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Гіркий полин
чорнобильського болю
ми маєм вічно пам’ятати…

ФОТОмить
ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

У Великдень у всіх вишгородських храмах відбулися
святкові богослужіння, освячення пасок і крашанок.
Від малого до старого люди
радо сприймали звістку: Христос Воскрес!

аФішка

Децентралізація

Шановні вишгородці,
приєднуйтесь до заходу
26 квітня (середа) з 10:00 до 11:00 –
заходи з відзначення 31-ї річниці аварії
на Чорнобильській АЕС (на розі вулиць Н.
Шолуденка та Набережної, біля пам’ятного
знаку героям Чорнобиля)

Засідання
координаційного штабу
27 квітня (четвер) о 15:00 у малій залі
засідань адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1)
відбудеться засідання координаційного
штабу стосовно створення осередків українознавства й української мови, відзначення
Дня матері (14 травня) та підготовки до відкриття меморіальної дошки в пам’ять про
відомого композитора, бандуриста, який
останні роки життя мешкав у м. Вишгороді,
Віктора Лісовола.
Організатор засідання – Духовно-просвітницький центр «Спадщина» при Вишгородській райдержадміністрації. Тел. для
довідок: (067) 459 -31- 56, (095) 177- 82- 56

ВИШГОРОД пропонує ОБ’ЄДНАТИСЯ
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Минулої середи у великій
залі адмінбудинку відбулося засідання за «круглим столом»,
присвячене питанням децентралізації у Вишгородському районі. На цю зустріч були запрошені
сільські голови, депутати місцевих рад, а також народний депутат Ярослав Москаленко.
Як зазначив Вишгородський
міський голова Олексій Момот, це

перша ознайомча зустріч представників громад, які в майбутньому увійдуть до складу об’єднаної
Вишгородської громади (ОВГ).
Варто нагадати, що нещодавно
Олексій Момот виступив з ініціативою створення об’єднаної громади, яка географічно охоплює села
від Лютежа на правобережжі до
Сувида на Лівому березі з адміністративним центром у м. Вишгороді. Сесія міської ради підтримала
цю ініціативу.
Далі — на стор. 5

Першотравневий
спортивний мікс
01 травня (понеділок) з 12:00 до 21:00
– благодійна акція «Першотравневий
спортивний мікс» на пл. Т. Шевченка, 1 в
м. Вишгороді (ініціатива МГО «Молодь, за
якою майбутнє»)

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ
УКРПОШТА: Ліцензії на перевезення та адмінпослуги — 4
Подарунковий Великдень — 5
Сумна дата — 5
Ярослав Москаленко: Об’єднані громади рухатимуться вперед
Забудова, Генплан, Важелі впливу громади — 6-7
Воїн, педагог, наставник, сім’янин — 8

Читайте на сайті газети «Вишгород» vyshgorod.in.ua
Як вишгородські козаки в Київ по медалі їздили

Ринок перевезень
Влас. інф.

Покажи свою ідею
всьому місту!
Із 18 квітня по 18 травня – виставкаконкурс «Дизайн ручки з макулатури»
за підтримки Вишгородської РДА та Вишгородської міської ради. Організатори проекту – Вишгородський міський ЦТ «Джерело» (директор – Наталія Кисіль), студія
творчості «Ра» (керівник студії і куратор
проекту – Олена Ралко, тел: 096 765 70 48).
Докладніше – див. на сайті газети «Вишгород»

У скорботні дні чорнобильської біди місто Вишгород виявилося
на вістрі подій. Вишгородці одні з перших надали допомогу у приборканні «немирного атому». Навіть попри 31 рік з трагічної дати
наш біль не вщухає, а пам’ять чіпко тримає обриси тих, хто заснув
вічним сном, сказавши своє вагоме слово в цій трагедії.
Хочеться від щирого серця подякувати всім вишгородцям за самопожертву в ім’я життя. Пам’ятаймо і робімо все, щоб гіркий полин
чорнобильського болю ніколи не повторився. Шануймо рідне місто,
щоб усе, намріяне у житті, збулося. Хай у ваших родинах розцвітає
веселкою щастя, добро і злагода.
26 квітня ми запалимо поминальні свічки — свічки надії. Хай
їхнє полум’я у наших душах зіллється в одне полум’я віри. Ми будемо жити!
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ,
секретар міської ради Тетяна БРАЖНІКОВА,
міський депутатський корпус, виконавчий комітет,
редакція газети «Вишгород»

ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Христос Воскрес —
воскресне Україна!

Соцмережі по Україні загули — клаксонами автоперевізників. Голова Асоціації «Автоперевізники Київщини» Олексій
Павленко ще на початку квітня
ц. р. повідомив «Українській
правді. Київ»: «Ми хочемо по-

Офіційно

Про скликання
чергової ХХІІІ сесії
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VIІ скликання >
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АВТОтема

вернутися до питання компенсації за перевезення пільговиків — перше; щоб голова КОДА
звернув увагу на нелегальні перевезення на Київщині – друге,
щоб перестали у ручному режимі розподіляти маршрути, а
проводили конкурси; третє,
Далі — на стор. 8

XXII сесія Вишгородської міської ради VІІ скликання

Про затвердження Порядку залучення,
розрахунку розмірів і використання коштів
пайової участі замовників у створенні і
розвитку соціальної та інженерно-транспортної
Нові дороги інфраструктури м. Вишгорода
>

2-4

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

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

Вишгород

Про скликання чергової ХХІІІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання

Розпорядження від 14 квітня 2017 року № 48
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», скликати ХХІІІ сесію Вишгородської
міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 25 квітня 2017 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1 з таким порядком
денним:
1. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 23.12.2016 р. № 19/3
«Про Вишгородський міський бюджет на 2017
рік».
2. Про передачу в управління багатоквартирного житлового будинку у м. Вишгороді
(просп. І. Мазепи, 13/9).
3. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 22/12 від 30.03.2017
року.
4. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 22/13 від 30.03.2017
року.
5. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Яковенку В.В.
6. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільну часткову власність гр.
Яковенку В.В., гр. Яковенку М.В., земельної
ділянки у власність Яковенку М.В.
7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Арсієнко Н.В.
8. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Арсієнко Н.В.
9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Машкіну Р.О.
10. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Власову Є.В.
11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Хижняк С.С.
12. Про надання дозволу на розробку про-

екту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ткаченко В.П.
13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Милокост Н.С.
14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Марцевій К.В.
15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Горді В.О.
16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сторожику І.І.
17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сахаповій Ю.С.
18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Наконечному В.Н.
19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мартиненко В.М.
20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Козаренко Г.В.
21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільну часткову власність гр.
Соколу С.А.
22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільну часткову власність гр.
Сорочинській В.О.
23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільну часткову власність гр.
Ворчак О.І.
24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільну часткову власність гр.
Мошковській О.С.
25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам (Рибакову
Л.О., Левченко Л.Г., Маковію О.В., Тавгазову
А.О., Лукашевич О.Б.)

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам (Коваль
К.М., Коваль І.В., Полосі Т.М., Кальницькому
О.А., Гончарову В.В.)
27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Винник С.М.
28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Носихіній М.В.
29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Боличевій Н.Б.
30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років гр.
Реун М.В.
31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років гр.
Хоменко О.М.
32. Про затвердження документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Подшивалкіній О.Ф.
33. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селища,
міста Вишгородського району (вул. Ю. Кургузова, 5).
34. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району (Т. Шевченка, 1).
35. Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу.
36. Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки, укладеного з ПрАТ «ВДМ».
37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Дмитруку Т.В.
38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у

власність гр. Черняк Л.П.
39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Бабіковій О.П.
40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Литвиненку В.В.
41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Галицькій С.В.
42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Гайдуковій О.В.
43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Будпром» (вул.
Набережна, 7).
44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Будпром» (вул.
Набережна, 7/1).
45. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПАТ «Київобленерго».
46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Завод будівельних
матеріалів і конструкцій».
47. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Будівельна
індустрія ЛТД».
48. Про надання дозволу на розробку проекту технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) ТОВ «УНІВЕРСАЛБУДСЕРВІС № 3».
49. Про затвердження проекту із землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю «Оцінювач».
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати
засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного
та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

Двадцять друга сесія Вишгородської міської ради VІІ скликання

Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників
у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода
Рішення від 04 квітня 2017 р. № 22/36
Відповідно до ст. 144 Конституції України, ст.
40 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Вишгородська міська
рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок залучення, розрахунку
розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода
із додатками.
2. Визнати таким, що втратив чинність Порядок
залучення, розрахунку розмірів і використання ко-

штів пайової участі (внесків) замовників (інвесторів)
у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода, затверджений рішенням Вишгородської міської ради № 44/12
від 25.03.2015 року.
3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення
цього рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування та формування бюджету міста.
Міський голова О. МОМОТ

Порядок залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у
створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода
1. Загальні положення
1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру
і використання коштів пайової участі замовників
у створенні і розвитку соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Вишгорода (далі
— Порядок) розроблено відповідно до Цивільного
кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності».
Основною метою Порядку є забезпечення містобудівної діяльності по створенню та підтриманню
повноцінного життєвого середовища, яке включає
планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об’єктів містобудування, комплексного благоустрою, створення,
розвитку, реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування, інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.
Вишгорода.
Створення і розвиток інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури (далі — розвиток інфраструктури) міста Вишгорода належить до відання
Вишгородської міської ради.
Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування у м. Вишгороді,
зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
м. Вишгорода, крім випадків, передбачених п. 1.5.
цього порядку.
1.2. Пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури полягає у відрахуванні замовником до
місцевого бюджету коштів для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода.
1.3. Використання коштів пайової участі відбувається у порядку, передбаченому законодавством.
1.4. Дія цього Порядку поширюється на всіх
Замовників незалежно від їх форми власності при
новому будівництві, розширенні, реконструкції та
реставрації, крім випадків передбачених п. 1.5. цього Порядку.

У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому значенні:
—
будівництво — спорудження нового
об’єкта будівництва, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об’єктів, виконання монтажних робіт;
договір — договір про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури м. Вишгорода, що укладається між замовником і Вишгородською міською
радою, відповідно до типового договору, затвердженого цим Порядком;
— замовник — фізична або юридична особа,
яка має намір щодо забудови території (однієї чи
декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;
— інженерно-транспортна інфраструктура —
комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
— об’єкт будівництва (далі — Об’єкт) — будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх
комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної
інфраструктури;
— проектна документація — затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються
містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також
кошториси об’єктів будівництва;
— пайова участь — кошти замовників, що вносяться ними до міського бюджету для створення і
розвитку інфраструктури міста у відповідності до
цього Порядку на підставі Договору.
1.5. До пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста не залучаються замовники у разі здійснення
будівництва:
1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого
самоврядування за рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів;
2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздо-

ровчого призначення;
3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до
300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
5) об’єктів комплексної забудови територій, що
здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
6) об’єктів будівництва за умови спорудження
на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;
7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що
пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних
ситуацій техногенного або природного характеру;
8) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);
9) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.
1.6. У випадках, передбачених пунктом 1.5. цього Порядку, замовники будівництва підтверджують
приналежність об’єкта будівництва до зазначених
видів будівель шляхом надання до Вишгородської
міської ради відповідних передбачених чинним законодаваством України підтверджуючих документів.
1.7. Якщо Замовник бере участь у Державній
програмі «Доступне житло» та здійснює будівництво
будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла, але частина жилового та/
або нежитлового фонду реалізуються інвесторам по
ринковій вартості (не за програмою доступного або
соціального житла), то Замовник залучається до
сплати пайової участі щодо тих частин житлового
та/або нежитлового фонду, які реалізуються інвесторам по ринковій вартості. У такому випадку розрахунок пайової участі здійснюється згідно умов п.
2.5. цього Порядку.
2. Розмір пайової участі

Додаток
до рішення Вишгородської
міської ради
від 04 квітня 2017 року № 22/36

2.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з виконавчим комітетом міської
ради (відповідно до встановленого міською радою
розміру пайової участі у розвитку інфраструктури),
з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними
нормами, державними стандартами і правилами.
При цьому не враховуються:
— витрати на придбання та виділення земельної ділянки;
— звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж;
— влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних
комунікацій.
2.2. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури
(крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених
для розподілу природного газу, транспортування
нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту зменшується
на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні
мережі та/або об’єкти передаються у комунальну
власність.
Витрати замовника на реконструкцію або поліпшення вже існуючих інженерних мереж та/або
об’єктів інженерної інфраструктури поза межами
його земельної ділянки розмір пайової участі не
зменшують, якщо ці поліпшення не передбачені технічними умовами.
2.3. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і
правилами, пайова участь визначається на основі
встановлених виконавчим комітетом міської ради
нормативів для одиниці створеної потужності (1 (одного) кв.м. житлової або нежитлової площі).
Далі — на стор. 3

Вишгород

Офіційно

22 квітня

2017 року

Порядок залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у
створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода
(Початок — на стор. 2)
При цьому, норматив одиниці створеної потужності визначається як опосередкована вартість
Об’єктів згідно з рекомендаціями Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що є чинними на
дату проведення розрахунку розміру пайової участі.
2.4. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста з урахуванням інших передбачених
законом відрахувань становить:
1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта — для нежитлових будівель та
споруд;
2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для житлових будинків.
Виходячи зі значимості об’єкту будівництва
(реконструкції) для соціально-економічного розвитку міста розмір пайової участі, тобто відсотки від
загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта,
для замовника такого будівництва (реконструкції) в
кожному окремому випадку визначається на підставі рішення Вишгородської міської ради.
2.5. При будівництві житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями розмір пайової
участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури розраховується як
сума складових:
— перша — величина пайової участі замовника, розрахована за нормативами під житлову частину будинку відповідно до п. 2.4 цього Порядку;
— друга (або наступні) — величина пайової
участі замовника, розрахована за нормативами
під нежитлову частину будинку відповідно до п. 2.4.
цього Порядку.
2.6. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Вишгородською міською
радою звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта,
з техніко-економічними показниками.
У разі зміни замовника розмір пайової участі
у розвитку інфраструктури міста зменшується на
суму коштів, сплачених попереднім замовником
відповідно до укладеного ним договору про пайову
участь.
2.7. При будівництві інженерних мереж та/або
об’єктів інженерної інфраструктури, кошторисна
вартість яких перевищує розмір пайової участі
Замовника, Замовник зобов’язаний попередньо
погодити з Вишгородською міською радою проектно-кошторисну документацію такого будівництва.
У випадку не погодження з Вишгородською міською радою такої документації щодо будівництва
інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, кошторисна вартість яких перевищує
розмір пайової участі Замовника, Вишгородська
міська рада може відмовити у відшкодуванні різниці між здійсненими витратами та розміром пайової
участі Замовника у розвитку інфраструктури м.
Вишгорода.
3. Договір про пайову участь
3.1. Замовник, який має намір щодо забудови
земельної ділянки у місті, зобов’язаний взяти участь
у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста, крім випадків, передбачених п. 1.5 цього Порядку.
Заяву про намір взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Замовник подає до Вишгородської

міської ради. До вказаної заяви долучаються наступні документи;
— копія правовстановлюючого документа, на
підставі якого заявник володіє, користується даною
земельною ділянкою (державного акта на право
власності на земельну ділянку, договору купівліпродажу, договір оренди тощо);
— копія містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;
— дозвільні документи на виконання будівельних робіт;
— документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта;
— техніко-економічні показники об’єкта;
— календарний графік виконання будівельних
робіт.
В разі необхідності може витребовуватись інша
додаткова інформація.
До компетенції Вишгородської міської ради не
віднесено повноваження щодо перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил
при складанні проектно-кошторисної документації.
Замовник разом з генеральним проектувальником несуть повну відповідальність за достовірність
наданих документів.
Всі документи подаються в належно посвідчених копіях.
Для Замовників юридичних осіб до заяви додаються: установчі документи (статут, свідоцтво про
реєстрацію юридичної особи, виписка з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, документи про призначення керівника).
Для Замовників фізичних осіб до заяви додаються: копії паспорту та довідки про присвоєння
реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного номера) Замовника. У разі, якщо громадянин України, який через свої релігійні або інші
переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного
номера), та офіційно повідомив про це відповідні
органи державної влади та має відмітку в паспорті
громадянина України, подається лише копія паспорта громадянина України.
У випадку представлення інтересів заявника
довіреною особою, подаються належно посвідчені
копії паспорту, довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного
номера) представника та довіреності.
3.2. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста укладається не пізніше ніж через
15 робочих днів з дня прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про умови Договору, але
до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.
Істотними умовами договору є:
1) розмір пайової участі;
2) строк (графік) сплати пайової участі;
3) відповідальність сторін.
Невід’ємною частиною договору є розрахунок
розміру пайової участі у розвитку інфраструктури
міста.
Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста сплачуються в повному обсязі до прийняття
об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається
договором.
3.3. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста сплачується в грошовій формі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м. Вишгорода зараховується до міського бюджету.
У разі зміни фактичної вартості Об’єкту від розрахункової, розмір пайової участі коригується відповідно до даних про фактичні витрати по Об’єкту,
підтверджені відповідною належною документацією
шляхом підписання додаткової угоди до Договору.
3.4. Невиконання Замовниками вимог закону
та цього Порядку, в частині термінів укладення Договору та сплати коштів пайової участі до прийняття
об’єкта будівництва в експлуатацію, не звільняє їх
від обов’язку укладення Договору та сплати коштів
пайової участі після прийняття об’єкта будівництва
в експлуатацію.
3.5. Рішення щодо відстрочення (перенесення)
термінів сплати пайової участі по укладених договорах приймає виконавчий комітет на підставі заяви
Замовників із зазначенням суми, терміну відстрочення та причин неможливості сплати, які є підставою для відстрочення платежу, що підтверджується
відповідними документами.
3.6. Функції з підготовки проектів договорів про
пайову участь у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста,
розрахунків пайової участі покладаються на відділ
містобудування та архітектури Вишгородської міської ради. Правочини щодо пайової участі вчиняє виконавчий комітет Вишгородської міської ради.
4. Зменшення розміру пайової участі
4.1. Для розгляду питання щодо зменшення пайової участі відповідно до пункту 2.2 цього Порядку Замовник подає до Вишгородської міської ради
заяву про зменшення пайової участі та передачу
в комунальну власність територіальної громади м.
Вишгорода інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених
для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного
газу, транспортування нафти та природного газу)
поза межами його земельної ділянки. До заяви додаються наступні документи:
— технічні умови на будівництво інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури;
— документи підтверджуючі готовність інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури до експлуатації;
— документи, що підтверджують кошторисну
вартість інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури;
— акт розмежування балансової належності
інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури;
— акт введення в експлуатацію Об’єкта (декларація про його готовність, акт готовності об’єкта до
експлуатації);
— перелік майна, що входить до складу інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, та його вартісні показники;
— погодження експлуатуючих організацій щодо
закріплення за ними на праві господарського відання майна, чи передачі майна у володіння та користування;
— проектна та/або технічна документація інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, що передаються до комунальної власності.
В разі необхідності може витребовуватись інша
додаткова інформація.
Всі документи подаються в належно посвідче-

Договір № ______ про пайову участь замовника
(юридичної, фізичної особи) у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода
м. Вишгород
«__» ______________ 20____ року

Вишгородська міська рада, в особі Вишгородського міського голови ________________________,
який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та
__________________________________
_______
(код
ЄДРПОУ/ідентифікаційний
номер_____________, місцезнаходження/місце проживання за адресою: ____________________) в
особі ___________________________, який діє на
підставі _________________ (далі — «Замовник»),
з другої сторони, (далі за текстом Договору — «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:
I. Предмет Договору
1.1. Предметом цього Договору є пайова участь
Замовника у розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста Вишгорода при
здійсненні будівництва об’єкта містобудування на
умовах, зазначених цим Договором.
1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування — ___________________ на земельній
ділянці (кадастровий номер ________________) відповідно до __________________________________
___________________________________________.
(правовстановлюючий документ на землю)
1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування — _____________________.
Вартість будівництва становить _____________
гривень, що підтверджено зведеним кошторисним
розрахунком вартості будівництва від __________
року, затвердженим Замовником будівництва.
II. Розмір пайової участі та умови оплати

2.1. Розмір пайової участі Замовника у розвиток
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода складає _______________.
Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста
Вишгорода у розмірі __________ гривень єдиним
платежем, на рахунок Вишгородської міської ради,
відповідно до розрахунку (згідно додатка № 1 до
цього Договору) у строк до __________ року, але не
пізніше ніж до моменту прийняття об’єкта в експлуатацію, відповідно до вимог чинного законодавства
України.
2.2. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста Вишгорода здійснюється у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Вишгородської міської
ради, що має уточнюватися Замовником на момент
перерахування коштів.
III. Права і обов’язки Сторін
3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1. розділу 2 цього Договору до ______________ року, але не пізніше ніж
до моменту прийняття об’єкта в експлуатацію.
3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних
показників будівництва, Замовник зобов’язується
звернутися із клопотанням до Вишгородської міської ради про внесення відповідних змін до Договору
в найкоротший термін.
3.3. Виконавчий комітет Вишгородської міської
ради проводить розрахунок пайової участі та контролює виконання умов Договору.
3.4. Виконавчий комітет зобов’язується підготувати проект рішення для розгляду на засіданні сесії
Вишгородської міської ради про прийняття у комунальну власність інженерних мереж та/або об’єктів
інженерної інфраструктури, збудованих Замовни-
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них копіях.
Для Замовників юридичних осіб до заяви додаються: установчі документи (статут, свідоцтво про
реєстрацію юридичної особи, виписка з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, документи про призначення керівника).
Для Замовників фізичних осіб до заяви додаються: копії паспорту та довідки про присвоєння
реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного номера) Замовника. У разі, якщо громадянин України, який через свої релігійні або інші
переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного
номера), та офіційно повідомив про це відповідні
органи державної влади та має відмітку в паспорті
громадянина України, подається лише копія паспорта громадянина України.
У випадку представлення інтересів заявника
довіреною особою, подаються належно посвідчені
копії паспорту, довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного
номера) представника та довіреності.
4.2. Зменешення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста вирішується виконавчим комітетом міської ради на підставі поданих
Замовником документів, вказаних у п. 4.1. цього
Порядку, шляхом прийняття відповідного рішення.
4.3. Після зменшення виконавчим комітетом
Замовнику розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста, Вишгородська міська рада розглядає заяву Замовника про прийняття до комунальної
власності територіальної громади м. Вишгорода
інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, на кошторисну вартість яких зменшено
пайову участь.
5. Використання коштів пайової участі
5.1. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури міста, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста.
5.2. Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, вирішуються в судовому порядку.
6. Відповідальність Замовників
6.1. Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за недотримання
строків укладення договору про пайову участь та
сплати пайової участі, встановлених законодавством України та цим Порядком.
6.2. Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за повноту і достовірність поданих до Вишгородської міської ради
даних та документів, в тому числі на підставі яких
укладається договір про пайову участь, визначається розмір пайової участі та графік оплати.
6.3. У разі прострочення строків сплати, визначених договором про пайову участь, замовник несе
відповідальність згідно з умовами укладеного договору про пайову участь та сплачує пеню в розмірі
0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної
договором, за кожний день прострочення платежу.
6.4. Контроль за дотриманням замовниками
встановлених укладеними договорами про пайову
участь строків та обсягів сплати пайової участі здійснюється відповідними відділами виконавчого комітету Вишгородської міської ради в межах повноважень та в порядку, передбаченому законодавством
України.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Додаток
до Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів
пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода,
затвердженого рішенням Вишгородської міської ради
від 04 квітня 2017 року № 22/36

ком відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під
забудову.
IV. Відповідальність Сторін та вирішення
спорів
4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.
4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.
4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів
як пайової участі в розвитку інфраструктури міста
Вишгорода Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 %
від загальної суми пайової участі, визначеної п. 2.1
розділу 2 цього Договору, за кожний день прострочення платежу.
V. Інші умови
5.1. Замовник підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі з умовами Порядку залучення,
розрахунку розмірів і використання коштів пайової
участі замовників у створенні і розвитку соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода, затвердженого рішенням Вишгородсьокї
міської ради № _____ від _______ 2017 р. та погоджується з ними.
5.2. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною
цього Договору, або в судовому порядку.
5.3. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.
5.4. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору Сторони не мають
будь-яких претензій одна до одної.
5.5. Замовник є платником податку на прибуток
______________,
5.6. Договір складено в 2-х примірниках, які

мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий — у виконавчому комітеті Вишгородської міської ради.
5.7. Договір набуває чинності з моменту його
підписання сторонами і діє до повного його виконання.
5.8. Додатки до Договору:
№ 1 — розрахунок розміру пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода на підставі затвердженої в установленому
порядку проектної документації.
№ 2 — графік погашення розміру пайової участі
Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода.
VI. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
Вишгородська міська рада

Замовник

07300, Київська обл.,
м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1
Код ЄДРПОУ 37868556
МФО 821018
р/р 31511921700244
в ГУ ДКСУ у Київській області
одержувач: Місцевий бюджет
тел./факс: (04596) 54-203

Найменування
Адреса:
Рахунок №__________
код ЄДРПОУ __________
ІПН _________________
тел. _________________

Міський голова
_______________________
(підпис)

_____________________
(підпис)

"___" __________ 20____ р.
М. П.

"___" _______ 20____ р.
М. П.

Далі — на стор. 4
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Офіційно

2017 року

Вишгород

Додаток 1
до Договору від ___ ___ 20_____ р. № ______
ЗАТВЕРДЖЕНО
Міський голова _______________ __________
«___» __________ 20____ р.

Розрахунок розміру пайової участі Замовника
у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста Вишгорода на
підставі затвердженої в установленому порядку
проектної документації
(Початок — на стор. 3)
Вишгородська міська рада, в особі Вишгородського міського голови ________________________,
який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та
__________________________________
_______
(код
ЄДРПОУ/ідентифікаційний
номер_____________, місцезнаходження/місце проживання за адресою: ____________________) в
особі ___________________________, який діє на
підставі _________________ (далі — «Замовник»),
з другої сторони, (далі за текстом Договору — «Сторони»),
відповідно до умов Договору про пайову участь
Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода від «___» _________ 20___ р. № _____ склали
розрахунок розміру пайової участі по об’єкту містобудування: «_________________________________
___________________________».
1. Земельна ділянка (кадастровий номер
_____________), на якій будується об’єкт, розташована у місті Вишгороді, ________________________
__________________, відповідно до _____________
_______________________________________.
(правовстановлюючий документ на землю)
2. Розрахунок здійснено на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації, розробленої згідно з будівельними нормами,
державними стандартами і правилами.
3. Згідно із затвердженою проектною документацією кошторисна вартість об’єкта будівництва
становить:
грн.
(сума цифрами та прописом)
4. Витрати на виділення або придбання земельної ділянки (Вз), звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж (Вбм),
влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій
(Вім) згідно з наданою Замовником документацією
становить: ______________________.
(сума цифрами та прописом)
5. Розрахунок розміру пайової участі Замовників під час будівництва об’єктів, кошторисна
вартість яких визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, здійснюється за формулою:
ПУ = (ЗКВБ - Вз - Вбм - Вім) х 4 (10) %]
- Взім, де:
ПУ — розмір пайової участі;
ЗКВБ — загальна кошторисна вартість будівництва;

Вз — витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;
Вбм — витрати, пов’язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;
Вім — витрати на влаштування внутрі та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;
Взім — кошторисна вартість інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури поза
межами земельної ділянки.
Згідно Порядку залучення, розрахунку розмірів
і використання коштів пайової участі замовників у
створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста з урахуванням інших передбачених законом відрахувань
становить:
1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для нежитлових будівель
та споруд;
2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для житлових будинків.
Розрахунок:
ПУ = ___________________________
6. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовників у створенні
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури від «___» _________ 20____ р. №
_________.
Вишгородська міська рада

Замовник
Найменування

07300, Київська обл.,
м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1
Код ЄДРПОУ 37868556
МФО 821018
р/р 31511921700244
в ГУ ДКСУ у Київській області
одержувач: Місцевий бюджет
тел./факс: (04596) 54-203
Міський голова
________________ __
(підпис)
"___" __________ 20____ р.
М. П.

Адреса:
Рахунок №__________
код ЄДРПОУ ________
ІПН
____________________
тел. _______________

____________ ______
(підпис)
"___" ______ 20____ р.
М. П.

Графік погашення розміру пайової участі
Замовника у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури
міста Вишгорода
№

Період оплати

Сума оплати

Додаток 2
до Договору
від ___
_________
20_____ р. №
______

Додаток 1
до Договору від ___ _________ 20_____ р. № ______
ЗАТВЕРДЖЕНО
Міський голова _______________ __________
«___» __________ 20____ р.

Розрахунок розміру пайової участі Замовника у
створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста Вишгорода по
об’єкту будівництва, вартість якого визначена на
підставі нормативів для одиниці створеної потужності
Вишгородська міська рада, в особі Вишгородського міського голови ________________________,
який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та
__________________________________
_______
(код
ЄДРПОУ/ідентифікаційний
номер_____________, місцезнаходження/місце проживання за адресою: ____________________) в
особі ___________________________, який діє на
підставі _________________ (далі — «Замовник»),
з другої сторони, (далі за текстом Договору — «Сторони»),
відповідно до умов Договору про пайову участь
Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода від «___» _________ 20___ р. № _____ склали
розрахунок розміру пайової участі по об’єкту містобудування: «_________________________________
___________________________».
1. Земельна ділянка (кадастровий номер
_____________), на якій будується об’єкт, розташована у місті Вишгороді, ________________________
__________________, відповідно до _____________
_______________________________________.
(правовстановлюючий документ на землю)
2. Розрахунок здійснено на підставі наданих
Замовником вихідних даних та нормативів для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці
виміру).
3. Розрахунок розміру пайової участі Замовника будівництва об’єкта здійснюється за формулою:
ПУ = [(П х Осп) х 4 (10) %] - Взім, де:
ПУ — розмір пайової участі,
П — розрахунковий показник створеної потужності об’єкта будівництва (площа об’єкта будівництва у метрах квадратних),
Осп. — норматив одиниці створеної потужності
визначається як опосередкована вартість Об’єктів
згідно з рекомендаціями Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, що є чинними на дату проведення розрахунку розміру пайової участі;
Взім — кошторисна вартість інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури поза
межами земельної ділянки.
Згідно Порядку залучення, розрахунку розмірів
і використання коштів пайової участі замовників у
створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста з урахуванням інших передбачених законом відрахувань

Вишгородська міська рада
07300, Київська обл.,
м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1
Код ЄДРПОУ 37868556
МФО 821018
р/р 31511921700244
в ГУ ДКСУ у Київській області
одержувач: Місцевий бюджет
тел./факс: (04596) 54-203
Міський голова
_____________ ________
(підпис)
"___" __________ 20____ р.
М. П.

Разом

Укрпошта інформує

Ліцензії на перевезення
Із 1 березня Укрпошта надала можливість власникам автотранспортних засобів
оформити ліцензії на перевезення пасажирів чи вантажів через мережу відділень
поштового зв’язку, а власникам морського чи річного транспорту — зареєструвати
водний транспорт у Судовій книзі.
Необхідні для цього документи можна направити через пошту (оператори нададуть
відповіді консультації).
У відділеннях поштового зв’язку тепер
можна оплатити адміністративний збір, зробити ксерокопії документів тощо.
Перелік відділень, де надаються такі послуги, – на сайті підприємства www.ukrposhta.
ua
Сьогодні через поштову мережу надається спрощений доступ мінімум до 50 соціальних, дозвільних та інших державних послуг.

Адмінпослуги стають доступнішими
Через Укрпошту подано понад 1,5 мільйона
звернень по отримання адміністративних послуг
Адміністративні (державні) послуги є важливим елементом
взаємодії між державою, з одного боку, та населенням і представниками бізнесу – з іншого. До сфери таких послуг належать
реєстраційні, соціальні та пенсійні послуги, видача різноманітних
довідок і дозволів, отримання паспортів, працевлаштування тощо.
Уряд взяв курс на підвищення якості й доступності державних
послуг для населення та представників бізнесу. Для цього обрано
декілька напрямків: «електронне урядування», організація надання
послуг на базі центрів надання адмінпослуг (ЦНАП) і забезпечення
доступу до таких послуг через відділення Укрпошти.
Нині в Україні створено близько 700 ЦНАПів, які мають обслуговувати населення на території України. Крім того, суб’єкти надання
адміністративних послуг активно переводять свою діяльність в електронний формат. Але, враховуючи, що кількість населених пунктів в
Україні становить понад 25 тис., а населення – близько 43 млн і половина не має доступу до мережі Інтернет, система надання адміністративних послуг, що базується лише на ЦНАПах та Інтернеті, сьогодні є
недостатньою для повного розв’язання поставлених завдань, до того

Замовник
Найменування
Адреса:
Рахунок №_____
код ЄДРПОУ ___
ІПН ___________
тел. ___________
______ ________
(підпис)
"___" __ 20____ р.
М. П.

становить:
1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості
будівництва об’єкта — для нежитлових будівель та
споруд;
2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для житлових будинків.
Розрахунок:
ПУ = ___________________________
4. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь замовників у створенні
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури від «___» _________ 20__ р. №
_________.
Вишгородська міська рада
07300, Київська обл.,
м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1
Код ЄДРПОУ 37868556
МФО 821018
р/р 31511921700244
в ГУ ДКСУ у Київській області
одержувач: Місцевий бюджет
тел./факс: (04596) 54-203
Міський голова
____________ ____
(підпис)
"___" ______ 20____ р.
М. П.

Замовник
Найменування
Адреса:
Рахунок №______
код ЄДРПОУ ____
ІПН ___________
тел. ___________
_______________
(підпис)

"___" ____ 20____ р.
М. П.

У міськвиконкомі

На черговому
засіданні виконкому
Влас. інф.
20 квітня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Вишгородської міської
ради, на якому було розглянуто більше 30 нагальних для життя громади питань.
Традиційно в першому блоці йшла мова про
прийняття громадян на квартирний облік, про
опікунство, доцільність позбавлення батьківських прав окремих громадян. Члени виконкому
затвердили рішення про передачу списків дітей,
які зареєстровані через систему електронної реєстрації, керівникам дитячих садків у зв’язку з
комплектуванням груп на 2017/2018 навчальний
рік. Продовжуючи гуманітарну тему, присутні затвердили Положення про Вишгородський фестиваль-конкурс родинної пісні.
У житлово-комунальному блоці, насамперед, ішлося про встановлення режимів роботи
об’єктів торгівлі та сфери послуг, розміщення рекламних конструкцій, дозволу на роботу
пересувних атракціонів, оренди нежитлових
приміщень, надання дозволу на приватизацію
приміщень у гуртожитку по пр. Шевченка, 6,
розглядалися технічні умови на приєднання до
централізованих систем водопостачання та водовідведення. Наприкінці засідання було розглянуто питання про виділення коштів громадянам
на лікування, поховання та поліпшення матеріального стану соціально незахищених категорій
населення.

ж – сільське населення, як і раніше, залишається в дискримінаційному становищі. Тож Укрпошта, яка має найбільшу і найдоступнішу для
населення мережу власних відділень, має широкі можливості для виконання поставлених урядом цілей. Нині доступ до адмінпослуг забезпечують усі відділення поштового зв’язку, а це понад 11 тис. точок
доступу.
Сьогодні в будь-якому відділенні Укрпошти можна отримати понад
50 адміністративних послуг. Зокрема, це ліцензування транспортної
діяльності, видача різноманітних довідок, реєстраційні та соціальні
послуги тощо. Наприклад, через пошту можна оформити субсидію,
отримати довідку про доходи для перерахунку пенсії, послуги зі встановлення певного статусу, оформити підприємство, отримати ліцензію на перевезення тощо.
Щоб отримати певну адміністративну послугу, необхідно у відділенні Укрпошти ознайомитися зі всією необхідною інформацією про
неї та направити на адресу відповідного суб’єкта оформлений пакет
документів (результат також надійде через Укрпошту).
Укрпошта не бере додаткової плати, крім оплати прямих витрат на
пересилання поштового відправлення відповідно до чинних тарифів,
які залежать від маси та виду поштового відправлення.
Із переліком послуг та списком необхідних документів кожен охочий може ознайомитися на корпоративному сайті підприємства www.
ukrposhta.ua або у відділеннях поштового зв’язку.
Докладніше – чит. на сайті газети «Вишгород» vyshgorod.in.ua

Події

Вишгород

22 квітня

ВИШГОРОД пропонує ОБ’ЄДНАТИСЯ

Децентралізація

(Початок — на стор. 1)
Як зазначив Михайло Гончаренко, представник швейцарського Міжнародного фонду скорочення ризиків, питання об’єднання — процес дуже складний, адже для громад
має бути надана повна соціально-економічна інформація,
чітко виписаний Статут ОВГ, повноваження органів управління тощо. Головне, об’єднання має відбутися винятково на
добровільній основі.

Цілком закономірно, що із зали прозвучало багато питань, які турбують місцеві громади. Скажімо, чи не вийде
так, що м. Вишгород організує сміттєзвалище поблизу одного із сіл? Як забезпечити надання якісних послуг населенню, коли відстань до крайнього села — 50 км? Чи не «перетягуватимуть ковдру» на місто більшість вишгородських
депутатів? Що буде з невеликими сільськими школами,
фельдшерсько-акушерськими пунктами і т. д.?

Об’єднані громади рухатимуться вперед

Пряма мова

Ярослав МОСКАЛЕНКО,
народний депутат України
https://www.facebook.com/
yarmoskalenko?fref=ts
Сьогодні мав змогу донести свою
позицію учасникам «круглого столу»,
організованого з метою вивчення та
публічного обговорення питання добровільного об’єднання у Вишгородську
міську територіальну громаду. На засіданні були присутні мер міста, сільські
голови Вишгородського району, місцеві депутати, громадський
актив. Декілька тез із виступу:
«Як вирішить Вишгородський район, як громади об’єднаються
– це справа району. Боюся лише, щоб у нас не вийшло анклавів,
коли певні громади не захочуть об’єднуватися. Можемо експери-

ментувати, але точно знаю – субвенції тим громадам будуть повністю обрізані. Громади, які об’єднаються, будуть рухатися вперед і розвиватися, і їх важко буде доганяти. Ті ж, які залишилися,
не будуть мати представництва в радах.
Що законодавець зробить найперше (питання тільки, коли –
у наступному році чи через рік). Згідно з перспективним планом,
який потім затвердить уряд, буде встановлено остаточний дедлайн, і громади вже об’єднаються на розсуд центрального органу
виконавчої влади. Рано чи пізно це буде. В якихось країнах це було
через 5, 9, 12, 47 років, але це було. В нашої держави — з урахуванням необхідності збереження її суверенітету та цілісності — на
превеликий жаль, немає 9 років, які мала, приміром, Польща.
Сьогодні в нас у першому читанні прийняті зміни до Конституції. В другому читанні їх прийняття стримує тільки один пункт
– особливості самоврядування в районах Донецької та Луганської
областей, що здійснюється згідно із законом, який припиняє свою
дію 1 грудня 2017 року. Це те, що стримує сьогодні парламент,
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Андрій Пещерін, депутат обласної ради, зазначив, що
всі ці питання мають бути врегульовані вже найближчим
часом.
Підбиваючи підсумки двогодинної дискусії, Олексій Момот зазначив, що є два місяці, аби у місцевих радах, на зустрічах із громадськістю обговорили всі ризики і проблеми.
У Вишгородській міській раді вже працює штаб (кабінет №
63 на 3-му поверсі адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1) з питань створення об’єднаної громади. Паралельно готуються
графічні матеріали, фінансова основа майбутнього адміністративної одиниці.
бо є величезні ризики у зв’язку з війною. Як тільки закон, який
був прийнятий на три роки, завершить свою дію, у законодавця
розв’язуються руки.
Ще рік-два — і питання буде вирішено по всій країні. Все, що
зможе об’єднатися, об’єднається, а потім, як кажуть, «згідно із здоровим глуздом». І тоді вже громади ніхто не буде запитувати.
Зовсім скоро центральний орган виконавчої влади, вітаючи
нові створені громади, буде саме на них в першу чергу спрямовувати кошти. Ніхто не буде примушувати Вишгородський район
об’єднуватися. Самі побачите, які плюси будуть у наступному році,
наприклад, у Пісківки в Бородянському районі, яка вже об’єдналась.
Що робитиме Кабмін? Ті гроші, які в нього будуть, він як пряник
даватиме громадам, які перші об’єдналися. На соціальну сферу, медицину, на дороги – їм усе буде в першу чергу. Ті, які не об’єдналися,
залишаться анклавами і житимуть за рахунок своїх коштів. І все
одно прийде час, коли їх об’єднають.
Центр тяжіння, тобто прийняття рішень, переходить на місця.
Тут, у місцевих радах, будуть всі бюджети та гроші. Треба зрозуміти
цю структуру майбутнього і спокійно, спустивши пару, сісти і подумати, як нам краще об’єднатися».

Дорогі земляки! Шановні учасники ліквідації
Лиш біль Чорнобиля нетлінно бринітиме
в наших серцях…
Сумна дата
наслідків чорнобильської катастрофи!
Трагедія 26 квітня
1986 року на Чорнобильській АЕС в одну мить
стала чорною сторінкою
в історії України, перетворивши
мальовничі
землі в огороджену колючим дротом територію смертельної небезпеки. Світ ще не знав
такого масштабного та
тривалого за наслідками
техногенно-екологічного лиха.
Навіть сьогодні жодна статистика не скаже,
скільки людських доль покалічено чорнобильським смерчем. Однак наслідки цієї трагедії
могли бути набагато масштабнішими. Ми ніколи не повинні забувати героїзму пожежників,
військовослужбовців, будівельників, медиків,
представників усіх професій, котрі брали участь
у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Їхній подвиг
назавжди записаний у літопис людської мужності й навічно залишиться в пам’яті українського
народу.

Ми низько схиляємо голови перед неоціненним людським подвигом та мужністю ліквідаторів, які не думали про нагороди, відзнаки, не
ховалися за спини товаришів, навіть не усвідомлюючи, на яку особисту небезпеку наражалися,
перед усіма, хто пішов тоді в ядерний вогонь,
щоб зупинити ланцюгову реакцію смерті. Вклоняємося тим, хто усвідомлено й мовчки жертовно віддав своє життя, виконавши обов’язок перед рідною землею і народом.
Нехай залишиться в минулому й ніколи не
повториться жах чорнобильської катастрофи, а
пам’ять про ті події навчить нас цінувати мир і
повсякденний спокій.
Щиросердно дякую чорнобильцям за їхній подвиг! Бажаю всім вам та вашим рідним і
близьким міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра й злагоди.
Хай завжди поруч із вами буде подяка за
ваші добрі справи та щира повага від людей. Нехай сонце зігріває вас своїм теплом ще багатобагато років!
З повагою
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

«Онкочорнобилю» — 20 років
Віктор ЛУК’ЯНЕНКО,
голова ГО «Онкочорнобиль»
20 років тому, а точніше 14 березня
1997-го, у м. Вишгороді з’явилася нова
громадська організація «Онкочорнобиль».
Вона була покликана захищати інтереси
і громадянські права тих, на чию долю випало пережити чорнобильську катастрофу.
Фактично засновниками цієї організації
були Марія Степанівна Крамар, яка вже відійшла у вічність, Ірина Володимирівна ЛободаКрамар (нині проживає за кордоном) і Микола
Іванович Терновий. Членами «Онкочорноби-

Доброчинність

ля» могли стати потерпілі від аварії, які визнавали і дотримувалися положень Статуту. З
часом були внесені зміни до Статуту, згідно
з якими право на членство мали ліквідатори
1986 року та потерпілі особи, які мають зв’язок
із онкозахворюваннями.
За 20 років організація пройшла складний
шлях у силу того, що була неприбутковою, некомерційною. Чорнобильці не стільки отримували матеріальну допомогу, як морально-психологічну підтримку. І все ж на День Перемоги,
День інваліда, День ліквідатора, 8 Березня
та 26 квітня вдавалося забезпечувати людей
продуктовими наборами, побутовою хімією, а

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Напередодні 31-ї річниці аварії на
Чорнобильській АЕС у Будинку культури
«Енергетик» відбувся обласний урочистий захід, на якому присутні згадали подвиг ліквідаторів та вшанували пам’ять
про тих, хто віддав своє життя за спасіння людства.
До вишгородців та гостей міста звер-

за нагоди — і матеріальною грошовою допомогою.
Після Марії Крамар організацію очолювали
Людмила Попова, Людмила Бубнова, а з 2009
року і по сьогодні — Віктор Лук’яненко. Шість
років тому «Онкочорнобиль» отримав для статутної діяльності кімнату в гуртожитку (просп.
Т. Шевченка, 6), де актив вирішує нагальні поточні питання. Цим людям, зокрема — Миколі
Храмченку, Галині Шелест, Івану Снітку, Олександру Мишковському, Сергію Пироженку,
хочеться від душі подякувати за добросовісну
роботу.
Підкреслюю, що всі члени організації завжди брали активну участь у житті нашого міста, проявляли громадянську позицію в акціях
протесту, пікетуваннях, захищаючи права чор-

Подарунковий Великдень

Влас. інф.
ФОТО – Валентина ЯКОВЕНКО, «Вишгород»

Із подарунками прийшов Великдень в оселі ветеранів
ВВВ, вчителів-ветеранів, лежачих хворих, чорнобильців,
багатодітних. Хтось із них порадів пасочці й напою, який
зазвичай споживають у день цього свята, хтось – набору
найнеобхідніших продуктів. Але й ті, й інші відчули турботу
про себе.
Більше трьохсот мешканців Вишгорода отримали подарунки. Їх переважно розвезли по домівках тих, кому важко або й

взагалі неможливо ходити. А більш активні завітали до Благодійного фонду «Святої Ольги», де зі святом Світлого Христового Воскресіння їх привітав Вишгородський міський голова
Олексій Момот. Подарунки вишгородцям – від нього.
«Як не прикро, – зазначив О. Момот, – але людей, які звертаються за допомогою, стає все більше. Звісно, на всі прохання
відразу неможливо відгукнутись. Але, керуючись біблійською
істиною «та не збідніє рука, що дає», я зі своїми друзями-однодумцями за допомогою Фонду по можливості намагаємось
підтримати таких людей, а в святкові також дні подарувати їм
хвилини радості».

нулися голова Київської ОДА Олександр
Горган, народний депутат Ярослав Москаленко, голова Вишгородської РДА Вячеслав
Савенок зі словами подяки за самопожертву та побажали всім міцного здоров’я, терпіння, витримки і сподівань на краще.
Від учасників урочистого заходу поклали квіти до підніжжя пам’ятника Героям
Чорнобиля.
Захід завершився концертом-реквіємом.

нобильців.
Із 2009 року ГО «Онкочорнобиль» увійшла
до складу ВСО «Союз Чорнобиль України», а
мене як її керівника обрано заступником голови Київської обласної організації — вишгородці показали в області, як уміють працювати.
Розповідь про нашу організацію була б неповною, якби ми не згадали тих, хто постійно
допомагає нам. Це всі керівники міста і району,
депутати обласної ради Андрій Пещерін, Роман Буковський, колишній очільник РДА Олександр Приходько, підприємець Валерій Костюченко,. Їх щедрість і людяність заслуговують на
повагу і подяку.
Бажаю всім членам ГО «Онкочорнобиль»
здоров’я і довголіття. Ядерне лихо не зламало
вас, то ж живіть довго і щасливо!

Від колективу вчителів Вишгородської ЗОШ № 1 та
своїх колег – директорів гімназії «Інтелект» та ВЗОШ
«Сузір’я» за увагу до вчителів-ветеранів подякував директор школи Олег Тимченко. «Такої турботи раніше не було,
– підкреслив він. – А вже другий рік поспіль, відтоді, як на
посаді міського голови Олексій Момот, вчителів-ветеранів,
які багато років віддали вихованню молоді, вітають із подарунками в день їхнього професійного свята і на Великдень».
Добрі слова на адресу міського голови були й від
чорнобильців (голова Громадської організації «Онкочорнобиль» Віктор Лук’яненко), від ветеранів та дітей війни
(Маргарита Олабіна), підопічних Вишгородського територіального центру соціального обслуговування (директор
Наталія Рудько), багатодітних сімей (мама вісьмох дітей
Віолета Гопанчук). А вчитель Лідія Шкурко відзначила роль
у цих благодійних акціях радника міського голови, президента Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимира
Малишева, адже міський голова завжди прислуховується
до його порад стосовно підтримки малозахищених категорій вишгородців.
І міський голова, й усі, хто брав слово, вітаючи присутніх зі святом Воскресіння Христового, бажали добра, щастя і миру. А ще – висловили впевненість, що, допомагаючи одне одному по-християнськи, ми переборемо всілякі
труднощі.
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22 квітня

2017 року

Хотілося займатися лише виробничими питаннями, але, на
жаль, вимушений виходити на
широкий загал вишгородчан і
просити допомоги для уникнення
чергового протистояння між забудовником і мерією та депутатським корпусом. Цього разу мова
йде про долю житлового комплексу по вул. Кургузова, 11-а.
Тепер по порядку. На початку
літа 2017 року закінчується договір
оренди земельної ділянки, наданої
для спорудження «Комплексу багатоповерхових житлових будинків
з вбудовано-прибудованими приміщеннями по вул. Кургузова, ділянка 11-а, в м. Вишгороді, Вишгород-

На одну тему

но-будівельна інспекція України видала нам дозвіл на будівництво —
відтак, стартував процес реалізації
квартир населенню. До речі, на сьогоднішній день громадяни придбали
вже близько 100 житлових помешкань.
І, раптом, усі плани опинилися
під загрозою через сумніви міського керівництва щодо доцільності
продовження договору оренди. На
березневій сесії з невідомих причин
під час голосування по цьому питанню з 28 депутатів 22 «утримались»,
2 були відсутні, 1 «за» і лише 3 були
«проти». Чи це не спроба ще раз пограти на публіку напередодні чергових виборів?

Вишгород

інформації у громадян і народних
обранців.
Вважаю, що більшість міських
депутатів володіють станом справ і
розуміють і нашу тривогу, і занепокоєння громадян, які придбали або
мають намір придбати собі житло,
однак знов запрошую усіх представників депутатського корпусу й
небайдужих вишгородчан зустрітись і почути один одного. Поки ще
не пізно.
Адже відмова у продовженні договору оренди земельної ділянки
матиме катастрофічні наслідки —
як для будівельників, так і для міського бюджету Вишгорода. Адже ми
будемо змушені призупинити дозвіл

Стосовно невеселих перспектив
для мерії у цьому випадку досить
недвозначно висловився Конституційний суд України у своєму рішенні
№ 7-рп/2009 від 16.04.2009 р. щодо
офіційного тлумачення положень
частини другої статті 19, статті 144
Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування).
В описувальній частині рішення
Конституційного суду зазначено, що
«Органи місцевого самоврядування
є відповідальними за свою діяль-

ДЕЖАВЮ: СТАРЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ ЗНОВ?
Голова правління ПАТ «Київська пересувна механізована колона-2», заслужений будівельник
України Сергій Васильович АНДРУШКО щодо нового «старого» земельного питання
ський район, Київська область», на
якій повним ходом ведуться роботи.
Сьогодні зведено 17 поверхів
на двох секціях першого будинку,
цокольний поверх на двох секціях
другого, забито палі для третього будинку. Безпосередньо у саме
будівництво вкладено близько 150
млн гривень.
Окрім того, під час укладання
договору оренди ми одноразово
сплатили 900 тисяч гривень на розвиток
житлово-експлуатаційного
господарства міста, 100 тисяч гривень на розвиток міськводоканалу
і 35 тисяч гривень — на розвиток
«Вишгородтепломережі».
Щорічно до Дня міста перераховуємо по
10-15 тисяч гривень на організацію
свята, беремо участь і в заходах
районного рівня. За рахунок утримання згаданої ділянки у 2007 році
перерахували райдержадміністрації
300 тисяч гривень.
А, власне, за оренду зазначеної
земельної ділянки Товариство сплатило місту близько 1,5 млн гривень.
Мушу зазначити, що усім цим
заходам передували рішення Вишгородської міської ради про надання нашому товариству в оренду земельної ділянки і укладений на його
підставі договір оренди. Після цього
29.06.2016 р. ми отримали містобудівні умови та обмеження забудови
земельної ділянки, а 16.02.2017 р.
виконавчий комітет Вишгородської
міськради затвердив технічні умови на водопостачання та водовідведення. З урахуванням вимог цих
документів було розроблено проектну документацію, на яку отримано
позитивний висновок комплексної
державної будівельної експертизи.
15.03.2017 р. Державна архітектур-

Справи забудовні

Але хочу, як і всі громадяни, вважати, що старі підходи і таке мислення невідворотно зникло, і йдеться лише про елементарний брак

P.S.: Тим часом у вівторок 18 квітня 2017
року відбулося засідання депутатської комісії
Вишгородської міськради із питань будівництва, на яку дивним чином «забули» запросити представників забудовника та інвесторів.
Рівно як і на земельну комісію, засідання
якої було заплановано на 17-ту годину у середу 19 квітня і на яку ми все ж таки потрапили.
Мушу повідомити, що члени земельної
комісії вирішили підтримати проект рішення
щодо припинення договору оренди із нашим

на будівництво та подальше оформлення квартир, а усі збитки – наші
і підрядників – у судовому порядку
віднести на рахунок міста.

Товариством — без визначених законодавством підстав для такого припинення та з порушенням регламенту.
Депутати просто не захотіли почути ані нас,
ані присутніх у залі інвесторів. Утім, усе, що
відбувалося на цьому засіданні, фіксувалося
журналістами на відеокамеру і обов’язково
буде оприлюднено.
Ми закликаємо всіх громадян, які вже придбали житло на вул. Кургузова, 11-А (будівельна адреса), прийти на сесію міської ради
25 квітня 2017 року і допомогти нам переко-

ність перед юридичними і фізичними особами (стаття 74 Закону «Про
місцеве самоврядування в Україні») і не можуть скасовувати свої
попередні рішення, вносити до них
зміни, якщо відповідно до приписів
цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних
суб’єктивних прав та охоронюваних
законом інтересів, і суб’єкти цих
правовідносин заперечують проти
їх зміни чи припинення. Це є «гарантією стабільності суспільних
відносин» між органами місцевого
самоврядування і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у
тому, що їхнє існуюче становище не
буде погіршене прийняттям більш
пізнього рішення».
Тож, може, прийшов час позбутися популістських гасел та непродуманих рішень, за які доведеться
розраховуватися громаді, і підходити до таких непростих питань відповідально, з урахуванням усіх можливих наслідків.
Ми звертаємось до керівництва
Вишгородської міської ради, до керівників депутатських фракцій і до
кожного депутата з пропозицією
зустрітися для обговорення, щоби
усі сторони могли відкрито і неупереджено висловити свою позицію,
почути один одного і своєчасно
винести вирішення питання продовження оренди землі на сесію міської ради у квітні.
Ми також запрошуємо усіх інвесторів, які придбали житло у цій новобудові, та усіх небайдужих мешканців на засідання земельної комісії та
на сесію міської ради.
Ми повинні навчитися жити у
правовій державі і за нормами права!

нати депутатів прийняти рішення про продовження оренди і, таким чином, позбавити і
нас, і підрядників, і самих себе від потенційних проблем із будівництвом та наступним
отриманням придбаного житла.
Водночас, хочу нагадати про аналогічну
ситуацію в Обухівському районі, де за припинення договору оренди землі з приватною
компанією голова райдержадміністрації був
зобов’язаний судом відшкодувати підприємцям збитки, а потім ув’язнений на чотири роки
за завдані збитки державі.

На одну тему

Вишгород
В інтересах громади
Олександр СЕМЕНОВ,
депутат міської ради
11 квітня 2017 року
у великій залі адмінбудинку було анонсовано
проведення громадських
слухань з приводу обговорення проекту змін до
Генерального плану Вишгорода. Подальша доля
нашого міста, без сумніву,
турбує його мешканців, тому ця подія викликала неабиякий резонанс. На слуханнях були
присутні і представники громадськості, і чиновники, і міські депутати.
І що ж представили на суд міської громади
спеціалісти з проектного інституту та виконкому?
Відверто кажучи, такої безвідповідальної
позиції від проектантів та виконавчого комітету
не очікував ніхто. Представлений проект змін до
Генерального плану був навіть не доповнений
Пояснювальною запискою! Тобто, зрозуміти,
чому саме в новому Генплані на місці одного
об’єкта з’явився інший, було неможливо. Незрозуміло також, чому чиновники міськради оголошували громадське обговорення, не маючи «на
руках» готової документації разом із Пояснювальною запискою. Навіщо таке важливе питання обговорювати поспіхом та всупереч вимогам
закону?!
Велика кількість відвертих ляпів та неточностей говорить про те, що проект розроблявся
чи то поспіхом, чи то його розробка мала на меті
зовсім іншу ціль…
Взагалі-то, не зупиняючись на технічних деталях і організаційних нестиковках, яких було
безліч на цих так званих «громадських слуханнях», хочу висловити виключно власну думку з
цього приводу.
Особисто мені здалося, що вся ця метушня
зі зміною Генерального плану переслідувала,
перш за все, мету узаконити всі незаконні будівництва на території міста. Тому що в новому
Генплані всі ці будівельні майданчики дивним
чином легалізувалися!
І – все! Те, що було незаконним, – стало законним!
Далі – гірше. У новому Генеральному плані
у якості перспективної багатоповерхової забудови додатково позначено багато нових територій, деякі з яких ще навіть не мають власника
або мають сьогодні інше цільове призначення.
Отакий «стратегічний» задум – сьогоднішню індивідуальну або громадську забудову в подальшому перетворити на багатоповерхову житлову

Пряма мова
Юрій ГОРОДИСЬКИЙ, голова постійної
комісії з питань регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього
середовища, депутат міської ради двох
скликань
Ситуація, власне,
пов’язана більше з
глобальними речами:
чого ж вартує наше
місцеве самоврядування? Вчора (середа, 19
квітня 2017 р. — ред.)
відбулося обговорення
створення об’єднаної
територіальної громади «Великий Вишгород». Можна по-різному ставитися до
такого об’єднання, але на даний час — це
єдина можливість для громади отримати
реальні важелі впливу на те, що відбувається в місті Вишгороді.
Ситуація із забудовником КПМК-2 на
вул. Ю. Кургузова, 11-а — яскравий приклад
того, що ми таки маємо отримати вагомі повноваження самим вирішувати, ЩО, ДЕ і ЯК
забудовувати в місті, та забрати такі повноваження в установ, котрі не обрані громадою, а призначені згори.
Що, власне, відбулося на Кургузова, 11а. У 2007 році забудовник отримав майже 3
га (точніше, 2,8 га) під багатоквартирну забудову. Як пояснюють представники забудовника, у зв’язку з кризою довгий час забудова
не здійснювалася.
У 2016 р. міська рада приймає план зонування — і ця територія потрапляє у зону
Ж-5. Це 16-поверхова забудова, а все, що
вище, вимагає додаткового погодження
міськрадою у вигляді архітектурних акцентів.
(У пояснювальній записці є пряме посилання
на необхідність додаткової містобудівної документації).
Разом із тим, у 2016 р. вже після прийняття плану зонування забудовник у ра-

забудову!
На моє запитання до представника проектного інституту, на підставі чого вносились саме
такі зміни до Генплану, присутні почули відповідь – на підставі звернень міської ради.
Тож у присутніх відразу ж виникло питання –
а міська рада на боці громади чи забудовників?
Для чого тоді взагалі було ініціювати ці зміни до
Генплану, витрачати значні бюджетні кошти –
щоби ми тепер абсолютно законно, на підставі
«оновленого» Генерального плану отримали будівельний колапс у місті? Чи є здоровий глузд у
авторів такої ідеї?
Натомість, громаді у змінах до Генплану
не пропонується взагалі жодних реалістичних
ідей щодо будівництва гостро необхідних місту
об’єктів соціальної інфраструктури – дитячих садочків та загальноосвітніх шкіл.

22 квітня

ного будівництва, тобто 11 будівельних майданчиків.
Сумарна кількість будинків, які знаходяться
в стадії незавершеного будівництва та проектування, — 35 (!).
У своїй більшості це — 10-25-поверхова забудова.
Сумарна кількість квартир у цих будинках,
які будуть здаватися найближчим часом, — орієнтовно — близько 5 тисяч квартир!
Тобто, кількість жителів у місті збільшиться
орієнтовно на 15 тис. людей. Це фактично пів
нинішнього Вишгорода. Звертаю увагу: новосели прийдуть на ті самі 4 садочки і 3 школи, на
ту саму одну лікарню і поліклініку! На ті самі автобуси-напіврозвалюхи, якими вже сьогодні не
можна виїхати з Вишгорода!
Комісія встановила, що лише 4 земельні ді-

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН.
РОЗВИТКУ ЧИ ДЕГРАДАЦІЇ?
Ці об’єкти проектанти розташували переважно у лісі, на території промзони або на землях енергетики.
Але кого це може обманути? На щастя – вже
нікого.
Примарність «стратегічних» задумів щодо
будівництва соціальних об’єктів у непридатних
для цього місцях викликає обурення навіть у
звичайної людини, яка не знає нюансів особливого статусу земель енергетики, але має здоровий глузд.
Отже, житловій забудові надається «зелене
світло» вже сьогодні і зараз, а будівництво нових садочків і шкіл – це далека та невизначена
перспектива.
На жаль, ні з вуст проектантів, ні від представників міської влади присутні так і не почули
відповіді на запитання – а що ж буде в місті, коли
реалізуються всі ці «прожекти»? Жодних фактів,
жодних цифр наведено не було.
З огляду на вищенаведене я змушений знову процитувати статтю «Роздуми після сесії»,
яка була опублікована в газеті «Вишгород» № 8
від 25 лютого 2017 року.
Вона була опублікована, але газета дивним
чином чомусь не дійшла до переважної більшості читачів. А в тій статті якраз є і цифри, і факти:
«В результаті проведеної роботи комісією
(спеціальна депутатська комісія з вивчення ситуації із новобудовами у м. Вишгороді — авт.)
було встановлено наступне:
На сьогодні у місті Вишгороді існує 11
об’єктів багатоповерхової забудови незаверше-

йонній архітектурі (структура ВРДА — авт.)
отримує містобудівні умови і обмеження з
поверховістю до 25 поверхів. У громади та
її представників-депутатів ніхто не спитав,
чи погоджуємо ми забудову трьох будинків
25-поверхових і одного 10-поверхового. При
цьому містобудівною документацією з обмеженнями ніхто не керувався, у громади
думки не спитали. А за навантаження на соціальну та інженерну інфраструктуру відповідальність нестиме міська громада, міська
влада.

лянки із 11-ти відповідають цільовому призначенню. На 7 інших будівельних майданчиках будівництво ведеться на земельних ділянках, які,
згідно із діючою містобудівною документацією
(Генплан міста), не передбачають можливості
здійснення багатоповерхової забудови. Тобто
будівництво ведеться з кричущим порушенням
чинного законодавства.
Але, як з’ясувала комісія, запити до вищестоящих контролюючих органів були направлені
лише відносно трьох (із 11-ти!) об’єктів. Тобто
— маємо справу з очевидною бездіяльністю
міських структур (профільних відділів апарату
міськвиконкому).
У процесі обговорення звіту нам довелося почути різне — і що «це відверта брехня», і
«популізм», і «передвиборна риторика», ба навіть: «беріть та пишіть звернення самі». Та ми
й готові написати, але чого комісія, що працює
на громадських засадах, має виконувати прямі
професійні обов’язки профільних відділів апарату міськвиконкому, працівники яких отримують
заробітну плату з бюджету, з 8-ої до 17-ої перебувають на роботі — і за рік спромоглися написати аж ТРИ звернення в контролюючі інстанції!
Або хоча б надайте нам належну інформацію! А то — знову цитую: «інформацію щодо
невідповідності об’єктів багатоповерхової забудови вимогам чинного законодавства Вишгородська міська рада не може надати, оскільки
не володіє такою інформацією»!
З огляду на вищевказані об’єми будівництва, що здійснюється в місті, та ту кількість

законодавством пайової участі жоден інфраструктурний об’єкт звести неможливо,
особливо, якщо врахувати те, що в цей відсоток включаються витрати забудовника на
підключення будинку до міських комунікацій.
В цій ситуації забудовникам, представникам міської ради і представникам громади
міста треба сідати і домовлятися — без шантажу і погроз, як це було на засіданні земельної комісії 18 квітня.
Адже, коли питання продовження договору оренди розглядалося перед минулою

ПРО ЗАБУДОВУ І ВАЖЕЛІ
ВПЛИВУ ГРОМАДИ
Така ситуація не лише із цим забудовником. Адже більшість забудов Вишгорода
здійснюється на земельних ділянках з невідповідним цільовим призначенням — чи то
індивідуальне будівництво, чи то рекреація,
чи то громадська забудова. І при цьому забудовники якимось дивним чином реєструють
декларації про початок будівництва і отримують в ДАБІ в райдержадміністрації містобудівні умови та обмеження. При цьому думки
міської громади знову ж таки ніхто не питає.
Щодо погодження з міською радою, яке
озвучує забудовник на Кургузова, 11-а, то
мова іде про технічні умови підключення до
води та каналізації: міський Водоканал, за
погодженням із виконкомом міськради, надав такий дозвіл. Жодного слова про поверховість не було.
Приватний дошкільний навчальний
центр неповного дня, що, за проектом, буде
розташований у забудові, зовсім не вирішує
питання вишгородців, куди їм повести своїх
дітей. Дитсадки міста переповнені — і вишгородці змушені возити дітей до Києва. Із школами — ще складніше, в усіх загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах міста.
Ще додам, що на 4 % передбачених

сесією, — забудовник повідомив, що жодної
квартири ще не продано, тобто інвесторів немає. Пройшов лише місяць із дня, коли міська рада не проголосувала за продовження
договору оренди, як забудовник повідомляє,
що продав близько 100 квартир, ще й частину інвесторів привів на засідання земельної
комісії.
Наголошу, що зараз мова іде не про розірвання договору, а про його припинення у
зв’язку зі спливом строку його дії, а також
із тим, що забудовник не виконав основний
обов’язок за договором – а саме: завершити
будівництво в установлений час.
Я усвідомлюю, що треба вирішувати
питання із 17-ма вже зведеними поверхами
одного будинку. Однак вважаю, що на решті території необхідно планувати і зводити
освітній заклад (повноцінний дитсадок чи
школу).
Крім того, у міста є можливість звести додаткові корпуси у ДНЗ «Чебурашка»,
«Ластівка», а також у гімназії «Інтелект» та
СШ «Сузір’я» – і для цього треба залучати
інвестиції. Тож тема для розмови із забудовниками є. Треба сідати і домовлятися без погроз і шантажу.
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нових мешканців, які найближчим часом можуть
з’явитися у Вишгороді, комісія звернула увагу на
те, що інфраструктура міста не готова до таких
навантажень. Місто одразу ж зіштовхнеться з
такими проблемами, як:
— транспортна (як правило, новобудови заселяють люди приїжджі, тому й працювати вони
їздитимуть до Києва, бо у Вишгороді недостатньо робочих місць для такої кількості людей);
— освітня (через відсутність місць у дитячих
садках і школах дітей теж доведеться возити в
інші міста);
— медична (поліклініка і лікарня розраховані
на набагато меншу кількість жителів);
— екологічна (технічна неможливість перекачувати набагато збільшені об’єми стічних вод
з Вишгорода на Київ, а також неминуче виникнення дефіциту питної води, бо вже сьогодні
існуючі 11 свердловин працюють практично на
межі своїх можливостей);
— енергетична (виникне нагальна потреба в
реконструкції електричних мереж міста – трансформаторних підстанцій, кабелів тощо).
Виходячи з вищесказаного, комісія запропонувала визнати роботу профільних відділів
апарату виконавчого комітету по вказаному напрямку незадовільною».
Як видно зі звіту комісії, який на початку
2017 року депутати навіть не взяли до уваги
(іншими словами, відмахнулись від проблеми як
від неіснуючої), виконавчий комітет та профільні
структурні підрозділи в 2016 році самоусунулись від контролю за забудовою міста.
І комісією був зроблений відповідний висновок і дана належна оцінка роботи органів виконавчого комітету – НЕЗАДОВІЛЬНА!
Але після оприлюднення у березні 2017 року
ТАКИХ змін до Генерального плану Вишгорода
стає очевидно, що ситуація ще гірша – виконавчий комітет зовсім не самоусунувся, а навпаки
– саме виконком та профільні структурні підрозділи міськради активно сприяють хаотичній і
масштабній забудові міста!
І якщо така тенденція збережеться – вишгородців неминуче чекають великі проблеми вже в
найближчому майбутньому.
То ж я хотів би звернутися до своїх колег-депутатів із проханням відповідально поставитись
до затвердження кінцевого варіанту змін до
Генерального плану, бо від результатів нашого
голосування залежатиме, в якому місті будемо
жити ми і наші діти.
А забудовникам хотів би порадити реалізовувати свої будівельні проекти комплексно – з
урахуванням не тільки своїх бізнес-інтересів, а й
інтересів громади.
Бо всі ми хочемо, щоб наш Вишгород і надалі залишався зеленим, комфортним і зручним
для проживання містом.

Обговорюємо Генплан

Пам’ятний знак воїнам-патріотам
Володимир ЛІСОГОР,
депутат міської ради,
голова ГО «Вишгород — наш дім»
Зараз надзвичайно активно триває обговорення внесення змін до
Генерального плану розвитку м. Вишгорода. Активність громадян, передусім, пояснюється їх бажанням жити і
працювати у комфортному місті, де буде вдосталь зон
відпочинку, дитячих і спортивних майданчиків. Тому зараз при обговоренні змін до головного містобудівного
документу важливо врахувати всі ці нюанси.
У вересні 2016 року за ініціативи Громадської організації
«Вишгород — наш дім», за підтримки воїнів-учасників АТО,
їх близьких і рідних, волонтерів на площі Т. Шевченка біля
стенду Революції Гідності було урочисто відкрито меморіальну дошку пам’яті нашому героїчному земляку Непопу
Костянтину, який загинув 2 лютого 2015 року, захищаючи
цілісність і суверенітет України. Саме тоді зародилася ідея
створити у місті пам’ятний знак «Єдності України». Нашу
ідею підтримали міський голови Олексій Момот, голови РДА
та районної ради. І ось тепер, плануючи нові сквери і парки, у нас є можливість реалізувати цей патріотичний проект.
Одна із пропозицій — розташувати комплекс у майбутньому
сквері в районі вул. Ю. Кургузова.
Яким буде цей ансамбль чи стела з барельєфом, на котрому варто зобразити солдатів різних родів військ, номери
бригад, в яких воювали наші земляки, — це вирішуватимуть
спеціалісти-архітектори, конкурсна комісія та громадськість
міста. Але пам’ятник воїнам-патріотам має бути однозначно. Так само як солдатам Великої Вітчизняної війни, воїнамафганцям, щоб ми могли біля нього зібратися і пом’янути
тих, хто за нас поклав душі і тіла, поговорити з тими, які
повернулися живими. Ми також хочемо, щоб пам’ятний
знак «Єдності України» нагадував молоді про нашу силу і
гідність, волю, мужність і патріотизм.
На останньому засіданні депутатської комісії з будівництва нашу ідею підтримали всі. Більше того, наша організація
спрямувала цю пропозицію безпосередньо розробникам з
інституту містобудування, щоб вони врахували її у Генплані.
ГО «Вишгород — наш дім» вже зареєструвала петицію
щодо спорудження пам’ятного знаку. То ж наше прохання –
підтримати своїми підписами цю пропозицію.
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22 квітня
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Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

«Чисте серце — чисте місто» Стихійні сміттєзвалища на заповідній території

Юрій ПЕТРОВ,
помічник пастора Церкви Бога Живого
ФОТО – Валерій КОСОВСЬКИЙ,
спеціально для «Вишгорода»

12 квітня представники п’яти протестантських громад м. Вишгорода — Церкви Бога Живого, церков
«Життя з достатком», Адвентистів
Сьомого дня, євангельських християн-баптистів, «Перемога», а також
співробітники Вишгородського заповідника та небайдужі мешканці
зібралися на території Вишгородського державного заповідника, аби
привести до ладу місце історичного
яру, що вздовж вулиці Межигірського Спаса.

З двох годин дня і до вечора люди,
яким не байдужа не тільки духовність
вишгородців, а й зовнішній вигляд
вулиць нашого древнього міста, прибирали сміття. Вони об’єднались під
гаслом Всеукраїнського оргкомітету
із святкування 500-річчя Реформації:
«Через духовну Реформацію до відродження країни». Саме 2017-й рік указом Президента України проголошено
Роком Реформації в нашій державі.
Мільйони віруючих розуміють, що тільки духовне відродження може змінити
Україну. Нам потрібна Реформація,
нам потрібно повернутися до Бога, схилитись перед Ним. Бо Він помер та воскрес заради нашого спасіння. Христос
воскрес!

Працівники
Вишгородського історикокультурного заповідника
Жителі міста Вишгорода продовжують скидати сміття на заповідну територію! А тому учасники
представницького круглого столу «Збереження і
вивчення історико-культурної спадщини у місті
Вишгороді та на Вишгородщині», який відбувся 18
квітня 2017 р., ухвалили рішення:
1. Звернутися до Вишгородської міської ради з
вимогою встановити огорожу навколо яру на вул.
Межигірського Спаса, що входить до заповідної
території, для запобігання подальшого заповнення
його сміттям місцевих жителів.
2. Звернутися до Вишгородської міської ради з
вимогою встановити контейнери для збору сміття на
вул. Петра Калнишевського та Межигірського Спаса.
3. Звернутися до Вишгородської міської ради з
вимогою ліквідувати стихійні сміттєзвалища в ярах
по вул. Межигірського Спаса та на вул. Петра Калнишевського, які входять до історико-культурної
заповідної території України.

SOS

Учасники науково-методичного круглого столу, які провели кілька екологічних акцій
щодо очищення заповідної території доби Київської Русі від сучасного сміття

Ринок перевезень
У ЗОШ № 1

Республіканські перемоги

Олег ТИМЧЕНКО,
директор Вишгородської ЗОШ №1
ФОТО — архів школи, спеціально для «Вишгорода»

Із середини першого семестру в
школах розпочинаються предметні
олімпіади. Переможці І (шкільного)
етапу представляють свої навчальні
заклади в ІІ (районному), переможці ІІ
— продовжують змагання в ІІІ (обласному) турі, і лише найбільш талановиті, ерудовані, з грунтовними знаннями

Лідія Шкурко) та з правознавства (учитель Наталія Борисевич), Андрію Шитікову (9-А) — з математики (учитель
Мілена Гегельська), Владиславі Рищенко (з того ж класу) — з правознавства
(учитель Наталія Борисевич), Аліні Потушинській (11-Б) — з образотворчого
мистецтва (учитель Інна Герасимчук) та
Анастасії Радченко (8-Б) — з трудового
навчання (учитель Марія Канарська).
Представляти Київську область на
республіканській олімпіаді з фізики,

(Початок — на стор. 1)
четверте – щоб нарешті була затверджена маршрутна мережа області і щоб на старі маршрути не
накладали нові. Це основні питання, які ми хочемо
вирішити», — підсумував Павленко.
Перевізники, що не входять до Асоціації, стверджують, що це штучно створена організація, котра
вирішує свої питання – підвищення тарифів тощо.
Із третьої декади січня вартість проїзду на приміських маршрутах Київщини виросла в середньому на
40%, підняли її й у столиці. Комісія КОДА має визначати обгрунтованість суттєвого подорожчання
проїзду. Зазначимо, що, за законодавством, перевізник сам визначає тарифну політику.
Докладніше див: https://kiev.pravda.com.ua/
news/58e4b14b1c6b8/;
http://kiev.pravda.com.ua/
news/58e3c62af0176/
Із Вишгорода до Києва перевезення здійснює
ТОВ «АвтоЛайн». Вишгородці також їздять до сто-

З ювілеєм!

та креативним мисленням виходять
на республіканські перегони.
Нещодавно закінчився ІV (республіканський)
етап
учнівських
предметних олімпіад із базових
дисциплін, і Вишгородська ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 1 має здобутки.
Цікавим, тернистим, наполегливим
шляхом навчання та розвитку поруч із
вихованцями крокували вчителі, компетентні помічники та консультанти, які
зацікавлювали і вели талановитих дітей
до самовираження й перемоги.
На районному етапі переможцями
стали 34 наші учні. Перших місць — 12,
других — 9, третіх — 13. Відповідно, з
12 предметів найкращі учні делеговані
на обласні перегони. І дев’ятеро з них
посіли призові місця! Золото отримали: з фізики — Андрій Шитіков, учень
9-А класу (учитель Мілена Гегельська)
та з англійської мови Маргарита Вознюк, учениця 9-А класу (учитель Юлія
Голдак). Друге місце з образотворчого
мистецтва виборола учениця 8-Б класу
Вікторія Пироженко (учитель Інна Герасимчук). Бронза дісталась учениці 11-А
Людмилі Стеценко з географії (учитель

що проходила в місті Кривий Ріг, випала честь Андрію Шитікову, який посів
перше місце в ІІІ турі. Такого високого
рівня, переважно, досягають вихованці
фізико-математичних ліцеїв, де фізику
вивчають поглиблено. Але компетентне журі саме роботу Андрія, учня нашої
Вишгородської загальноосвітньої школи, оцінило найвищим балом. На ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад
Шитіков впорався із теоретичними та
практичними завданнями і увійшов до
трійки переможців, виборовши бронзу.
Виховати талановитого учня може
тільки талановитий учитель. Адміністрація школи щиро дякує дружному
професійному колективу педагогів, які
вкотре показали не лише свій професіоналізм, але й бажання змінювати цей
світ на краще. Також велике спасибі
за підтримку батькам. Бажаємо всім
учням навчатися наполегливо, із задоволенням пірнати в найтемніші глибини
наук і злітати до небачених висот знань,
аби щороку Вишгородська ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 1 поповнювалась новими
талановитими зірочками, збагачувалась і зростала дружна шкільна родина.

В Обливаний понеділок
Людмила КУЛІНІЧ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У багатьох із нас знання великодніх
традицій обмежується освяченням пасок
і яєць під церквою у ніч на Великдень та
наші предки, святкуючи Воскресіння Христове, не лише розговлялися паскою, яйцем
і ковбаскою, а й збиралися, щоб спільно
радіти святу перемоги життя над смертю.
Відбувались масові гуляння і веселі забави.
Спільнота Собору Вишгородської Богоро-

АВТОтема

лиці й додому на попутках, із знайомими, на автотранспорті громадських організацій і на нелегалах. Останнім часом — знову-таки в соцмережах
— пішла інформація про розбите скло, заважання
паркуватися приватним автівкам біля зупинки автобуса тощо.
«Попит породжує пропозицію, а не навпаки —
так вважають пасажири. — Чим добиратися таксі,
попуткою чи автобусом — вирішувати нам». Ось
що відповів на запитання редакції директор ТОВ
«АвтоЛайн» Олександр Балуєв: «На мою думку, на
Героїв Дніпра в Києві йдуть «розбірки» між двома
групами автоперевізників-нелегалів».
Керівник ТОВ «АвтоЛайн» також розповів, що
підприємство постійно працює над відновленням
і розширенням існуючих маршрутів. Із джерел на
підприємстві стало відомо, що найближчим часом
буде піготовлено документи про рух 397 маршруту
з Вишгорода до Київ-Петрівки.

Воїн, педагог, наставник, сім’янин

22 квітня 2017 року ветерану, інваліду Великої
Вітчизняної війни, учаснику бойових дій та Ігорю
Євгеновичу ДЕМЧЕНКУ виповнюється 90 років.
У 1944 році він добровільно пішов до лав Червоної Армії, брав активну участь у боях за звільнення України і Західної Європи від фашистських
окупантів. Після війни служив у групі радянських
військ у Польщі.
Закінчивши військову службу, повернувся на
малу батьківщину в м. Козелець, що на Чернігівщині, і, як відмінний спортсмен, працював вчителем фізкультури у своїй школі.
Закінчивши історико-філософський факультет
Київського державного університету, працював
директором школи с. Оклічо Черкаської області,
згодом — середньої школи № 1 в с. Нові Петрівці,
директором вечірньої школи у Вишгороді.
Після виходу на заслужений відпочинок – вчителем історії Вишгородської школи № 3. У 1990
році – лектор Київського обласного товариства

знань, співробітник Київського інституту авіаційної технології.
Ігор Євгенович завжди вирізнявся сумлінним
ставленням до своїх обов’язків, був добрим наставником вчителів, вихователем дітей і молоді.
Вимогливий до себе і підлеглих, фахівець своєї
справи, творчий, відповідальний, чуйний, скромний — цими рисами він здобув повагу, визнання
і авторитет.
За свою бездоганну бойову і трудову діяльність
має численні заохочення і урядові нагороди, в т. ч.
орден «Богдана Хмельницького», медаль «За Перемогу над Німеччиною» та інші.
Ігор Євгенович — прекрасний сім’янин. Разом
із дружиною виростили синів Віктора і Олексія,
двох онучок – Анну і Владиславу.
Щиро вітаємо Ігоря Євгеновича зі славним ювілеєм! Доброго здоров’я, довгих років життя, благополуччя в родині.
Вишгородська рада ветеранів

Святкові традиції

диці УГКЦ готувалася до Великодня заздалегідь. Окрім духовного пережиття часу Великого Посту та підготовки до свята Воскресіння,
бажаючі вчилися писати писанки. А у Вербну
неділю біля храму вишгородські пластуни разом із місцевим осередком Лицарів Колумба
провели традиційний благодійний ярмарок,
виручку з якого витратили на гостинці (Великодні кошики) тим, хто цього особливо потребує.
У Великдень, як і в усіх церквах цього
дня, тут сповіщали радісну новину — Христос

Воскрес! Але святковими літургіями та освяченням наїдків святкування не обмежилося.
Наступного дня, у Обливаний понеділок біля
собору зібралися на великодні гаївки жителі
Вишгорода та гості міста. І не лише пообливатися водичкою, хоча й не без цього було. Присутніх розважав чудовий фольклорний гурт
«Баламути». Грали й танцювали усі від малого
до великого! Автор цих рядків теж натанцювалася до приємної втоми в ногах.
З користю для здоров’я та в пізнанні традицій свого народу промайнули кілька годин.

На гаївках було багато діток, адже цього дня
ще й найменші пластуни — пташата — завітали на галявину до Собору, щоб відсвяткувати
Великдень у колі друзів. Гамірно й весело було
на гаївках! Приємно, що у рідному Вишгороді є кому опікуватися відродженням традицій
українського народу. Гості та учасники свята
щиро дякують меру міста Олексію Момоту та
голові Київської ОДА Олександру Горгану за
підтримку, а парохії Собору і, зокрема, настоятелю отцю Тарасу Валаху — за організацію
чудового святкового дійства.

Гайд-парк

Вишгород

Володимир ХОМЕНКО,
член Спілки журналістів
Шевченко-краєзнавець? Саме так! Не
лише поет, прозаїк, драматург, публіцист
і художник...
Згадаймо першу подорож Т. Шевченка в
Україну (1843-1844).
13 червня 1843 року він відвідав
Межигір’я під Києвом. Змалював там архітектурну пам’ятку — Спасо-Межигірський
монастир. Записав до свого альбому кілька
народних пісень («Хвалилася Україна», «В
Макарові, славнім місті» та ін.)
Літом і на початку осені рисує «Краєвид
Києва», «Дальні печери Києво- Печерської
лаври», «Київ з-за Дніпра», «Київ з боку Дніпра».
Їздив Шевченко і до дніпровських порогів, на острів Хортицю, де колись була Запорізька Січ.
Наприкінці вересня 1843-го в Кирилівці
на Звенигородшині намалював
хату своїх батьків.
«...Я рисую тепер Україну і для історії
прошу вашої помоги, — писав Шевченко в
листі до свого приятеля О. Бодянського. —
Я, здається, тоді вам розказував, як я думаю
це зробить. Бачте, ось як. Нарисую види, які

єсть на Україні, чи то історією, чи то красотою прикметні, вдруге — як теперішній народ
живе, втретє — як він колись жив і що виробляв...»
Йшлося про серію офортів «Живописна
Україна».
Наприкінці 1844 року видрукувано перший випуск «Живописної України» із шести
естампів: «У Києві», «Видубицький монастир
у Києві», «Старости», «Судня рада», «Казка», «Дари в Чигрині 1649 року».
Наступні випуски мали подати малюнки:
«Богданова церква в Суботові», «Богданові
руїни в Суботові», «Чигрин з Суботівського
шляху» та інші, створені під час першої подорожі в Україну. Однак за браком коштів видання припинили.
І ось друга подорож Т. Шевченка в Україну (1845-1847).
На ту пору (травень 1845 р.) тут уже діяла Археографічна комісія. І хоч Шевченко
офіційно зарахований до цієї наукової установи лише в грудні, він одразу почав із нею
співробітничати. За завданням Археографічної комісії поїхав на Лівобережну Україну, де
проводив історико-етнографічні дослідження, змалював ряд монастирів і церков.
21 вересня 1846 року генерал-губернатор Д. Бібіков доручив Шевченкові як співробітнику Археографічної комісії «отправиться
в разные места Киевской, Подольской и
Волынской губерний» для запису народних
переказів, оповідей та пісень, для збирання

Ірина ЛИТВИНЕНКО,
мешканка будинку № 3 на вул. Н. Шолуденка

У під’їзді нашого будинку, що на вулиці
Н. Шолуденка, 3 у Вишгороді, вже давно не
було ремонту. Знаємо, що комунальні служби зроблять його, але тоді, коли до нас дійде
черга. А жити у чистому й охайному під’їзді
хочеться вже сьогодні.
Відомо: чисто не там, де прибирають, а там,
де не смітять. Відомо, та далеко не кожному.
Тому й бачимо недопалки, коробки з-під цигарок, пляшки з-під алкогольних напоїв на майданчиках та східцях під’їзду. Але нині його не
впізнати: тепер у нас чисто, перила — пофарбовані, стіни — побілені, а всі панелі розписані
найрізноманітнішими яскравими квітами, соняхами, кущами калини.
Це не чарівник тут чаклував, а мешканка
9-го поверху Ніна Гордієнко. Вона за власні
кошти купила фарбу, а потім фарбу принесли
й окремі жителі та наш міський депутат Артем
Тютюнник. Небайдужі мешканці вимили панелі,
яким Ніна надала абсолютно нового вигляду,
перетворивши на казковий луг і сад.
Думаю, навряд чи в когось підніметься рука
гасити недопалки об таку красу. А всі охочі
мешканці під’їзду можуть підтримати таку безкорисну ініціативу художниці хоча б якимось
грішми. Адже і фарба, і така величезна витончена робота — коштують недешево.

відомостей про могили й урочища, опису
визначних монументальних пам’яток і стародавніх будівель та виявлення і придбання
документів.
На Київщині, Поділлі, Волині Шевченко змалював і описав чимало історичних
пам’яток і пам’ятних місць. З-поміж рисунків
(етюдів, ескізів, начерків) — «Костьол у Києві», «Церква всіх святих у Києво-Печерській
лаврі», «Аскольдова могила», «Васильківський форт у Києві», «Китаївська пустинь.
Троїцька церква», «Вишгород».
Загалом у тодішньому альбомі Шевченка
— тридцять чотири малюнки.
Збирав також фольклорні матеріали.
Брав участь у розкопках скіфського кургану Переп’ят біля Фастова на Київщині.
Навіть під час нетривалої третьої подорожі в Україну 1859 року Т. Шевченко побував
на Черкащині, зокрема в Кирилівці та Моринцях.
Змалював кілька краєвидів: «Коло Качева», «В Корсуні», «Понад Россю», «В Межирічі», «В Черкасах».
... Любов до рідного краю, села, отчого
дому в Шевченка — з дитячих літ.
Пам’ятаєте ліричний зачин повісті «Княгиня»?
«Село! О! сколько милых, очаровательных
видений пробуждается в моем старом сердце при этом милом слове. Село! И вот стоит передо мною наша бедная, старая белая
хата, с потемневшею соломенною крышею и
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черным дымарем, а около хаты на прычилку
яблоня с краснобокими яблоками, а вокруг
яблони цветник...»
Можна й так сказати: у тому дитинстві —
джерела «краєзнавчих досліджень» Тараса
Шевченка. Бо п’яти-шестилітнім, вийшовши
за околицю села, намагався дізнатися, «що
ж там за горою», де ті «залізні стовпи, що
підтримують небо»; «любив слухати розповіді старих людей про минуле», а діда Йвана
— про Коліївщину; із сестрами ходив на прощу в Мотронинський монастир; «чумакував»
із батьком.

Під’їзд, як дивовижний сад

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Віче

2017 року

Шевченко-краєзнавець

Історичні постаті
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно!
Т. Шевченко

22 квітня

Живемо
в різнобарв’ї
квітів

Лист у номер

Мешканці 2-го під’їзду
буд. на вул. Н. Шолуденка, 3
У талановитої художниці Ніни
Гордієнко, яка мешкає в нашому
під’їзді, багато чудових мальованих та вишитих картин, створених
власноруч. Та вона поділилася
своїм позитивом ще й із сусідами
– розмалювала наш спільний дім.
Тепер у нас щодня гарний настрій, бо на сходових клітинах замість обдертих стін – різнобарв’я
квітів. Разом із тим наші діти та онуки привчаються любити свій дім і не
смітити.
Щиро дякуємо художниці Ніні
Гордієнко за її працю і небайдужість,
а також нашому депутату Артему
Тютюннику – за підтримку такої потрібної справи для виборців.

Тільки хто ж колись небо прихилить?..

Степанія СІДЛЯР,
координатор Духовно-просвітницького центру
«Спадщина»
Прости мене, мій прадіде-козаче,
Прости мене, мій суверенний краю,
За те, що на чужинській мові плачу
Об тім, що мови рідної не знаю.
Правдиві й щирі слова нашого сучасника – письменника, громадського діяча Володимира Шовкошитного прийшли
до моєї пам’яті після розмови
в магазині «ЕКОмаркет» (старий, ІІ поверх, канцтовари, 25
березня ц. р.) в проміжку 09:0009:30 год.
Із вересня 2016 р. кожен суботній день для мене починається однаково.
Кожен ранок іду в районну бібліотеку (вул. Н.
Шолуденка, 8, ІІ поверх) на безкоштовні курси української мови, які працюють із ініціативи і за всебічної
підтримки депутата Вишгородської міської ради Валерія Виговського.
Ідучи минулої суботи, згадала — немає крейди.
Зайшла у вищезгаданий магазин. У відділі канцтоварів молода дівчина відпустила товар. Я розрахувалась. І оскільки вона розмовляла російською мовою,
я запитала її: «А ви б не хотіли відвідувати безкоштовні курси української мови?».

Щиро дякуємо

«А зачем мне этот язык? Вы и так меня понимаете», — відповіла вона.
Я не стала заперечувати. Взяла крейду і попрямувала до виходу.
А по дорозі до бібліотеки у свідомість, у мозок так
і стукали ті слова: «А зачем мне этот язык?». І вже мій
німий подив: а в якій іще країні є можливим поставити
таке запитання? В жодній. Адже мова — фундамент
розвитку і розквіту будь-якої країни. Іншого рецепту
немає. Леся Українка наголошувала: «Мову потрібно
берегти більше, аніж територію».
Не берегли мови на Сході України — непоправну
ціну платить і ще довго буде платити вся Україна.
Єдина країна можлива лише при єдиній державній мові, як зрештою кожен із нас має єдину рідну
матір.
Мені можуть заперечити, що є країни, де і по чотири державні мови.
Для прикладу – Канада. У кожному кантоні (області) – своя мова. Але, якщо житель даного кантону
переїжджає у місто працювати, він зобов’язаний знати мови усіх чотирьох кантонів. І навіть у страшному
сні він уголос не сказав би: «А зачем мне этот язык?».
І закінчу для роздумів кожного із нас словами
українського поета Віктора Баранова:
Можна жити хохлом,
і не згіркне від того хлібина.
Тільки хто ж колись
небо прихилить до ваших могил,
Як не зраджена Вами,
зневажена вами Вкраїна…

Вихованці
«Дивосвіту»
зустрілися із
Наталією Сумською
З нагоди 85-ї річниці утворення
Київської області відбулася обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Київщина — мій заповітний край». Захід проходив на
базі Бучанської ЗОШ № 5 і зібрав
юних краєзнавців із різних куточків
Київщини, які привезли розповіді
про найвідоміших своїх земляків.
Найбільшу цікавість викликав виступ юних дослідниць, які представляли на конференції Вишгородщину,
— вихованок гуртка «Історичне краєзнавство» Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді «Дивосвіт» (гурток
діє на базі Катюжанської школи; керівник гуртка Людмила Осадча).
Віра Федіна та Вікторія Прокопенко підготували розповідь про своїх
земляків, які багато років проживали
в селі Катюжанка Вишгородського
району, — відому акторську династію
Сумських. Доповідь була дуже ціка-

До 85-річчя Київщини
вою, та надзвичайне захоплення викликала поява зіркової представниці
династії — провідної актриси Національного академічного драматичного
театру ім. І. Франка, народної артистки України Наталії Сумської.
Артистка радо привітала учасників конференції, щиро подякувала
юним краєзнавцям за їхню діяльність,
за дослідження, які розкривають нові
сторінки історії Київщини та України.
На завершення у виконанні Наталії
Сумської проникливо і натхненно
прозвучали рядки великого Тараса
Шевченка.
А потім, звісно, юні учасники конференції оточили знамениту гостю,
поспілкувалися з пані Наталією та
зробили фото на згадку про цю зустріч.
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2017 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 2 4 К ВІ Т НЯ 2 017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
6:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 ТСН
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
12:50, 13:50 «Пробач
менi, моя любове»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Хороший
хлопець»
22:00 «Грошi»
23:25 Х/ф «Легенда про
Червоного Орла»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 19:50 Новини
09:35 Х/ф «Останнiй
шанс»
11:30 Д/ф «Голий король»
К. Степанкова»
13:50 Д/ф «Ловець слiв»
15:25 Фольк-music
18:10, 18:55
КЛIП учасника

Євробачення-2017
18:15 Новинний блок
18:50 Що там з
Євробаченням? Блоги
19:00 Новини. Культура
19:20 Перша шпальта
20:20 Хокей з шайбою
серед чоловiкiв.
Чемпiонат свiту
(Угорщина - Австрiя)
22:55 Вiчне
23:00, 00:000 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зоряний шлях
10:50 Реальна мiстика
11:50 Х/ф «Павутинка
бабиного лiта»
13:50, 15:30 Т/с «Чорна
квiтка»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Я дарую тобi
щастя»
23:30 Х/ф «Бiблiотекар 3.
Проклiн Iудової чашi»
ТОНіС
6:15, 16:10 «Тарапунька.

Аншлаг довжиною в
життя»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 Життя в цифрi
14:15, 22:20 Бiльярдний
турнiр «Cluster Cup». 1/2
фiналу
15:15 «Iпостасi спорту»
15:40 «Таке спортивне
життя. I. Кваша»
17:05 «Формула Пруста.
М. Сивий»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Л. Оганезов
20:10 Вердикт iсторiї
21:20 Вiкно в Європу М.
Поплавського
22:00 DW-Вiзерунок дня
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10 М/с «Лис Микита»
07:25 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/ф «Чарiвний
горох»
08:00 Мультмiкс
09:25 М/с «Дорамандрiвниця»
09:55 Х/ф «Шайбу,
шайбу!»

11:25, 18:50 Панянкаселянка
12:25, 16:40 Казки У Кiно
13:30, 19:55 Готель
Галiцiя
14:35, 17:45, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
15:05 Т/с «Домашнiй
арешт»
23:00 Розсмiши комiка
СТБ
08:55, 18:30 «За живе!»
10:10 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
12:00 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
13:55 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:55, 22:35 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
23:35 «Давай поговоримо
про секс 3»

12:00, 21:30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 7»
13:50, 15:05 Т/с
«Елементарно»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 «Страх у твоєму
домi»
23:45 Т/с «Королi втечi»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50 Х/ф «Таймлесс:
Рубiнова книга»
09:10 Х/ф «Таймлесс 2:
Сапфiрова книга»
11:40 Х/ф «Таймлесс 3:
Смарагдова книга»
13:50 Х/ф «Гаррi Поттер i
Дари смертi ч.2»
16:10, 19:00 Ревiзор
Крамницi
18:00 Абзац
21:00 Таємний агент
22:00 Таємний агент.
Пост-шоу
23:40 Суперiнтуїцiя

НТН
8:15, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
10:25, 17:25 Т/с
«Детективи»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання

14:35, 17:45, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
15:05 Т/с «Домашнiй
арешт»
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Х/ф «Загублене
мiсто»

«Елементарно»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 «Страх у твоєму
домi»
21:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 8»
23:45 Т/с «Королi втечi»

СТБ
7:10, 16:00 «Все буде
добре!»
09:10, 18:30 «За живе!»
10:40 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
23:25 Т/с «Коли ми
вдома»
00:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
07:05 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:00 Т/с «Друзi»
10:45 Т/с «Сашко Таня»
15:50, 19:00 Серця трьох
18:00 Абзац
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф
«Протистояння»
23:50 Х/ф «Час вiдьом»

10:50, 17:00 Мисливець
та жертва
13:40 Мiстична Україна
14:30 Прихована
реальнiсть
15:20, 23:40 Вирiшальнi
битви 2-ї свiтової
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Легенди карного
розшуку
19:50 Далеко i ще далi
00:30 Бандитський Київ
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, 18:10 «Природа
сьогоднi»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Служба порятунку»

22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:30 «Мультфiльми»
10:00, 18:00 «Розсмiши
комiка»
11:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
19:00 «Орел i Решка»
22:00 М/ф «Астерiкс i
Обелiкс: Велика бiйка»
23:35 М/ф «Астерiкс
i Обелiкс пiдкорюють
Америку»
ІНТЕР
6:20, 13:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с
«Шкiдливi поради»
15:20 «Жди меня»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Спокуса»
22:30 Т/с «Одного разу у
Ростовi»
00:10 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:00 Секретний фронт
12:20, 13:05 Х/ф «Ключ
саламандри»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:10 Х/ф
«Призначення»
17:00 Х/ф «Примарний
патруль»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Пес-2»
22:30 Свобода слова
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
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, 22:00,
23:00 Час новин
07:35 Фiнансовий
тиждень
07:50 Афiша
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
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:05 «Вiдеобiмба»
12:35 Т/с «Загублений
свiт»
15:10 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
17:20 Т/с «Перевiзник»
18:00 «Люстратор.
Прокляття
системи»
19:20, 20:10 Т/с
«Схватка»
21:05 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Братство»
22:55, 23:55 «Вiн, Вона i
телевiзор»

ВI В ТО Р О К , 2 5 К ВІ Т НЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:30 ТСН
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
12:50, 13:50 «Пробач
менi, моя любове»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Хороший
хлопець»
22:00 «На ножах»
UA:ПЕРШИЙ
09:00 Ранок про Україну
10:00, 18:50 Що там з
Євробаченням? Блоги
10:05, 18:10, 18:55
КЛIП учасника
Євробачення-2017
10:20 Т/с «Площа Берклi»
11:20 Т/с «Лiнiя захисту»
15:35 Поза часом.
Телевистава «Фараони»
17:40 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний блок

19:00 Новини. Культура
20:20 Хокей з шайбою
серед чоловiкiв.
Чемпiонат свiту (Україна
- Австрiя)
22:55 Вiчне
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
09:15 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:10 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Я дарую тобi
щастя»
23:30 Т/с «Закон i
порядок. Злочинний
намiр»
ТОНіС
6:50, 22:05 DW-Вiзерунок
дня
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
11:50 «Соцiальний
статус»

14:15 Бiльярдний турнiр
«Cluster Cup». 1/2 фiналу
15:50 «Iпостасi спорту»
16:15 «Таке спортивне
життя. О. Садовнича»
16:50, 20:10 Вердикт
iсторiї
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Л. Оганезов
21:20 «Вiдлуння»
22:30 Бiльярдний турнiр
«Cluster Cup». Фiнал
00:00 «В. Мулерман.
Жертви радянської
естради»
ТЕТ
07:10 М/с «Лис Микита»
07:25 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/ф «Горщиксмiхотун»
09:25 М/с «Дорамандрiвниця»
09:55 Х/ф «Король
скейтборду. Найбiльш
вертикальний примат»
11:25, 18:50 Панянкаселянка
12:25, 16:40 Казки У Кiно
13:30, 19:55 Готель
Галiцiя

НТН
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 7»
13:50, 15:05 Т/с

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Мисливець
та жертва
11:50 Африка: хижий свiт
13:40 Мiстична Україна
14:30 Прихована

реальнiсть
15:20, 23:40 Вирiшальнi
битви 2-ї свiтової
16:10, 20:50 Скарби зi
сховищ
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Легенди карного
розшуку
19:50 Далеко i ще далi
00:30 Ризиковане життя
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, 18:10 «Природа
сьогоднi»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
10:00, 18:00 «Розсмiши
комiка»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
19:00 «Орел i Решка»
22:00 «КВН на БIС»
00:45 Х/ф «Недоторканi»
ІНТЕР
6:20, 13:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25, 20:30 Т/с
«Спокуса»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Одного разу у
Ростовi»
00:10 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Бiльше нiж правда
12:10, 13:20, 17:50 Т/с
«Острiв непотрiбних
людей»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Ключ
саламандри»
15:30, 16:10, 21:25 Т/с
«Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:25 Х/ф «Iдентифiкацiя
Борна»
5 КАНАЛ
06:45, 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, 21:00,

22:00, 23:00 Час новин
08:50 Клуб LIFE
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
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Агрокраїна
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 Д/п «Помста
природи»
10:30, 22:55 «Вiн, Вона i
телевiзор»
11:30 «Облом.UA.»
15:15 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
17:00 Т/с «Перевiзник 2»
18:00 «Нишпорки»
19:20, 20:15 Т/с
«Схватка»
21:05 Х/ф «Справжнє
правосуддя: Вуличнi
вiйни»
23:55 «Територiя обману»

С Е Р Е ДА , 2 6 К ВІ Т НЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 8»
12:50, 13:50 «Пробач
менi, моя любове»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Хороший
хлопець»
22:00 Х/ф «Обраниця»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 19:50 Новини
09:55, 18:45 Що там з
Євробаченням? Блоги
10:00 Д/ф «Помилка на
тисячолiття»
13:35 Д/ф «Чорнобиль.
Людський фактор»
14:00 Д/ф «Чорнобиль.
Точка часу»
14:25 Д/ф «Тут є життя»
16:30 Т/с «Лiнiя захисту»
17:40 М/с «Книга
джунглiв»

18:15 Новинний блок
19:00, 01:50 Новини.
Культура
20:20 Хокей з шайбою
серед чоловiкiв.
Чемпiонат свiту
(Казахстан - Україна)
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:10 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Я дарую тобi
щастя»
23:30 Д/ф «Блакитний
пил»
ТОНіС
6:50, 22:00 DW-Вiзерунок
дня

07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
12:00 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
14:10, 22:20 Бiльярдний
турнiр «Cluster Cup».
Фiнал
15:40 «Iпостасi спорту»
15:55 «Таке спортивне
життя. О. Торохтiй»
16:45, 19:55 Вердикт
iсторiї
19:00 В гостях у
Д. Гордона. П.
Пiдгородецький
23:50 «Натхнення»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10 М/с «Лис Микита»
07:40 М/ф «Лисичка з
качалкою»
08:00 Мультмiкс
09:25 М/с «Дорамандрiвниця»
09:55 М/ф «Пригоди
козака Енея»

12:05 Х/ф «Везунчик»
13:50 Т/с «10.5 балiв»
17:00 Х/ф «I гримнув
грiм»
18:50 Панянка-селянка
20:00 Х/ф «Громобiй»
21:45 Х/ф «Загублене
мiсто»
23:40 Це любов
00:05 Розсмiши комiка
СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:00, 18:30 «За живе!»
11:20 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
23:15 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН
6:15 Х/ф «Небо скрiзь
однакове...»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»

10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00, 21:30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 8»
13:50, 15:05 Т/с
«Елементарно»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 «Страх у твоєму
домi»
23:45 Т/с «Королi втечi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:50 Ревiзор.Чорнобиль
07:50 Х/ф «Штучний
розум»
10:40 Т/с «Секретнi
матерiали»
16:00, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
21:00 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «Час розплати»
00:20 Х/ф «Щоденники
Чорнобиля»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя

11:50 Африка: хижий свiт
13:40 Мiстична Україна
14:30 Прихована
реальнiсть
15:20, 23:40 Вирiшальнi
битви 2-ї свiтової
16:10 Кiбервiйни
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Легенди карного
розшуку
19:50 Далеко i ще далi
20:50 Мандрiвка у себе
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київськi iсторiї»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Природа
сьогоднi»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Якiсне життя»

22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
09:50, 18:00 «Орел i
Решка»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
00:45 Т/с «Ти - моє життя»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25, 20:30 Т/с
«Спокуса»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Одного разу у
Ростовi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Громадянська
оборона
10:50 Д/ф «Битва за
Чорнобиль»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Iдентифiкацiя
Борна»
15:15, 16:10, 21:25 Т/с
«Пес-2»
17:50 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:20 Х/ф «Перевага
Борна»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 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, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
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
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
8:00 «Спецкор»
09:00 «Територiя обману»
10:00 «Люстратор.
Прокляття системи»
11:00 «Секретнi
матерiали»
12:00 Д/п «Помста
природи»
13:10 Х/ф «Великий
Майстер»
15:40 Х/ф «Земля пiд
ударом»
17:25 «Цiлком таємно»
17:55 1/2 Кубку України
з футболу «Миколаїв» «Динамо»
20:00 Т/с «Схватка»
20:50 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Помста»
22:40 Х/ф «Королiвство
вiкiнгiв»
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КАНАЛ 1+1
09:30 «Чотири весiлля - 2»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 8»
12:50, 13:50 «Пробач
менi, моя любове»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Хороший
хлопець»
22:00 «Чотири весiлля 6»
23:00 «Право на владу
2017»
UA:ПЕРШИЙ
06:45, 07:45, 08:30
Смакота
10:00, 18:50 Що там з
Євробаченням? Блоги
10:05 КЛIП учасника
Євробачення-2017 №
10:20, 16:30 Т/с «Лiнiя
захисту»
12:05 Д/с «Пiвденна
Корея сьогоднi»

14:10 Д/ф «Обраний.
Мирослав Вантух»
15:35 Надвечiр’я. Долi
18:10, 18:55
КЛIП учасника
Євробачення-2017
19:00 Новини. Культура
19:20 Iсторична
докудрама «Доньки Єви»
20:20 Хокей з шайбою
серед чоловiкiв.
Чемпiонат свiту (Австрiя Пiвденна Корея)
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
09:15 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:10 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Я дарую тобi
щастя»
23:30 Т/с «Закон i
порядок. Злочинний
намiр»

ТОНіС
10:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
11:50 «Соцiальний
статус»
14:20, 22:15 Бiльярдний
турнiр «Cluster Cup».
Фiнал
15:55 «Iпостасi спорту»
16:15 «Таке спортивне
життя. Г. Сартинський»
16:50, 19:55 Вердикт
iсторiї
19:00 В гостях у
Д. Гордона. П.
Пiдгородецький
21:20 «Вiдлуння»
00:20 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
09:25 М/с «Дорамандрiвниця»
09:55 Х/ф «Король
повiтря. Золота лiга»
11:25, 18:50 Панянкаселянка
12:25, 16:40 Казки У Кiно
13:30, 19:55 Готель
Галiцiя

14:35, 17:45, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
15:05 Т/с «Домашнiй
арешт»
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Х/ф «Як я тепер
кохаю»
СТБ
08:50 «Все буде смачно!»
10:45, 18:30 «За живе!»
12:00 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
00:00 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00, 21:30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 8»
13:50, 15:05 Т/с
«Елементарно»
14:45, 19:00, 23:15

«Свiдок»
15:40 «Страх у твоєму
домi»
23:45 Т/с «Королi втечi»
НОВИЙ КАНАЛ
08:00 Т/с «Друзi»
10:40 Т/с «Щасливi
разом»
14:15, 19:00 Суперiнтуїцiя
18:00 Абзац
20:45 Київ вдень та вночi
22:00 Х/ф «Ковбої проти
прибульцiв»
00:10 Х/ф
«Протистояння»
МЕГА
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Мисливець
та жертва
13:40 Мiстична Україна
14:30 Прихована
реальнiсть
15:20, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:10, 20:50 Скарби зi

сховищ
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Легенди карного
розшуку
19:50 Далеко i ще далi
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, 18:10 «Природа
сьогоднi»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с
«Королева пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
19:00 «Орел i Решка»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 13:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25, 20:30 Т/с
«Спокуса»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Одного разу у

Ростовi»
00:10 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Секретний фронт
11:15, 13:15, 17:50 Т/с
«Острiв непотрiбних
людей»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Перевага
Борна»
15:30, 16:10, 21:25 Т/с
«Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:25 Х/ф «Ультиматум
Борна»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
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, 22:00,
23:00 Час новин

07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 Мотор
08:50 Клуб LIFE
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
2+2
08:00 «Територiя обману»
10:00 «Цiлком таємно»
10:30, 23:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
11:30 «Вiдеобiмба»
15:10 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
17:00 Т/с «Перевiзник 2»
18:00 «Секретнi
матерiали»
18:30 «Спецкор»
19:20, 20:10 Т/с
«Схватка»
21:10 Х/ф «Справжнє
правосуддя 2: Темний
провулок»
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КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 8»
12:50, 13:50 «Пробач
менi, моя любове»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 Х/ф «Я буду поруч»
00:30 Х/ф «Обраниця»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 19:50 Новини
09:00 Ранок про Україну
11:00, 16:30 Т/с «Лiнiя
захисту»
15:35 Вiра. Надiя. Любов
17:20 Казки Лiрника
Сашка
17:40 М/с «Книга
джунглiв»
18:15 Новинний блок
18:50, 22:45 З перших
вуст
19:00 Новини. Культура

19:20 Д/ф «Iсторiя
без купюр. Холмська
трагедiя»
20:20 Хокей з шайбою
серед чоловiкiв.
Чемпiонат свiту (Пiвденна
Корея - Україна)
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:10 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Я дарую тобi
щастя»
23:20 Слiдами борцiв з
корупцiєю. Спецiальний
репортаж
00:00 Т/с «Закон i
порядок. Злочинний
намiр»

ТОНіС
6:50, 21:55 DW-Вiзерунок
дня
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:35 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
11:05 «Будьте здоровi!»
14:15 Бiльярдний турнiр
«Cluster Cup». Фiнал
16:20 «Iпостасi спорту»
16:50 Вердикт iсторiї
19:00 В гостях у
Д. Гордона. П.
Пiдгородецький
19:55 Повiтрянi воїни
21:20 «Вiдлуння»
22:15 Х/ф «Молодий та
невинний»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:10 М/с «Лис Микита»
09:25 М/с «Дорамандрiвниця»
09:55 Х/ф «Мерi Ком»
12:05 Х/ф «I гримнув
грiм»
14:00 М/ф «Чудасiя»
14:10 М/ф «Чарiвний

горох»
14:25 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
15:35 М/ф «Лежень»
15:45 М/ф «Iсторiї
вiд Шрека, Панди та
Драконiв»
20:00 Х/ф «Голоднi iгри.
Переспiвниця»
22:10 Х/ф «Як я тепер
кохаю»
00:10 Х/ф «Залiзна сотня»
СТБ
7:25 Х/ф «Два береги»
09:00 Х/ф «Термiново,
шукаю чоловiка»
11:00 Х/ф «Я щаслива»
12:55, 18:30 Х/ф
«Закоханi жiнки»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00, 22:55 «Холостяк
- 7»
22:30 «Небачене
Євробачення»
00:20 Т/с «Коли ми
вдома»
НТН

7:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00, 21:30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 8»
13:50, 15:05 Т/с
«Елементарно»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 «Страх у твоєму
домi»
23:45 Т/с «Королi втечi»
НОВИЙ КАНАЛ
7:00, 21:10 Київ вдень
та вночi
11:10 Серця трьох
13:10 Х/ф «Ковбої проти
прибульцiв»
15:30 Х/ф «Час розплати»
18:00 Абзац
19:00 Х/ф «Руйнiвник»
22:20 Х/ф «Пророк»
00:20 Х/ф «Таємний
орден»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Гордiсть України

08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Мисливець
та жертва
11:50 Африка: хижий свiт
13:40 Мiстична Україна
14:30 Прихована
реальнiсть
16:10 Мандрiвка у себе
18:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Легенди карного
розшуку
19:50 Далеко i ще далi
20:50 Кiбервiйни
00:30 Пiдроблена iсторiя
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, 18:10 «Природа
сьогоднi»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с

«Королева пiвдня»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «У центрi уваги»
19:20, 22:15 «Столиця»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
09:50 «Орел i Решка»
00:00 «КВН»
ІНТЕР
6:20, 13:20 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25 Т/с
«Спокуса»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Батальйони
просять вогню»

01:50 Д/п «Акторифронтовики»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:40 Бiльше нiж правда
12:00, 13:15, 17:50 Т/с
«Острiв непотрiбних
людей»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25 Х/ф «Ультиматум
Борна»
15:25, 16:10 Т/с «Пес-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Х/ф «Жанна д’Арк»
00:30 Х/ф
«Турбулентнiсть»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 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, 22:00,
23:00 Час новин

07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
18:15 Iнтерв’ю з А.
Сусленком
19:30 Час. Пiдсумки
дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Секретнi
матерiали»
10:25 «Роби бiзнес»
11:00 Д/п «Помста
природи»
16:45 Х/ф «Чорна
буря»
19:20 Х/ф «Чорна
кобра»
21:10 Х//ф «Загнаний»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 29 К ВІ Т НЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 23:05 «Свiтське
життя»
11:00 «Голос країни 7»
14:50 Х/ф «Попелюшка з
Райського острова»
16:40, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:05 Х/ф «Я буду поруч»
UA:ПЕРШИЙ
6:35 Пiдсумки
09:00 М/с «Книга
джунглiв»
10:45 Що там з
Євробаченням? Блоги
10:50 КЛIП учасника
Євробачення-2017
11:00 Фольк-music. Дiти
11:50 Т/с «Доньки Єви»
13:00 Т/с «Красунi Едiт

Уортон»
19:20 Х/ф «Дитячий
секрет»
21:005 Новини
21:30 За крок до
Євробачення
22:15 Що там з
Євробаченням? Кухня
22:45 Мегалот
00:05 На слуху. Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зоряний шлях
08:00, 15:20 Т/с «Я дарую
тобi щастя»
17:30, 19:40 Т/с «Це було
бiля моря»
21:50 Х/ф «Буду вiрною
дружиною»
ТОНіС
6:20 Х/ф «Веселi хлопцi»
09:50 «Шеф-кухар
країни»
10:30, 19:55 Дикi тварини
13:35 «Iпостасi спорту»
15:30 «Соцiальний статус:

ваша пенсiя»
16:10 Х/ф «Молодий та
невинний»
18:00 Баскетбол.
Суперлiга. Фiнал
21:00 Д/ф «М. Мерсьє.
Заручниця кохання»
22:00 Х/ф «Секретний
агент»
23:50 «Кумири»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
07:10 М/с «Лис Микита»
07:40 М/ф «Казки про
машини»
08:00 Мультмiкс
09:35 М/с «Дорамандрiвниця»
11:35 Х/ф «Король
повiтря. Золота лiга»
13:20 Казки У Кiно
15:55 Х/ф «Громобiй»
17:40 Х/ф «Голоднi iгри.
Переспiвниця»
19:50 Готель Галiцiя
22:00 Одного разу в
Одесi

00:00 Т/с «Отже»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
11:20 «Холостяк - 7»
13:50 «МастерШеф
Дiти - 2»
19:05 «Україна має
талант! Дiти»
22:10 Т/с «Коли ми
вдома»
23:35 «Давай поговоримо
про секс 3»
НТН
6:10 Х/ф «Чорний
трикутник»
10:05 Х/ф «Людина в
зеленому кiмоно»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 «Склад злочину»
15:15 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Мiцний
горiшок»
21:00 Х/ф «Еквiлiбрiум»
23:00 Х/ф «Ретроград»

НОВИЙ КАНАЛ
6:50 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:45 Ревiзор Крамницi
10:40 Таємний агент
11:40 Таємний агент.
Пост-шоу
13:10 Вiд пацанки до
панянки
17:00 М/ф «Три богатирi
та Шамаханська цариця»
18:40 Х/ф «Вартовi
Галактики»
21:00 Х/ф «Сходження
Юпiтер»
23:20 Х/ф «Нова ера Z»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Брама часу
08:10 Вирiшальнi битви
2-ї свiтової
10:00, 23:50 Анатомiя
бою
11:00, 21:00 Таємницi
автокатастроф
13:00 Загадки планети
14:00 Африка: хижий свiт

17:00 Далеко i ще далi
18:50 Iгри розуму
00:50 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:30 «Мультляндiя»
15:10 «Прощальний
концерт М. Поплавського
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:20 Х/ф «Розарiя»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Штиль»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
10:10 Х/ф «Пригоди
Бейлi: Нiч у Коутаунi»
11:50 Т/с «H2O: Просто

додай води»
13:15 Х/ф «Король
повiтря»
15:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
18:00 «Навколо М»
00:00 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
7:50 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина»
09:30 «Україна вражає»
10:00 Д/п «Є. Моргунов.
Нестерпний балагур»
10:50 Х/ф «Самогонники»
11:10 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
11:20 Х/ф «Комедiя давно
минулих днiв»
13:10 Т/с «Коли на
пiвдень вiдлетять
журавлi»
16:40 Х/ф «Чоловiк на
годину»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Великий бокс.
Володимир Кличко Ентонi Джошуа»

ICTV
6:00 Х/ф «Бережiть жiнок»
07:05 Дивитись усiм!
09:50 Дизель-шоу.
Дайджест
10:55, 11:50 Вiдпустка за
обмiном
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «На трьох»
13:30 Х/ф «Жанна д’Арк»
16:25 Х/ф «Острiв
Горлорiзiв»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф
«Трансформери»
22:40 Х/ф «Спадок
Борна»
5 КАНАЛ
7:00, 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

13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв
14:35 Навчайся з нами
15:15 Фiнансовий
тиждень
15:30 Особливий погляд
17:10 «За Чай.com»
18:15 Фактор безпеки
19:25, 23:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
2+2
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:50 «Бушидо»
11:50 «Зброя»
13:20 Х/ф «Агент Кодi
Бенкс»
15:15 Х/ф «Агент
Кодi Бенкс 2. Пункт
призначення - Лондон»
17:10 Х/ф «Чорна кобра»
19:00 Т/с «Одинак»
22:35 «Угон по-нашому»
23:30 «Секретнi
матерiали»

НЕДIЛЯ , 30 К ВІ Т НЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
8:00 «Снiданок. Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 Марiччин кiнозал.
М/ф «Маша i ведмiдь»
10:00 «Розсмiши комiка
2017»
11:00 «Свiт навиворiт - 4:
В’єтнам»
12:00, 13:00 «Свiт
навиворiт - 2: Iндiя»
14:00 Т/с «Хороший
хлопець»
18:30 «Українськi
сенсацiї»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Свiтське життя. Рiк
голосу»
22:00 Х/ф «1+1»
UA:ПЕРШИЙ
8:10 Смакота
09:00 Поза часом.
Телевистава «Вечори на
хуторi бiля Диканьки»
10:50 Д/ф «Павло
Вiрський. Такий, як є»
12:00 Театральнi сезони
12:30 Мистецькi iсторiї

12:45 Фольк-music. Дiти
13:50 Фольк-music
16:20 Твiй дiм-2
16:40 Х/ф «Клара i
Франциск»
20:30 Перша шпальта
21:00 Новини
23:00 Свiт on line
23:25 Територiя закону
23:40 Вперед на Олiмп!
00:05 Вiд першої особи.
Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:40 Зоряний шлях
09:20 Т/с «Це було бiля
моря»
13:00 Х/ф «Буду вiрною
дружиною»
17:00, 20:00 Т/с «Поки
живу, люблю»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:25 Х/ф «Волошки для
Василiси»
23:20 Реальна мiстика
02:00 Т/с «Райське мiсце»
ТОНіС

6:15, 22:15 Х/ф «Тридцять
дев’ять сходинок»
09:55 Повiтрянi воїни
13:40 «Будьте здоровi!»
15:30 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
16:20 Х/ф «Секретний
агент»
18:10 Концерт Т.
Пiскарьової «Я люблю»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:10 «Шеф-кухар
країни»
21:45 Євромакс
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:10 М/с «Лис Микита»
07:25 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
07:40 М/ф «Вiйна яблук
та гусенi»
08:00 Мультмiкс
09:40 М/ф «Мураха Z»
11:15 М/ф «Аеротачки»
12:50 М/ф «Святковi
iсторiї вiд Шрека, Панди

В магазин продовольчих товарів
потрібні ПРОДАВЦІ.
Довідки за тел: (098) 552-34-22
Виробничому підприємству
в с. Нижча Дубечня
на постійну роботу потрібні:
Бухгалтер – жінка 30-50 років;
вимоги: досвід роботи, знання 1С, Excel.
З/п – від 5 000 грн.
Тел: (099) 113-29-06
Учень налагоджувальника/
екструдерщика.
Чоловік до 50 років. З/п – від 4 000грн.
Тел: (067) 450-39-25
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

та друзiв з Мадагаскару»
19:50 Готель Галiцiя
22:00 Одного разу в
Одесi
00:00 Т/с «Отже»
СТБ
7:45 «Холостяк - 7»
08:55 «Все буде смачно!»
09:50 «Караоке на
Майданi»
10:50 «Україна має
талант! Дiти»
14:00 Х/ф «Дiамантова
рука»
16:00, 00:10 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Один за всiх»
22:10 «Благодiйний
концерт «Iгри
нескорених»
НТН
8:30 Т/с «Черговий
ангел - 2»
12:00 Х/ф «Мiцний
горiшок»
13:25 Х/ф «Товариш

Продаю гараж в КВГ «Берізка» в м.
Вишгороді (біля ринку). Гараж цегляний, з льохом (з оглядовою ямою).
Гараж та земля під ним приватизовані. Тел: (093) 022-69-27, (097) 35050-10, Наталя Михайлівна (власник)
Продаю дачу в садовому товаристві
«Енергетик», м. Вишгород (на горі
за школою «Сузір’я»). Земельна ділянка 0,0434 га приватизована.
Тел: (093) 022-69-27, (097) 350-5010, Наталя Михайлівна (власник)

Потрібна ШВЕЯ у
швейний цех у Вишгороді
(б/ц «Карат»). Висока
зарплата. Шиємо жіночий
одяг (трикотажу немає).
Запис на співбесіду:
(067) 463-51-14, Аліна.

генерал»
15:10 «Легенди карного
розшуку»
17:30 «Склад злочину»
19:00 Т/с «Я - охоронець»
22:10 Х/ф «Зникнення
Елiс Крiд»
00:05 Х/ф «Еквiлiбрiум»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Сiмейка Крудс»
07:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:00 Х/ф «Кодекс
злодiя»
10:00 Х/ф «Пророк»
12:00 Х/ф «Руйнiвник»
14:10 Х/ф «Вартовi
Галактики»
16:40 Х/ф «Сходження
Юпiтер»
19:10 Х/ф «Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць»
21:00 Х/ф «Лара Крофт:
Колиска життя»
23:10 Х/ф «Ласкаво
просимо до Зомбiленду»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса

07:20 Брама часу
08:10 Вирiшальнi битви
2-ї свiтової
10:00, 23:50 Анатомiя
бою
11:00, 21:00 Таємницi
автокатастроф
13:00 Загадки планети
14:00 Африка: хижий свiт
17:00 Далеко i ще далi
18:50 Iгри розуму
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:00 «Вперед, на Олiмп!»
14:30 «Мультляндiя»
15:30 «Вiкно в Європу»
15:55 Х/ф «Штиль»
17:35 «Ювiлейний вечiр
поета А. Демиденка»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Страшенно
красивий»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»

Потрібен продавець
(жінка) продовольчих
товарів у м. Вишгороді.
Вимоги: охайність,
ввічливість,
відповідальність та
наявність санітарної
книжки.
Тел: (097) 348-05-31

«ПОСТЕЛЬКА»
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ
шкіри та хутра.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47

Мешканці району, області, м. Києва тощо, підприємства та організації можуть передплатити газету у будьякому відленні поштового зв’язку. Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфiльми»
09:50 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:15 Х/ф «Король
повiтря»
13:10 «Навколо М»
14:10 «Орел i Решка. На
краю свiту»
22:00 Х/ф «Шалено
закоханий»
00:00 Х/ф «Блеф»
ІНТЕР
6:15 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина»
07:45 «Великий бокс. В.
Кличко – Е. Джошуа»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:00 Х/ф «Прикинься
моїм хлопцем»
13:50 Х/ф «Самогонники»
14:10 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
14:20 Х/ф «Її серце»
16:15 Т/с «Фродя»

20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт Олега
Винника
23:00 Т/с «Коли на
пiвдень вiдлетять
журавлi»
ICTV
6:45 Т/с «Вiддiл 44»
11:05, 13:00 Х/ф «Острiв
Горлорiзiв»
12:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Спадок
Борна»
16:05 Х/ф
«Трансформери»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф
«Трансформери-2:
Помста полеглих»
23:25 Х/ф «Смертельнi
перегони»
5 КАНАЛ
6:25, 18:15 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,

Âèøãîðîä

19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
08:30 Феєрiя мандрiв
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
13:30 Час iнтерв’ю
15:15 П’ятий поверх
20:05 Машина часу
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:30 Док. проект «Вiддiл
кадрiв»
23:30 Фiнансовий
тиждень
2+2
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30 «Роби бiзнес»
09:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
12:00 Т/с «Одинак»
19:20 27 тур ЧУ з
футболу: «Чорноморець»
- «Динамо»
21:25 ПРОФУТБОЛ
23:10 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»
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Побачимо, яке літо на нас чекає.
Може, худнути й не варто
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Вишгород

Першою
відгукнулася
на
участь у виставці Людмила Батишкіна зі своїми майстерно виплетеними гачком серветками.
Потім і Наталія Рудько — принесла картини своєї мами Валентини Дмитрівни, вишиті хрестиком.
Дуже сподобалися всім сукня та
шаль Любові Шкільної, вив’язані
гачком, роботи Ольги Дяченко,
вишиті хрестиком та бісером,
капці Олени Христич, зроблені
методом валяння. А картини майстрині Олени Кобзар взагалі були
поза конкурсом. Її автопортрет
сприймався як фотографія, та й
картина «Подарунок від лелеки»

Виставки

Рукоділля поважних майстринь
Емма ОДИНОКІНА,
голова комітету ЗМІ
при Вишгородській міській раді ветеранів
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Нещодавно в приміщенні Вишгородської міської
ради ветеранів (вул. Б. Хмельницького, 7) відбулася виставка рукоділля та хобі майстринь поважного
віку. Ми прагнули показати, що жінки, вийшовши на
пенсію, не полишають активного життя. У багатьох
проявляються таланти, про які вони навіть і не здогадувались.
Гостей було не так багато, але всі зауважували, що
такі виставки треба проводити регулярно, із залученням більшої кількості як учасників, так і гостей, адже у
багатьох майстринь є багато дуже красивих виробів.
Ідея створення виставки належить Зінаїді Ступак — голові комітету по культурно-масовій роботі ветеранської організації. А втілила її в життя Людмила
Болдирева, яка сама почала вишивати бісером лише
рік тому.

Сердечно ВІТАЄМО з поважним ЮВІЛЕЄМ доброго і турботливого чоловіка, татуся і
ласкавого дідуся
Ігоря Євгеновича ДЕМЧЕНКА!
Рівно 90 років тому відбулася
важлива подія, яка вплинула згодом на нашу долю. Це
дата твого народження!
Вся наша сім’я з гордістю вимовляє твоє ім’я,
цінує тебе, твоє ставлення і від щирого серця
вітає тебе з поважною датою!
Ти є для нас прикладом доброти, мудрості та
справедливих взаємовідношень, які змінюють і збагачують наші сімейні традиції.
Ми раді висловити тобі свою безмежну вдячність. Бажаємо добра, здоров’я і подальшого
щасливого життя!
Дружина, діти та онуки

нікого байдужим не залишила.
Попри те, що кімнатка для виставки, надана міською ветеранською організацією, — невелика і кількість
учасників та робіт була обмежена, відвідувачі отримали
задоволення і побажали майстриням подальшої творчої
наснаги. Чимало добрих слів на адресу майстринь пролунало від начальника відділу з організаційних питань
Вишгородської міськради Олени Глави, радника міського голови, президента Благодійного фонду «Святої
Ольги» Володимира Малишева, голови районної ветеранської організації Таміли Орел, почесного громадянина міста Ольги Дяченко, які залишили свої записи у
книзі відгуків.
Людмила Болдирева не може не відзначити тих, хто
взяв участь у створенні виставки, — Анатолія Козака і Андрія Пироженка, майстринь Людмилу Желтякову, Людмилу Коренюк, Ніну Клименко, Євгенію Данилову, Петра Підлісного, Аллу Курочкіну, Тетяну Ануфрієву, Лідію Фесюк.
Здоров’я усім майстриням та здійснення творчих задумів!
ШАНОВНІ УЧАСНИКИ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ
НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ!
Низько вклоняюсь усім ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС, які 31
рік тому, не шкодуючи свого здоров’я і життя, працювали в 30-кілометровій зоні радіаційного лиха, аби якомога швидше ліквідувати наслідки
Чорнобильської трагедії, обмежити біду, допомоги тим, хто безпосередньо зупинив розбурхану стихію некерованої ядерної
реакції.
Щиро бажаю всім вам та вашим рідним і близьким
міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра й злагоди.
Хай завжди поруч з вами буде людська подяка за
ваші добрі справи!
З глибокою повагою і вдячністю
Голова громадської благодійної спілки інвалідів «Онкочорнобиль»
Віктор ЛУК’ЯНЕНКО

У дитячий садочок запрошуємо на роботу:
КУХАРЯ, ВИХОВАТЕЛЯ, ПОМІЧНИКА ВИХОВАТЕЛЯ.
Гідна заробітна плата. Тeл: (093) 452-60-22

Запрошуємо на роботу кондитера.
Графік роботи: пн-пт. Зарплата – від 6 000 грн.
Тел: (050) 010-41-04, Ірина
Запрошуємо на роботу вантажника.
Графік роботи: пн-пт. Зарплата – від 4 500 грн.
Тел: (050) 010-41-04, Ірина

Продам
диванкнижку,
беж,
ширина —
170 см,
1 200 грн.
Тел:
(063)
491-87-60

ЗАВОДУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІФТІВ
«КАРАТ-ЛІФТКОМПЛЕКТ»
на постійну роботу терміново потрібні:
— оператори верстатів з ЧПК;
— газоелектрозварювальники;
— електрослюсар;
— слюсар-ремонтник;
— водій легкового автомобіля.
Заробітна плата — від 8 000 грн +
соцпакет (безкоштовне харчування,
безкоштовна перевозка на роботу і з роботи: Димер-Вишгород, Вишгород-Димер).
Звертатись за адресою:
м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 19.
Тел: 579-23-36, (04596) 22-457

28 квітня з 09:00 до 16:00 придбаємо волосся –
55 000 грн за кг. Від 1 500 грн до 55 000 грн.
Ордени, медалі, фотоапарати, годинники в жовтому корпусі, бурштинове намисто.
м. Вишгород, вул. Грушевського, 1, «Перукарня».
Тел: (067) 622-01-61, (095) 431-63-06

Виробниче підприємство
оголошує набір роздільників
брухту та відходів металу
(чоловіки).
Місце роботи — м. Вишгород
(«Карат»), графік роботи: пн-пт,
з/п — від 5 000 грн.
Тел: (04596) 25-271, 25-272
ДО УВАГИ БАТЬКІВ МАЙБУТНІХ
ПЕРШОКЛАСНИКІВ ВИШГОРОДСЬКОЇ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ «СУЗІР’Я»!
У газетах «Вишгород» (№ 15’2017 р. від 15
квітня) та «Слово» – помилка в оголошенні про
конкурсне приймання учнів до 1-го класу, зокрема – в датах проведення співбесіди.
Наголошуємо: конкурсне приймання дітей
(учнів) до 1-го класу, співбесіда з майбутніми першокласниками відбудеться 01, 02 червня 2017 р.
за встановленим графіком, який буде розміщено
15 травня 2017 р. на сайті школи www.suzirya.org.
ua.
Додаткова інформація за тел: (04596) 5-39-67,
5-39-49.
Просимо вибачити за допущену неточність.
Адміністрація школи

Сердечно вітаю з 90-річним ювілеєм гарну людину – ветерана війни
Ігоря Євгеновича ДЕМЧЕНКА.
Шановний ювіляре!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом нехай Вас сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя, –
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно нестаріюча душа.
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте.
Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають.
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років на поміч всім людям.
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа.
Олег Кучмій, депутат Вишгородської міської ради
Вважати недійсними втрачені документи від
10.05.2005 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 454) на ім’я Івана Івановича
МОЙСЮКА

На роботу
в аптеку
потрібні
фармацевт
та
прибиральниця.
Тел:
(097)
285-50-48

