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
20:30 Слiдство. Iнфо
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
15:50 Х/ф «Готель для
Попелюшки»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Клуши»
23:00 Подiї дня
23:30 Воскресiння
Розстрiляного
вiдродження
ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»

09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни:
день за днем»
13:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:45, 22:10 Природа
сьогоднi
17:45 Чарiвнi свiти
18:15 Путiвник
прочанина. СвятоТроїцький Густинський
монастир
19:00 Баскетбол. Лiга
Чемпiонiв «Хiмiк» (Южне)
- «Умана Рейер» (Венецiя)
23:10 Повiтрянi воїни
ТЕТ
6:45 Байдикiвка
07:35 М/с «Чагiнгтон»
10:30 Х/ф «Принци
повiтря»
11:55, 17:50 Панянкаселянка
12:55, 21:00 Танька i
Володька

13:55, 20:00 Одного разу
в Одесi
14:55, 23:00 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:50, 22:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50 «Все буде смачно!»
10:45, 18:30 «За живе!»
12:05 «МастерШеф - 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 6»
23:35 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
6:15 Х/ф «Розвiдники»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
10:05 «Страх у твоєму
домi»
11:50 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»

13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль»
17:25 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50, 08:10 Kids Time
06:52 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:12 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
21:00 Київ вдень i вночi
21:55 Хто зверху? - 5
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:10, 19:00 Правила
життя

10:00, 18:10 Аляска:
школа виживання
11:50 Iгри розуму
12:40 Таємниця
Джоконди
14:20 Мiстична Україна
15:10, 20:40 Дивна
справа
16:10 Охоронцi Гiтлера
17:10, 22:40 Левиний рик
21:40 Дика Пiвнiчна
Америка
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
10:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
5:30, 11:15, 12:25, 14:20
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Схiднi
солодощi»
14:45 «Судовi справи»
15:40 «Сiмейний суд»

16:40 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Одну тебе
кохаю»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45, 16:40 Т/с
«Винищувачi-2»
11:40, 13:20 Х/ф «Код
доступу «Кейптаун»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05 Т/с «Вiддiл 44»
15:05, 16:20, 21:40 Т/с
«Поганий хороший коп»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:25 Х/ф «Обитель зла4. Життя пiсля смертi»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time

06:30, 18:45 Мiсцевий час
06:40, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:20 «Хоробрi серця»
14:05 Т/с «Екстант»
15:45 Х/ф «Небезпечна
зона»
17:40, 20:00 Т/с
«Останнiй коп»
19:30 «Люстратор 7,62»
20:50 Х/ф «Дiм, де
сходить сонце»
22:40 Х/ф «Змiй»

ЧЕТВЕР, 3 ЛИСТОПАДА
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля - 3»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 3»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Кандидат»
22:00 «Свiт навиворiт - 8»
23:00 «Право на владу
2016»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
07:15 Ранок
09:10 Т/с «Травма»
12:30 Слiдство. Iнфо
14:55 Надвечiр’я. Долi
18:25 Новини. Свiт

19:00 Новини. Культура
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:15, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
15:50 Х/ф «Якби та аби»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол. Лiга
Європи УЄФА «Гент» «Шахтар»
00:00 Президент: вiд мрiї
до здiйснення
ТОНіС
7:00, 22:10 Природа

сьогоднi
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
13:45, 17:45 Чарiвнi свiти
14:40, 23:10 Повiтрянi
воїни
16:15, 21:00 Сироти дикої
природи
18:50 В гостях у Д.
Гордона. I.Бiлик
19:45 Д/ф «Щоденники
другої свiтової вiйни:
день за днем»
21:40 «Вiдлуння»
00:10 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10, 09:50 М/с «Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
10:20 Х/ф «Каштанчик:
герой Центрального
парку»
11:55, 17:50 Панянкаселянка
12:55, 21:00 Танька i
Володька

13:55, 20:00 Одного разу
в Одесi
14:55, 23:00 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:50, 22:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:40, 16:00 «Все буде
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
09:40, 18:30 «За живе!»
10:55 «МастерШеф - 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 6»
00:15 «Один за всiх»
НТН
6:25 Х/ф «Екiпаж машини
бойової»
07:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
11:50 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с

«CSI: Лас-Вегас - 13»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль»
17:25 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50, 08:10 Kids Time
06:52 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:12 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
10:05 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Зiрки пiд гiпнозом
20:55 Київ вдень i вночi
21:55 Суперiнтуїцiя
23:15 Хто зверху? - 5
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Дзеркало iсторiї
10:00, 18:10 Аляска:

школа виживання
10:50 Динозаври:
таємний код
15:10 Дивна справа
17:10, 22:40 Левиний рик
20:40 Секретнi iсторiї
21:40 Дика Пiвнiчна
Америка
00:20 Смертельний
двобiй
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

7:40 «Чи знаєте ви, що...»
10:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
5:30, 06:10, 11:15, 12:25,
14:20 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
07:15, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Схiднi
солодощi»
14:45 «Судовi справи»
15:40 «Сiмейний суд»
16:40 «Давай
одружимося»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Одну тебе
кохаю»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:50, 16:40 Т/с
«Винищувачi-2»
11:55, 13:20 Х/ф
«Апокалiпсис (10,5)». 1 с.
12:45, 15:45 Факти. День
14:05 Т/с «Вiддiл 44»
15:05, 16:20, 21:40 Т/с
«Поганий хороший коп»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
22:25 Х/ф «Обитель зла5. Вiдплата»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10, 19:10 «ДжеДАI»
09:00, 19:30 «Секретнi
матерiали»
14:15 Т/с «Екстант»
15:55 Х/ф «Дiм, де
сходить сонце»
17:40, 20:00 Т/с
«Останнiй коп»
20:50 Х/ф «Викрадення
лiтака»
22:40 Х/ф «Теккен»
00:15 Х/ф «Пiдземелля
мертвих»
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 4 Л ИС Т ОПА Д А
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля
- 3»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 3»
14:45 «Мольфар»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Уламки щастя
-2»
20:15 «Вечiрнiй Київ
2016»
22:00 «Свiтське життя»
23:00 «Лiга смiху»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
09:10 Т/с «Травма»
14:55 Вiра. Надiя. Любов
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
20:00 На пам’ять
21:30 Новини. Спорт
23:00 Пiдсумки

23:20 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 13:15, 15:30 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:15 Реальна мiстика
15:50 Х/ф «Клуши»
18:00 Т/с «Спiвачка i
султан»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Весiльна
сукня»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: НьюЙорк»
ТОНіС
6:30, 21:40 «Вiдлуння»
07:00, 22:10 Природа
сьогоднi
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:45 Д/ф

22:00 Х/ф «Блондинка в
законi 2. Червоне, бiле i
блондинка»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45, 17:45 Чарiвнi свiти
18:15 Путiвник
прочанина. СвятоТроїцький Густинський
монастир
18:45 В гостях у Д.
Гордона. Р. Iбрагiмов
00:10 «Нiч чорних
краваток»

СТБ
6:55 Х/ф «Осiннiй вальс»
09:05 Х/ф «Вербна
недiля»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:00 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-9»

ТЕТ
7:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:15 М/ф «Три
мушкетера: Мiккi,
Дональд, Гуфi»
10:25 Х/ф «Король
сноуборду»
11:55, 17:50 Панянкаселянка
12:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
20:00 Х/ф «Блондинка в
законi»

НТН
6:25 Х/ф «Загiн
особливого призначення»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:05 «Страх у твоєму
домi»
11:50 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 13»

14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Морський
патруль»
17:25 Т/с «Детективи»
23:45 Т/с «Той, що читає
думки - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
6:25, 07:45 Kids Time
06:27 М/с «Губка Боб»
06:50 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:47 Т/с «Спецзагiн
Кобра»
09:40 Половинки 2
11:35, 21:40 Київ вдень
i вночi
15:15, 19:00
Супермодель поукраїнськи-3
18:00 Абзац
22:40 Половинки 2 №8
00:35 Аферисти в
мережах
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:10, 19:00 Правила

життя
09:00 Правда життя
10:00, 18:10 Аляска:
школа виживання
12:40, 16:10 Охоронцi
Гiтлера
13:30, 19:50 У пошуках
iстини
14:20 Мiстична Україна
15:10, 20:40 Дивна
справа
17:10, 22:40 Левиний рик
21:40 Дика Бразилiя
00:20 Смертельний
двобiй
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00
«СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20 «Столиця»
20:30 «ШУСТЕР. Live»

00:30 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
08:15 «Мультфiльми»
10:20, 19:00 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:00 «Розсмiши комiка»
18:00 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
5:40, 11:15, 12:25, 14:20
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 17:40 Новини
09:20 Т/с «Схiднi
солодощi»
14:45 «Судовi справи»
15:40 «Сiмейний суд»

16:40 «Давай
одружимося»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф «Прощення»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:50, 16:35 Т/с
«Винищувачi-2»
11:50, 13:20 Х/ф
«Апокалiпсис (10,5)». 2 с.
12:45, 15:45 Факти. День
14:05 Т/с «Вiддiл 44»
15:00, 16:20 Т/с «Поганий
хороший коп»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
23:55 Iнтелектуальне шоу
«Що? Де? Коли?»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03, 01:00 Час.
Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10, 19:15 «ДжеДАI»
08:30 «Спецкор»
09:00 «Секретнi
матерiали»
09:20 «Хоробрi серця»
13:25 Т/с «Екстант»
15:05 Х/ф «Викрадення
лiтака»
16:50 14 тур ЧУ з футболу
«Волинь» - «Сталь»
19:50 Х/ф «Заручник»
22:00 Х/ф «Фунт плотi»

СУБОТ А , 5 Л ИС Т О ПА Д А
КАНАЛ 1+1
7:00, 19:30 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
11:00 «Повернiть менi
красу 2»
12:15 Х/ф «Попелюшка з
райського острова»
14:00 «Голос. Дiти 3»
16:15 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2016»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Лiга смiху»
23:10 «Вечiрнiй Київ
2016»
UA:ПЕРШИЙ
7:20 Шеф-кухар країни
07:50 Золотий гусак
09:00 М/с «Мандрiвники
в часi»
11:35 Казки Лiрника
Сашка
18:30 Х/ф «Останнiй
шанс»
21:00 Новини

21:30 Спорт. Тиждень
21:55 Розсекречена
iсторiя
22:45 Мегалот
23:20 Вперед на Олiмп
23:40 Добрi справи
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
10:00 Кулiнарна Академiя
О. Суханова
11:00 Х/ф «Весiльна
сукня»
13:10, 15:20 Т/с «Лiки для
бабусi»
17:10, 19:40 Т/с «Гра в
кохання»
21:50 Х/ф «Чого хочуть
чоловiки»
23:45 Реальна мiстика
ТОНіС
6:30 Х/ф «Дiвчина з
характером»
09:50 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
11:00, 18:50 Д/ф

«Щоденники другої
свiтової вiйни: день за
днем»
15:20 М. Поплавський:
PR-проект «Спiваючий
ректор»
16:50 Ювiлейний концерт
дуету «Свiтязь»
21:40 «Таке спортивне
життя. О. Пiдгрушна»
22:00 Х/ф «Нiч Святого
Лаврентiя»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:55 М/с «Дорамандрiвниця»
10:50 Х/ф «Король
сноуборду»
12:20 Х/ф «Каштанчик:
герой Центрального
парку»
14:00 Країна У
16:00 Х/ф «Блондинка в

законi»
18:00 Х/ф «Блондинка в
законi 2. Червоне, бiле i
блондинка»
20:00 Танька i Володька
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 23:05 Т/с «Коли ми
вдома»
12:25 «Зваженi та
щасливi - 6»
16:05 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 7»
23:55 «Х-Фактор - 7
Пiдсумки голосування»
НТН
6:10 Х/ф «Очiкуючи
вантаж на рейдi Фучжоу
бiля Пагоди»
08:25 Х/ф «Кримiнальний
талант»
11:30 «Речовий доказ»
15:00 Т/с «Детективи»

19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Перевертень у
погонах»
21:10 Х/ф «Дев’ятi врата»
23:45 Х/ф «Епоха героїв»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50 Kids Time
06:52 Суперiнтуїцiя
08:10 Ревiзор
11:10 Страстi за
ревiзором
13:55 Зiрки пiд гiпнозом
15:55 М/ф «Титан: Пiсля
Землi»
17:45 Х/ф
«Трансформери»
21:00 Х/ф
«Трансформери: Помста
полеглих»
23:55 Х/ф «Монстри»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 В. Басов. Бiгун на
довгi дистанцiї
08:20 Два Миронових
09:20 У пошуках iстини

13:40, 17:30 У пошуках
пригод
14:30 Земнi катаклiзми
15:30 Дика Бразилiя
21:00 Динозаври:
таємний код
22:00 Пастка для
динозаврiв
23:00 Мандрiвка у себе
00:00 Вiйна всерединi нас
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «М.Поплавський.
Пiар-проект «Спiваючий
ректор»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:20 «Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
11:20 М/ф «Бунт
пернатих»
13:00 Х/ф «ФанфанТюльпан»
15:00 «Розсмiши комiка»
16:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
17:00 «Орел i Решка»
22:45 «Орел i Решка.
Невидане»
23:45 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
7:00 Х/ф «Екiпаж машини
бойової»
08:15, 20:00 «Подробицi»
09:15 Х/ф «Балада про
солдата»
11:10 Х/ф «Ати - бати,
йшли солдати...»
13:00, 20:30 Т/с «Поверни
моє кохання»
22:30 «Добрий вечiр на

Iнтерi»
23:15 «Навколо М»
ICTV
6:20 Х/ф «Апокалiпсис
(10,5)». 1-2 с.
09:45 Бiльше нiж правда
12:30, 13:00
Громадянська оборона
12:45 Факти. День
14:20 Х/ф «Грошовий
поїзд»
16:45 Х/ф «Подвiйний
КОПець»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Праведник»
22:40 Х/ф «Два стволи»
00:40 Х/ф «Крижанi
солдати»
5 КАНАЛ
6:35 Кордон держави
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00

Час новин
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
16:10 Фiнансовий
тиждень
16:30 Особливий
погляд
18:15 Фактор безпеки
19:25, 23:30 Машина часу
20:10 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика
полiтика
21:30 Час: Важливо
22:30 Д/п «Окупацiя»
2+2
6:00 Мультфiльми
07:00 «Маски-шоу»
13:05 Х/ф «Абсолютний
нуль»
14:40 Х/ф «Заручник»
16:50 14 тур ЧУ з футболу
«Карпати» - «Ворскла»
19:00 Х/ф «Вiдплата»
21:10 Х/ф ««Веселi»
канiкули»
23:10 Х/ф «Шлях вiйни»

НЕДIЛЯ , 6 Л ИС Т ОПА Д А
КАНАЛ 1+1
6:10 Х/ф «Попелюшка з
райського острова»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт - 8»
12:00 «Новий iнспектор
Фреймут. Мiста»
13:20 «Грошi»
14:40 «Українськi
сенсацiї»
15:40 Т/с «Кандидат»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос. Дiти 3»
23:15 Х/ф «Рятiвник»
UA:ПЕРШИЙ
7:15, 07:50 Золотий гусак
09:30 Х/ф «Останнiй
шанс»
14:40 Фольк-music
15:45 Твiй дiм-2
16:35 Т/с «Епоха честi»
20:10 Подорожнi
21:00 Новини
21:30 Перша шпальта
22:30 Класики свiтової
лiтератури

23:00 Паспортний сервiс
23:20 Шлягер року
ТРК «УКРАїНА»
6:35 Подiї
07:15 Воскресiння
Розстрiляного
вiдродження
09:00 Х/ф «Готель для
Попелюшки»
11:10 Т/с «Гра в кохання»
15:10 Х/ф «Моє кохання»
17:15, 20:00 Т/с «Бiлi
троянди надiї»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
21:50 Т/с «Лiки для
бабусi»
ТОНіС
6:20 Х/ф «Арiнка»
07:50 «Натхнення»
15:10 Путiвник
прочанина. Мгарський
монастир
15:20 Природа сьогоднi
16:15 Сироти дикої
природи
16:50 Ювiлейний концерт
дуету «Свiтязь»

20:15 «Кумири»
20:30 «Свiтськi хронiки»
21:00 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
21:30 Х/ф «Знедоленi»
01:30 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:45 М/с «Козаки.
Футбол»
07:10 Байдикiвка
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
09:55 М/с «Дорамандрiвниця»
10:50 М/ф «Три
мушкетера: Мiккi,
Дональд, Гуфi»
12:00 Х/ф «Чотири днi з
життя Чанднi»
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 Одного разу
в Одесi
20:00 Країна У
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:50 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»

09:55 «Караоке на
Майданi»
10:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:55 «МастерШеф - 6»
19:00 «Битва
екстрасенсiв 16»
21:15 «Один за всiх»
22:30 «Х-Фактор - 7»
НТН
6:10 Х/ф «Загiн
особливого призначення»
07:30 Х/ф «Перевертень у
погонах»
09:10 Т/с «Я - охоронець»
12:45 «Розсмiши комiка»
13:40 Т/с «Великi
почуття»
14:40 Х/ф «Принцеса на
бобах»
16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «13»
22:30 Х/ф «Мачете»
00:30 Х/ф «Верблюжi
павуки»
НОВИЙ КАНАЛ
6:10 Kids Time

06:20 Т/с «Пригоди
Мерлiна»
10:00 Х/ф «Ейс Вентура:
Поклик природи»
11:50 Х/ф
«Трансформери»
15:00 Х/ф
«Трансформери: Помста
полеглих»
18:00 Х/ф
«Трансформери 3»
21:00 Х/ф
«Трансформери: Час
вимирання»
00:05 Х/ф «Монстри 2:
Темний континент»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30 Ролан Биков
08:20 Юрiй Нiкулiн. Генiй
комедiї
09:20 У пошуках iстини
11:00 Охоронцi Гiтлера
13:40, 17:30 У пошуках
пригод
14:30 Дика Пiвнiчна
Америка
18:20 Брама часу
21:00 Земнi катаклiзми

30 жовтня (неділя) з 10:00 до 16:00
за адресою: м. Вишгород,
вул. М. Грушевського, 1 (перукарня)
купуємо волосся
(1 кг – від 1 500 до 40 000 грн),
ордени, медалі, фотоапарати,
годинники у жовтому корпусі.
Тел: (067) 622-01-61, (095) 431-63-06

Вважати недійсними втрачені документи від 10.06.1996
р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 9)
на ім’я Лесі Іванівни ТАММІСТ
Втрачено коричневу сумку з документами на ім’я Юрія
Анатолійовича ЮРЧАКА та ключі. Прошу повернути за
винагороду. Тел: (067) 292-31-31
ПОТРІБНІ ВОДІЇ (категорії В, С)
для доставки хлібобулочних виробів.
Проживання — Вишгород, Вишгородський район.
Постійні маршрути. Зарплата – від 7 500 грн.
Тел: (050) 334-29-14, Наталія
Продам гараж у кооперативі «Київський», 24 кв. м,
великий підвал. Ціна договірна. Тел: (097) 382-72-40

Продам у Вишгороді на «Ольжиній
горі» земельну ділянку 10 соток для
будівництва: є можливість збільшення,
комунікації поруч, ціна договірна.
Тел: (098) 258-91-53
ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
РЕМОНТ ОДЯГУ. ФАРБУВАННЯ
шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр і перин.
м. Вишгород, пров. Квітневий, 1.
Тел: (050) 823-34-58 (097) 614-56-47

КОНДИТЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО НА
ВИРОБНИЦТВО ЦУКЕРОК ЗАПРОШУЄ
ПРАЦІВНИЦЬ (ЖІНОК). ТЕЛ: (098) 570-22-50

23:00 Метеоритна
загроза
00:00 Україна: забута
iсторiя
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Шеф-кухар
країни»
13:30 «Київ музика»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:30 «Служба порятунку»
15:00 «У центрi уваги»
18:50 «Прогулянки
мiстом»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:50 М/ф «Бунт
пернатих»

11:20 Х/ф «ФанфанТюльпан»
13:20 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20 «Орел i Решка»
18:10 «Орел i Решка.
Невидане»
19:10, 00:50 «Вечiрнiй
квартал»
21:00 Х/ф «Сонна
лощина»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
7:40 «Подробицi»
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 «Навколо М»
13:00 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
14:00, 21:30 Т/с «Поверни
моє кохання»
20:00 «Подробицi тижня»
00:00 Х/ф «Два Iвани»
ICTV

Âèøãîðîä

6:50 Х/ф «Грошовий
поїзд»
10:10 Дивитись усiм!
11:50 Без гальм
12:15, 13:00 Х/ф
«Подвiйний КОПець»
12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «Два
стволи»
16:40 Х/ф «Чорна
дiра»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Рiддiк 3D»
22:40 Х/ф «Рембо-4»
00:20 Х/ф «Вдруге не
посадять»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Час: Важливо
06:15, 21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
06:25, 18:10, 00:20
Велика полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
12:15 Сiмейнi зустрiчi

12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне
здоров’я
21:40 Час-Time
22:30 Д/п «Окупацiя»
23:20 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
10:35, 16:00 «Роби
бiзнес»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
15:00 «Дембель»
16:25 «Супероблом»
16:50 14 тур ЧУ з футболу
«Чорноморець» - «Зоря»
19:15 14 тур ЧУ з футболу
«Днiпро» - «Динамо»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Фунт плотi»

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» —
Володимир Ткач
Головний редактор — Марина Кочелісова

Заступник головного редактора, кореспондент — Вікторія Шмигора
Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук
ПОГЛЯДИ РЕДАКЦІЇ НЕ ЗАВЖДИ ЗБІГАЮТЬСЯ
З ДУМКОЮ АВТОРІВ ПУБЛІКАЦІЙ.
РЕДАКЦІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО
СКОРОЧУВАТИ НАДАНІ МАТЕРІАЛИ,
ЯКІ НЕ РЕЦЕНЗУЮТЬ І НЕ ПОВЕРТАЮТЬ.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ДАНИХ
НЕСУТЬ АВТОРИ ПУБЛІКАЦІЙ (РЕКЛАМОДАВЦІ).
МАТЕРІАЛИ, ОПУБЛІКОВАНІ ПІД ЗНАКОМ ,
ДРУКУЮТЬСЯ НА ПЛАТНІЙ ОСНОВІ.
ОСТАННІЙ ТЕРМІН
НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ — СЕРЕДА, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих
періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад 11 000 примірників

Підприємство в м. Вишгороді пропонує стабільну роботу
водія-експедитора легкового автомобіля.
Довідки за тел: (04596) 23-329 (пн-пт з 09:00 до 17:00)

Виробничому підприємству (у м. Вишгороді)
по переробці курячої продукції на постійну роботу
потрібні працівники. Оплата праці – відряднопреміальна, від 4 000 грн. Тел: (067) 402-13-11
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29 жовтня

Мозаїка

2016 року
Опановуймо
українську

Птаха впізнають по пір’ю,
а людину – за вимовою

Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА
ФОТО — Роман ВИГОВСЬКИЙ,
спеціально для «Вишгорода»

Асоціація роботодавців Вишгородщини
з днем народження щиро вітає Надію Володимирівну ВОЛОШИНУ!
Бажаєм погожих Вам днів, щасливої долі,
Радості стільки, як квітів у полі!
Усмішок глибоких, як дно океану.
Великого щастя, без зла і обману.
Хай завжди ведеться з легкої руки.
На добрі і довгі безхмарні роки!

Втрачені поліси та стікери ПрАТ СК «Провідна» вважати недійсними.
Поліси: АС/1448957, АС/4192212-4192215, АС/4192187, АС/4192190,
АС/4628582, АС/4925866, АС/4925883, АС/4925888, АС/4925896,
АС/4925912
Стікери: АС/1448957, АС/4192212-4192215, АС/5063724, АС/5184109,
АС/4192187, АС/4192190, АС/4628582, АС/4850382, АС/4850393,
АС/4925866, АС/4925883, АС/4925888, АС 4925912, АС/5184108

На черговому занятті на безоплатних курсах із вивчення української мови слухачі опановували
нові для себе обрії. Зокрема, засвоювали базові фонетичні особливості мовлення та виразності
спілкування.
Як птаха впізнають по пір’ю, так
людину – за вимовою. Хай як грамотно не висловлюває вона свої думки,
іншомовну людину легко розпізнати.
Тож слухачі курсів відпрацьовували
артикуляцію української мови, вивчали особливості та естетику звукового
ладу, характерні умови її милозвучності.
Довідались вони й про місце
української мови в глобальному контексті. Зокрема про те, що за словниковим та фразеологічним запасом
українська входить до десятки найбагатших мов світу.
На сьогодні в українській є 350
тисяч слів. Але готується 20-томний
словник, в якому буде майже 500 тисяч слів. Немає жодної європейської
країни із таким лексичним багатством. (Для порівняння: в російській
мові – 250 тисяч слів, а у французькій

Втрачені поліси та стікери ПрАТ СК «Провідна» вважати недійсними.
Стікери: АЕ/4191604, АЕ/4711611, АК/4711614, АЕ/4711623, АЕ/5809569,
АЕ/5809572-5809574, АВ/5993153, АЕ/8364882, АЕ/8364885, АВ/5993168,
АЕ/5809562
Поліси: АЕ/4191604, АЕ/4711611, АЕ/4711614, АЕ/4711623, АЕ/58095725809574, АЕ/8364882, АЕ/8364885, АВ/5993168

Вважати недійсною печатку (термін дії якої закінчився 24.09.2016
року) Садівничого товариства «Ясногородка-1» (с. Ясногородка
Вишгородського району Київської області).

Потрібен продавець
Тел: (098) 341-97-50
Підприємство у м. Вишгороді на постійну роботу запрошує
працівників таких професій:
Помічник маляра порошкового
фарбування — чоловіки до 35 років.
З/п — від 7 000 грн. Навчаємо.

Споживач

Оператор у цех ламінації –
чоловіки до 35 років.
З/п — від 6 000 грн. Навчаємо.

БТІ працює і по суботах

На постійні звернення громадян до Комунального підприємства
«ВИШГОРОДСЬКЕ БТІ» з проханням вести прийом громадян по суботах,
повідомляємо наступне:
з 01 вересня 2016 р. КП «ВИШГОРОДСЬКЕ БТІ» з метою покращення
рівня обслуговування громадян працює також і по СУБОТАХ.
КП «ВИШГОРОДСЬКЕ БТІ»
— виготовляє технічні паспорти на об’єкти нерухомого майна;
— проводить державну реєстрацію права власності на нерухоме майно
(квартири, будинки, земельні ділянки та ін.);
— готує Висновки щодо технічної можливості поділу об›єкта нерухомого майна;
— для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок —
готує Звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з
висновком про його відповідність державним будівельним нормам;
— надає безкоштовні юридичні консультації;
— приймає документи для проведення незалежної експертної грошової оцінки;
— видає довідки про відсутність забудови на земельній ділянці та ін.
Наша адреса: 07300, м. Вишгород, пр. Т. Шевченка, 1, прим.15 (біля
податкової).
Тел: (067) 464-15-72; (073) 041-99-01; (095) 913-96-44, тел/факс: (045
96) 23-379, 25-874

P.S.

Якщо вас посилають на всі чотири
сторони, йдіть на південь — там тепліше!

– 90 тисяч активного вжитку.)
А за мелодійністю й милозвучністю, величезними словотворними
можливостями, синтаксичною гнучкістю на Міжнародному конкурсі в
Парижі у 1932 році українська посіла
2 місце у світі після італійської. І було
відзначено, що в жодній іншій мові
не існує такої багатющої емоційнопсихологічної лексики, яка дозволяє
описати, скажімо, дію й статус, стан
і вік людини, її оточення та ще багато
інших ознак одним лише словом.
Недарма її так люблять поети.
«Бринить-співає наша мова, чарує,
тішить і п’янить», стверджував Олександр Олесь. А геній нації Тарас Шевченко писав: «І возвеличимо на диво
і розум наш, і наш язик…».
Як наголосив один із організаторів курсів, депутат Вишгородської
міськради Валерій Виговський, —
він сам із українського середовища,
з дитинства володіє рідною мовою,
але із задоволенням готовий слухати
лекції, бо таке враження: скільки б не
вивчав мову, — це нескінченні простори.
Нагадаємо, заняття розпочинаються щосуботи об 11-й год. у
Центральній районній бібліотеці для
дорослих (м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 8, другий поверх). Контактні
тел: 067-459-31-56; 095-177-82-56.

Вишгород
Термометр

Первинна медична
допомога —
сімейна медицина
(Початок на стор. 3)
Так, у Вишгородській медамбулаторії
бракує приміщень. Для кожного сімейного лікаря, котрий має обслуговувати 1200
чол. приписаного населення (реально
лише у Вишгороді на 6 терапевтів і 6 педіатрів — до 3 000 чол. на кожного), за
нормами Положення про сімейну медицину має бути ТРИ кабінети. А у Вишгородській медамбулаторії — по 2-3 дільничні/
сімейні лікарі туляться в одному.
Немає денного стаціонару хоча б
на 20 пацієнтів (мінімум). Ті, кому призначено крапельницю, записуються на
чергу у денний стаціонар поліклініки (а
це — парафія Вишгородської ЦРЛ) або
звертаються до Вишгородської районної
організації Червоного Хреста (вул. В. Симоненка, 5, тел: (04596) 52-638).
Бракує дільничних/сімейних лікарів/
медсестер/фельдшерів. Штати медзакладів первинної медико-санітарної допомоги Вишгородщини укомплектовано на
80 %, із них: 27 % — медпрацівники-пенсіонери, бо молодь, якій треба винаймати
житло, не йде на мізерні ставки. У столиці
медикам доплачують, і суттєво — відсотків 100, тому енергійна перспективна
молодь іде працювати туди, залишаючи
напризволяще рідне місто.
Невідкладна допомога має одну спецмашину (у Вишгороді; так само і у Димері). Зрозуміло, що для оперативного реагування на виклики потрібні хоча б дві
автівки на кожне відділення.
Потрібен і транспорт для тих же дільничних/сімейних лікарів. Поки ми доживемо до того, що вони на свою зарплатню
зможуть купувати власні авто, місцевим
громадам бажано взяти на себе цю проблему. До відома: для 16 медамбулаторій
у районі потрібно 16 легкових автомашин.
Не кажучи вже про табель примірного
медоснащення центру первинної медично-санітарного допомоги та його підрозділів. ЕКГ-апарат, лор- обладнання, набір
для офтальмологічного огляду та процедур, інші необхідні інструменти. Та найголовніше — лабораторне обладнання для
проведення аналізів. «Синево» — то непогано, та деякі аналізи потрібно робити
«цитово» (швидко).
І це — лише перші кроки до профілактики здоров’я нації на найнижчому, тобто
— найближчому до народу рівні.

