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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

Субота, 18 лютого 2017 року, № 7 (1113)

Читайте у номері:

Герої Небесної Сотні Вишгородщини

Регуляторний акт (проект) — 2-4
Програми’2017 — 5, 8
Про нові маршрути та акції протесту — 6, 7
Магія з прабабиної скрині — 12
Ігор ПЕХЕНЬКО
(вишгородець)

Читайте на сайті
газети «Вишгород»:
Мінімалки в ЄС
У «Стежини» — іменини
Обласний заплив
Податкова інформує

Володимир МЕЛЬНІЧУК (кия- Володимир КІЩУК (димерчанин)
нин, похований у м. Вишгороді)

Людина не може без Янгола…
Вони не були героями. Вони були звичайними людьми. І в мить
останню віддали нам найдорожче, що мали, – життя своє. За нас
віддали. Аби ми жили. Долюбили за них, дітей їхніх ненароджених
доколихали, пісень за них доспівали...
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аФішка

У ПРОКУРАТУРІ ЗНОВУ ХОЧУТЬ
ЗААРЕШТУВАТИ МОМОТА - YOUTUBE
Соцмережі ряснять перепостами (див. стор. 7). Редакція звернулась до захисту Олексія Момота

Коментар

25 лютого (субота) о 10:00 – науковопрактичний семінар: «ПроБіотехнологія –
здорова земля, здорові рослини, здорові
люди» (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, 2-ий
поверх, актова зала).
Фермер Ви або звичайний городник, громадський діяч, керівник підприємства, спеціаліст або вчений, – для всіх однаково важливими є питання родючості землі, рівень і якість
врожаю, здоров’я людей і безпека тих місць,
де живемо ми та наші діти.
Організатори заходу – Вишгородська
міська рада спільно з Компанією «Центр
Ефективних Технологій» – запрошують усіх
охочих. Вхід вільний.

Наталя РУДЕНКО, адвокат
Після того, як апеляційний
суд у червні 2016 р. скасував
обмеження та визнав підозру, оголошену Олексію Момоту, необґрунтованою, по суті з Олексієм Момотом не проводилось жодної слідчої дії
за його участю аж до лютого 2017 р. включно.
І от 14.02.2017, несподівано для нас, стороні
захисту вручили два клопотання Прокуратури Київської області: 1) цілодобовий домашній арешт;
2) відсторонення від посади. Це при тому, що граничний термін слідства — 12 місяців, тобто до 14

Активізація слідства вочевидь
за рамками кримінального провадження
квітня 2017 р.
Для мене особисто це юридичний абсурд. Аби
ж щось змінилось за 11 місяців розслідування!..
Та нічого не змінилось, додалось лише справжнє
прізвище псевдозаявника.
Виходячи з того, що по розслідуванню справи зроблено все, то можна зробити висновок, що
мета домашнього арешту та відсторонення від посади не лежить у рамках юридичного провадження. Переслідується ціль усунути Олексія Момота
від роботи, головним чином – від подальшого проведення інвентаризації земель.
Згадаймо останню, XX сесію міськради і звер-

нення до правоохоронних органів щодо розслідування шахрайської схеми привласнення земель
Вишгородської громади, публікацію мера у фейсбуку – оприлюднення інформації про забудовників, які здійснюють забудову з порушеннями.
Окрім того, за останній місяць апарат міськвиконкому направив листи недобросовісним землекористувачам щодо укладення належних договорів
оренди.
Висновок напрошується сам собою: активізація слідства очевидно лежить за рамками кримінального провадження.
Далі — на стор. 7

ВИШГОРОД ПАТРІОТИЧНИЙ…
15-21 лютого (середа-вівторок) із 9:00
до 19:00 у фойє БК «Енергетик» (просп. І.
Мазепи, 9, тел: /04596/23-805) — виставка,
присвячена 28-ій річниці виведення військ
з Афганістану та пам’яті Героїв Небесної
Сотні. Експозицію створено за сприяння Національного музею-заповідника «Битва за
Київ у 1943 році».
… СПОРТИВНИЙ
25 лютого (субота) на стадіоні «Енергетик» — у рамках календарної програми
«Козацькі звитяги-2017» — лижварський/
нартярський фестиваль «Масниці-2017».
У програмі: лижеролерні/лещетарські перегони, нагородження переможців, чай «Мономах», фольклорні витребеньки. Збір учасників о 12:00. Старт о 12:30.
Довідки та попередні заявки за тел:
(04596) 54-762, (097) 553-08-16.
… СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
28 лютого (вівторок) о 14:00 — громадські слухання на тему «Внутрішня економічна політика — це стосується кожного.
Пенсійне забезпечення населення — чи
дострокове вимирання?». Запрошуються
громада міста, фахівці економічної та соціальної сфери, громадські рухи й об’єднання,
політичні партії. Докладніше — за тел: (067)
459-31-56, (095) 177-82-56 (Степанія Сідляр,
координатор духовно-просвітницького центру
«Спадщина»)
«СПАДЩИНА»: ШКОЛА КУЛІНАРІЇ
ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ
Духовно-просвітницький центр «Спадщина» у співпраці з Асоціацією кулінарів і
шеф-кухарів України має намір для всіх бажаючих, незалежно від статі і віку, відкрити
школу кулінарного мистецтва.
Для молоді – школу економічних знань.
Тел: (067) 459-31-56, (095) 177-82-56, Степанія Сідляр, координатор ДПЦ «Спадщина»

Про скликання чергової ХХІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
Розпорядження
від 10 лютого 2017 року № 13
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
скликати ХХІ сесію Вишгородської міської ради VІІ
скликання:
1. Призначити пленарне засідання 21 лютого
2017 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, з таким порядком
денним:
1. Про заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності м. Вишгорода.
2. Про заслуховування звіту тимчасової контрольної комісії Вишгородської міської ради, створеної рішенням ради від 13.09.2016 р. № 15/65.
3. Про внесення змін до рішення Вишгородської
міської ради від 14.12.2015 року № 2/11 «Про звільнення від сплати земельного податку».
4. Про внесення змін до рішення Вишгородської

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

міської ради від 23.12.2016 р. № 19/3 «Про Вишгородський міський бюджет на 2017 рік».
5. Про передачу в безоплатне користування
майна.
6. Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського бюджету за 9 місяців 2016
року.
7. Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського бюджету за 12 місяців 2016
року.
8. Про звернення депутатів Вишгородської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо підготовки відповідної нормативної бази та роз’яснення
утворення госпітальних округів.
9. Про звернення до ДП «Київська лісова науково-дослідна станція», Київського обласного та
по м. Києву управління лісового та мисливського
господарства щодо надання погоджень для передачі лісової ділянки.
10. Про внесення змін до рішення від 14 грудня

2015 року № 2/5 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату виконавчого комітету Вишгородської міської
ради VІІ скликання».
11. Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Вишгорода.
12. Про передачу в управління багатоквартирного житлового будинку у м. Вишгороді.
13. Про затвердження нової редакції Статуту
КП «Управління з розвитку фізичної культури та
спорту Вишгородської міської ради».
14. Про внесення змін до Статуту КП «Редакція
газети «Вишгород».
15. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Бабіковій О.П.
16. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянам (КІГ «Лісний»)
Далі — на стор. 2

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

2017 року

Про скликання чергової
ХХІ сесії Вишгородської
міської ради VIІ
скликання
(Початок — на стор. 1)
17. Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянам (ГБК «Ветеран»)
18. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Підлісній Л.Д.
19. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Чайчук Л.М.
20. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Єрмаку В.П.
21. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ткаченко В.П.
22. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Павленко Т.Ф.
23. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Мартиненко В.М.
24. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Озтекін О.О.
25. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Дяченку В.М.
26. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Винник С.М.
27. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Чабараю М.І.
28. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Артющенко Г.В.
29. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Карачун Л.І.
30. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Сасіну В.В.
31. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Силивоник Ю.В.
32. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Кутаф’євій Л.К.
33. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Степаняну Г.
34. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Грищенку С.М.
35. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
постійне користування КП «Координаційний центр
з будівництва та земельних питань Вишгородської
міської ради».
36. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
постійне користування КП «Управління з розвитку
фізичної культури та спорту Вишгородської міської
ради».
37. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Кулініч О.П.
38. Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Тимко Л.М.
39. Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гриненку П.М.
40. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Буренок С.В.
41. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Дорошенко Л.О.
42. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Мельнику В.М.
43. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Мошковській Л.М.
44. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Черняк Л.П.
45. Про затвердження проекту із землеустрою
товариству з обмеженою відповідальністю «Оцінювач».
46. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки та поновлення його дії (Курочка
Є.В.)
47. Про продовження (поновлення) дії договору
оренди ТОВ «ТЕРА»
48. Про внесення змін до рішення № 39/22 від
30.09.2014 р. (ТОВ «Електронні інновації).
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

Офіційно

Вишгород

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що ______2017 року
в мережі інтернет на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради опублікується проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і

розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода».
Пропозиції й зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються впродовж одного місяця з моменту опублікування проекту даного
рішення.
Поштова адреса: 07300, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 69.
Тел: (04596) 22-957.

Проект
Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів
і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода
Рішення _____ сесії Вишгородської міської ради VII
скликання від _________ 2017 р. № _______
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 роз-

мірів 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 коштів 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 оздоровчого 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 законодавством 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 з умовами п. 2.5. цього Порядку.
2. Розмір пайової участі
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).
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 інфра-
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структури 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’єкта 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 із 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 10 робочих
днів із 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 непогодження 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, договору 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 із генеральним проектувальником несуть повну відповідальність за достовірність наданих документів.
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Порядок залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у
створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода
тури м. Вишгорода зараховуються до міського бюджету.
У разі зміни фактичної вартості Об’єкта 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 інженерно-транспортної 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, що підтверджують готовність
інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інф-
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раструктури 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 надаються 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) й офіційно повідомив про це відповідні
органи державної влади та має відмітку в паспорті
громадянина України, надається лише копія паспорта громадянина України.
У випадку представлення інтересів заявника
довіреною особою надаються належно посвідчені
копії паспорта, довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного
номера) представника та довіреності.

4.2. Зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста вирішується виконавчим комітетом міської ради на підставі наданих
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

Договір № ___ про пайову участь замовника (юридичної, фізичної особи) у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода

Додаток
до Порядоку 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 _____ 2017 року № _____

Всі документи надаються 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) й офіційно повідомив про це відповідні
органи державної влади та має відмітку в паспорті
громадянина України, надається лише копія паспорта громадянина України.
У випадку представлення інтересів заявника
довіреною особою надаються 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 із 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 сплачуються в грошовій формі
єдиним платежем або частинами за графіком, що
визначається договором.
Кошти пайової участі у розвитку інфраструк-

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 інженернотранспортної 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 з додатком № 1 до цього
Договору) у строк до __________ року, але не пізніше ніж до моменту
прийняття об’єкта в експлуатацію, відповідно до вимог чинного зако-

нодавства 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 Замовником 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 у 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 Вишгородської 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
07300, Київська обл., м. Вишгород,
пл. Т. 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.

Розрахунок розміру пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода на підставі затвердженої в
установленому порядку проектної документації
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 і 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:

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

________________________
(підпис)
«___» __________ 20____ р.
М. П.

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

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.
Далі — на стор. 4

4

18 лютого

Додаток 1
до Договору від ___
_______ 20_____ р. № ______
ЗАТВЕРДЖЕНО

Офіційно

2017 року

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)
Згідно з Порядком 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
07300, Київська обл., м. Вишгород, пл. Т. 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.

Додаток 1
до Договору
від ___ _________ 20_____ р. №
______

Вишгород

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міський голова
_______________ __________
«___» __________ 20____ р.

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. № _________.

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 з Порядком 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:

Вишгородська міська рада

Замовник
Найменування

07300, Київська обл., м. Вишгород,

Адреса:
Рахунок №__________
код ЄДРПОУ ________________
ІПН _____________________
тел. _________________

пл. Т. 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.

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________
(підпис)
«___» __________ 20____ р.
М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міський голова
_______________
____«__» _______ 20____ р.

Графік погашення розміру пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода

№

Період оплати

Сума оплати

Разом
Вишгородська міська рада

Замовник
Найменування
Адреса:

07300, Київська обл., м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1
Код ЄДРПОУ 37868556
МФО 821018

Рахунок №__________
код ЄДРПОУ ________________
ІПН _____________________
тел. _________________

р/р 31511921700244
в ГУ ДКСУ у Київській області
одержувач: Місцевий бюджет
тел./факс: (04596) 54-203

Міський голова

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________
(підпис)

________________ _______________
(підпис)

«___» __________ 20____ р.
М. П.

«___» __________ 20____ р.
М. П.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА — проекту рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження
Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і
розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода»
Проект рішення Вишгородської міської ради
«Про затвердження Порядку залучення, розрахунку
розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Вишгорода» розроблений виконавчим комітетом міської ради.
1. Опис проблем, які передбачається
розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта.
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено, що порядок залучення,
розрахунку розміру і використання коштів пайової
участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.
Відповідно до п. п. 2 п. «а» ст. 27, п. п. 7 п. «а»
ст. 30, п. п. 1, 4 п. «а» ст. 31 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» до повноважень
виконавчих органів міської ради належить залучення
на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста та
координація цієї роботи на відповідній території.
Проектом рішення пропонується встановити
участь замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Вишгорода та визначити її граничний розмір.
Залучення замовників до участі у комплексному соціально-економічному розвитку м. Вишгорода
збільшить дохідну частину бюджету міста.
2. Цілі регулювання.
Розробка і запровадження даного документа має
наступні цілі:
– приведення у відповідність до діючого законодавства України порядку залучення пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;
– удосконалення взаємовідносин органів місцевої влади та Замовників;
– оптимізація розміру залучення коштів Замовників з урахуванням інтересів територіальної громади м.
Вишгорода та інтересів Замовників.
3. Механізм регулювання.

Пропонований проект Порядку спрямований на
вирішення питання урегулювання відносин між Замовниками та органами місцевої влади.
Ознаками даного регулювання є:
1. Визначення розмірів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури м. Вишгорода та участі
замовників у комплексному соціально-економічному
розвитку міста здійснюється з урахуванням всіх необхідних показників та приймається рішенням колегіального розгляду.
2. Отримані грошові кошти, що надходять від
Замовників як пайова участь у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста та участь замовників у комплексному соціально-економічному розвитку м. Вишгорода, можуть
використовуватися виключно на створення і розвиток
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста.
4. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей.
Альтернативою даному регулюванню є:
1. Збереження чинного регулювання відносин
між органами місцевої влади та Замовниками.
2. Залучення коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури та участі замовників
у комплексному соціально-економічному розвитку
міста, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та необхідністю у фінансуванні міських програм без запровадження чіткого
механізму.
3. Вирішення проблеми, зазначеної у пункті
1 цього аналізу, можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення.
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження
та виконання вимог регуляторного акта.
Запропонований проект рішення встановить права та обов’язки для всіх Замовників при укладені між
ними та виконавчим комітетом міської ради догово-

рів пайової участі у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури та участі
замовників у комплексному соціально-економічному
розвитку м. Вишгорода. Також проектом рішення визначається порядок розрахунку розмірів та сплати
замовниками пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
та участі замовників у комплексному соціально-економічного розвитку м. Вишгорода.
6. Аналіз вигод та витрат.
Цільовими групами даного документа є:
— замовники;
— місцева влада — органи місцевого самоврядування м. Вишгорода;
— територіальна громада міста.
Замовники
Вигоди

Витрати

Можливість отримання рішення
Виконкому для розвитку бізнесу,
відповідно до Закону України
«Про регулювання містобудівної
діяльності»

Грошові витрати на
сплату пайової участі
у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та участі
замовників у комплексному соціально-економічному розвитку
м. Вишгорода

Незалучення (зміна відсотку) до
сплати пайової участі у розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода замовників у випадках,
передбачених Порядком
Місцева влада
Вигоди

Витрати

Здійснення контролю за розвитком
будівельного комплексу міста

Необхідність додаткового
контролю

Збільшення дохідної частини
бюджету м. Вишгорода
Можливість фінансування програм соціально-економічного
розвитку міста

Територіальна громада міста
Вигоди

Витрати

Фінансування програм соціально-економічного розвитку м.
Вишгорода

7. Показники результативності
1. Кількість замовників — осіб, які звернулися по
послуги розрахунку розміру пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури та участі замовників у комплексному
соціально-економічному розвитку м. Вишгорода.
2. Кількість договорів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури та участі замовників у
комплексному соціально-економічному розвитку м.
Вишгорода, які були укладені між Замовниками та
виконавчим комітетом міської ради.
3. Сума грошових коштів, які надійшли та повинні надійти до бюджету
міста від Замовників за договорами пайової участі замовників у
створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.
8. Визначення заходів, відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття.
Повторне відстеження результативності проекту
регуляторного акта проводитиметься після закінчення одного року з дня його прийняття за допомогою
аналізу статистичних даних, які будуть у наявності у
виконавчому комітеті міської ради.
Впровадження в дію запропонованого рішення
не тягне додаткових витрат на його контроль, тому
не передбачає збільшення кадрового складу органів
місцевого самоврядування.
Зауваження і пропозиції по проекту рішення
міської ради приймаються в письмовому вигляді
впродовж одного календарного місяця з дня його
опублікування за адресою Вишгородської міської
ради: пл. Т. Шевченка, 1, м. Вишгород.
Начальник юридичного відділу О. КАРПЕНКО

Офіційно

Вишгород

18 лютого

1. Загальні положення
У 2010 році рішенням Вишгородської міської ради утворено новий
заклад культури Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО».
Колектив відзначається стабільністю та постійним зростанням і щодо
свого творчого розвитку, і щодо складу ансамблю. З кожним роком чисельність колективу росте, вдосконалюється виконавська майстерність
вихованців. На даний час учасниками колективу є понад 250 дітей. Вони
займаються в таких групах: підготовча (3-5 років), молодша (6-9 років),
середня (10-13 років), старша (14-18 років). Хореографічний колектив
має широкий репертуар, який постійно поповнюється колоритними танцювальними композиціями сучасного танцювального мистецтва.
Також колектив бере активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях-конкурсах, що значно розширило коло реалізації
творчих досягнень.
Фактичне фінансування закладу у 2016 році із коштів загального
фонду міського бюджету в загальній сумі склало:
КЕКВ Найменування

Кошторис на
2016 рік, грн
2111 Заробітна плата
424 000,00
2120 Нарахування на заробітну 94 000,00
плату
2210 Предмети, матеріали,
32 000,00
обладнання та інвентар
2240 Оплата послуг (крім
158 800,00
комунальних)
2272 Оплата водопостачання та 1 500,00
водовідведення
2273 Оплата електроенергії
15 000,00
2800 Інші поточні видатки
1 700,00
Усього:
727 000,00

Фактичне
% виконання
виконання, грн
423 664,80
99,92%
93 206,26
99,16%
31 988,00

99,96%

158 057,81

99,53%

1 483,87

98,92%

14 287,28
1 424,73
724 112,75

95,25%
83,81%
99,60%

Колектив запрошують не тільки на різні Міжнародні фестивалі-конкурси, які проводяться як в Україні, так і закордоном (Франція, Польща,
Болгарія, Іспанія, Німеччина, Австрія, Словаччина, Чехія ), а також виступити зі своєю концертною програмою в різних містах Європи. Також
колектив запрошують взяти участь у різних телепроектах.
У минулому році робота з батьками була плідною та стабільною.
Батьки широко залучались до співпраці, залучались до участі в фестивалях-конкурсах. Ця робота вже стала системною. У колективі створений дієвий батьківський комітет, регулярно проводяться батьківські
збори.
2. Мета Програми
Метою роботи колективу є: навчити танцювати дитину, а також
створити таке середовище, у якому всебічно розвивається її особистість, здібності, обдарування. Хореографічний колектив істотно впливає
на його учасників: він сприяє формуванню в дитини потреби у саморозвитку, формує в нього готовність і звичку до творчої діяльності,
підвищує його власну самооцінку та її статус і в очах однолітків, педагогів, батьків. Танець таїть у собі величезне багатство для успішного
художнього і морального виховання, він сполучає у собі емоційну сторону мистецтва, приносить радість як виконавцю, так і глядачу — танець розкриває і ростить духовні сили, виховує художній смак і любов до

прекрасного. Танець народний, бальний, класичний, естрадний, сучасний, спортивний — усі вони для дитини надзвичайно корисні, сприяють
фізичному, моральному, естетичному розвитку. Також метою роботи є
сприяння розвитку та укріплення творчих і культурних зв’язків міста з
іншими містами України та Європи.
Відповідно до цього метою Програми є реалізація першочергових і
перспективних заходів, спрямованих на створення належних умов для
підвищення рівня культурного та професійного розвитку колективу,
належного задоволення культурних та духовних потреб вихованців колективу, а також сприяння розвитку та укріплення творчих і культурних
зв’язків міста з іншими містами України та Європи.
3. Основні завдання та заходи Програми розвитку закладу у 2017 році
У зв’язку з цим перед закладом стоять наступні завдання:
творча робота:
— організація змістовного дозвілля, формування комунікативної
культури та художньої компетентності;
— збільшення кількості учасників колективу, охоплених художньоестетичною діяльністю на базі закладу;
— створення більш тісної взаємодії та співпраці зі спонсорами та
меценатами;
— пошук та налагодження зв’язків із творчими колективами України та Європи;
— участь у міжнародних фестивалях-конкурсах та благодійних заходах, телепроектах;
— проведення творчих масових заходів у місті;
адміністративно-господарська діяльність:
— зміцнення матеріально-технічної бази КЗК Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО» (придбання інвентаря, учбових матеріалів, пошиття форми та костюмів для вихованців тощо).
Перелік необхідних заходів по зміцненню матеріально-технічної бази КЗК
Вишгородський танцювальний колектив «Клерико»
Поточний ремонт приміщення за- Костюмерна, кабінет
150 000 грн
1
кладу
Придбання меблів та апаратури Робочий стіл, стілець, 60 000 грн
2
шафа, музичний центр,
автономна акустична
колонка
Пошиття костюмів для учасників Тканина, пошиття
3
60 000 грн
збірної України
Придбання необхідних методич4
3 000,00 грн
них матеріалів та літератури
Придбання канцтоварів, малоцін5 000,00 грн
5
них матеріалів
Придбання миючих засобів
6
4 000,00 грн
Проведення масових заходів «Клерико»
Концерт (мюзикл) — 2 шт.
7
Декорації для свята, 100 000 грн
костюми учасникам,
реквізити, оренда концертної зали
Участь КЗК Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» у конкурсах, фестивалях
8
Чемпіонат Світу з танцювального Проїзд,
проживання, 400 000
шоу, Німеччина
харчування, участь
грн

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ТАЛАНОВИТИХ ТА ОБДАРОВАНИХ
ДІТЕЙ м. ВИШГОРОДА НА ПЕРІОД 2017 РОКУ
І. Загальні положення
Програма підтримки талановитих та обдарованих дітей м. Вишгорода на 2017 р. є програмним документом зі створення умов для реалізації державної молодіжної політики та державної Програми «Обдаровані діти» і покликана сприяти соціальному, духовному становленню
та розвитку дітей і молоді.
Програма передбачає практичні заходи, спрямовані на виконання указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України,
розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій та
міського голови.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Основною метою Програми є створення умов для розвитку творчих, інтелектуальних, наукових здібностей дітей, підтримки найбільш
талановитих та обдарованих дітей, надання можливості реалізувати
свої здібності на рівні міста, району, області, країни тощо.
В основі реалізації Програми — залучення обдарованої молоді до
системної науково-дослідної та практичної творчої діяльності в галузях:
— гуманітарних наук;
— природничо-математичних наук;
— образотворчого, музичного, театрального, хореографічного та
інших видів мистецтв, у тому числі прикладних та народних ремесел;
— фізичної культури та спорту.
ІІІ. Завдання Програми та шляхи її реалізації
№ № Зміст заходів
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Виплачувати стипендії міського
голови для обдарованих, талановитих дітей, молоді
Проводити семінари, конференції,
круглі столи, тренінги з представниками молодіжних громадських
організацій
Створити Молодіжну раду та підтримувати її діяльність у напрямках:
— проведення навчальних семінарів;
— розробка та поширення методичних матеріалів;
— створення молодіжних організацій та органів студентського самоврядування;
— інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку молодіжного
громадського руху в місті
Забезпечити проходження стажування молоді в органах місцевого
самоврядування
Проводити конкурс серед учнівської молоді міста «Якби я був мером» та конкурс дитячого малюнка
«Моє рідне місто»

За рахунок добровільних внесків фізичних осіб, підприємств, установ
За рахунок
загального фонду міського бюджету,
добровільних внесків фізичних осіб,
підприємств, установ
За рахунок добровільних внесків фізичних осіб, підприємств, установ

Фінансування

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ НА 2017 РІК
1. Загальні положення Програми
Міська Програма економічної підтримки електронних засобів масової інформації місцевого
значення на 2017 рік розроблена на підставі Законів України «Про інформацію», «Про доступ до
публічної інформації», «Про телебачення та радіомовлення», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самовряду-

вання в Україні засобами масової інформації», на
виконання Указів Президента України від 9 грудня
2000 року № 1323/2000 «Про додаткові заходи
щодо безперешкодної діяльності засобів масової
інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні», від 1 серпня 2002 року № 683/2002
«Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади»,
відповідних Постанов Кабінету Міністрів України.
У м. Вишгороді зареєстровано і працюють 4

Міжнародний фестиваль — кон- Проїзд, проживання, хар- 100 000
курс «Чорноморські ігри», м. Ска- чування
грн
довськ
УСЬОГО:
882 000 грн
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У статті витрат не включені видатки на оплату праці, видатки на
відрядження, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
4. Напрямки діяльності Програми
Реалізація Програми здійснюватиметься за такими пріоритетними
напрямками:
1. Організаційна робота щодо формування у вихованців особистісно-ціннісного ставлення до хореографії, виховання спортивних інтересів, морально-естетичних ідеалів.
2. Залучення дітей молодшого та шкільного віку до художньо-естетичної діяльності на базі закладу шляхом участі вихованців закладу у
різноманітних фестивалях, конкурсах, змаганнях, масових заходах місцевого та всеукраїнського рівнів.
3. Кадрове забезпечення (введення ставки репетитора для ведення
більш ефективної роботи КЗК ВТК «КЛЕРИКО»).
4. Матеріально-технічне забезпечення.
5. Інформаційно-методичне забезпечення.
5. Обсяги та джерела фінансування Програми, обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми на 2017 р.
У 2017 році фінансування Програми розвитку Вишгородського танцювального колективу «КЛЕРИКО» буде здійснюватися за рахунок коштів загального фонду міського бюджету та інших джерел.
Для здійснення статутних завдань комунального підприємства у
2017 році передбачається фінансування з місцевого бюджету у сумі не
менше 921 600,00 грн, у т. ч.:
КЕКВ 2111 Заробітна плата
КЕКВ 2210 Нарахування на заробітну плату
КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)
КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг Водопостачання та
та енергоносіїв
водовідведення,
електроенергія
КЕКВ 2800 Інші поточні видатки
Усього:

585 000 грн
128 700 грн
26 000 грн
160 500 грн
16 600 грн

4 800 грн
921 600 грн

6. Очікувані результати від реалізації Програми
У результаті виконання Програми у КЗК Вишгородський танцювальний колектив «КЛЕРИКО»:
— буде зміцнено матеріально-технічну базу закладу;
— будуть покращені умови для особистісного розвитку учасників
колективу, що сприятиме активній участі молоді у масових святах, організованих Вишгородською міською радою;
— представництво міста Вишгорода на міжнародному рівні;
— формування та зростання позитивного іміджу міста як культурного центру.
7. Організація і контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет
Вишгородської міської ради та постійна комісія міської ради з питань
освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення та охорони здоров’я.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
Додаток 16
до рішення Вишгородської міської ради від 23 грудня 2016 р. № 19/2

6.

7.

8.

За рахунок добровільних внесків фізичних осіб, підприємств, установ
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Додаток 15
до рішення Вишгородської міської ради від 23 грудня 2016 р. № 19/2

XIX чергова сесія Вишгородської міської ради VII скликання

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ ВИШГОРОДСЬКИЙ
ТАНЦЮВАЛЬНИЙ КОЛЕКТИВ «КЛЕРИКО» НА 2017 РІК

2017 року

Висвітлювати досягнення та проблеми роботи з обдарованою
молоддю шляхом проведення
круглих столів з педагогічною та
батьківською громадськістю із залученням ЗМІ
Висвітлювати в ЗМІ творчі здобутки учнівської молоді, її участь у
конкурсах, олімпіадах, оглядах
Навчання молоді катанню на гірських лижах та сноубордингу (забезпечення транспортом)

За рахунок добровільних внесків фізичних осіб, підприємств, установ

За рахунок добровільних внесків фізичних осіб, підприємств, установ
За рахунок коштів місцевого бюджету

ІV. Очікувані результати та строк дії Програми
Результатами здійснення цієї Програми має бути: реалізація творчого потенціалу учнівської молоді в інтересах її становлення і самореалізації, розвиток творчих, інтелектуальних, наукових здібностей дітей.
Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів загального
фонду міського бюджету у сумі 50 000 грн.
Дія цієї Програми розрахована протягом 2017 року.
V. Управління при виконанні Програми та контроль за її виконанням
Загальне управління процесом здійснення цієї Програми покладається на виконавчий комітет Вишгородської міської ради.
Поточний контроль за виконанням цієї Програми здійснюють постійні комісії міської ради з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста та з гуманітарних питань.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
Додаток 17
до рішення Вишгородської міської ради від 23 грудня 2016 р. № 19/2

електронні засоби масової інформації (3 — приватні, 1 — комунальний). Фактично регулярно
працюючим засобом масової інформації є телерадіокомпанія «ВишеГрад», всі інші електронні
ЗМІ через низку об’єктивних причин або призупинили свою діяльність, або виходять нерегулярно
— з незначним охопленням населення. Низька
конкуренція місцевих засобів масової інформації
на території м. Вишгорода пов’язана з незначним
обсягом рекламного ринку, як наслідок — низької

рентабельності підприємств даної галузі. В даних
умовах самостійно, без фінансової підтримки,
місцеві електронні ЗМІ не можуть працювати на
належному рівні.
Сучасні інформаційні технології надають нові
можливості для інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади
з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни.
Далі — на стор. 8
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Живемо ЗДОРОВО

2017 року

Шановні ветерани війни в Афганістані, члени сімей воїнів-афганців!
Шановні учасники бойових дій на території інших держав!
Прийміть щирі вітання
з нагоди відзначення Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 28-ї річниці
виведення військ колишнього СРСР з території
Афганістану.
Ми засвідчуємо свою
глибоку шану та повагу
Вітання
вашій мужності та самовідданій праці. Ви як ніхто
знаєте справжню ціну війни і миру. І як ніхто вмієте дорожити сьогоднішнім днем, усвідомлювати свою відпо-

У «Джерелі»
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

В українській вишивці – мудрість,
любов і душа народу – переконана керівник творчого об’єднання «Золоті ручки» Вишгородського міського центру
творчості «Джерело» Олена Кольвах. І
все свідоме життя пропагує ці чесноти
працею – створюючи вишивки і навчаючи цьому мистецтву всіх охочих. Днями
ми відвідали її відкрите заняття.
Протягом восьми занять вихованцідругокласники О. Кольвах оволодівали
азами цього давнього мистецтва (на основі розроблених самою майстринею схем). І
до заключного – прийшли вже з добрими
результатами. Кожна дівчинка мала завершити свою роботу – хто подушечку для голочки-помічниці, а хто стрічку-закладинку.
Працювали зосереджено, та, разом із тим,

відальність за майбутнє, за долю прийдешніх поколінь.
Ви є яскравим прикладом для наслідування молодому
поколінню, взірцем служіння народу та державі у наші
дні.
В глибокій шанобі схиляємо голову перед пам’яттю
тих, хто загинув.
З вдячністю звертаюсь до тих, хто живе поряд з
нами.
Від усього серця бажаємо вам і вашим родинам
здоров’я, сімейного затишку та благополуччя, впевненості в завтрашньому дні, щастя, миру і добра.
З повагою,
голова Вишгородської районної ради
Ростислав КИРИЧЕНКО

Біле поле полотняне
ніби в музеї вишивки побували.
Перенеслись у далеке минуле. Олена
Ростиславівна ілюструвала розповідь старовинними, майстерно виконаними роботами із власної колекції. Чого варта лише
сорочка (вочевидь, якоїсь панночки), на
котрій майстрині нарахували 48 (!) видів
шиття (НА ФОТО внизу праворуч). А серед родинного скарбу – речі її дитинства:
мамина скатертина, серветки під горщики
з квітами, перше платтячко малої Оленки, її
сорочечка, вишита бабусею Олександрою,
рушники…
Майстриня і своїх вихованців вчить
жити у красі й створювати красу.
Найохайніша вишивка вийшла у Настуні Дембицької, старанно виконала роботу Даша Комісарук, хоча зовсім недавно займається в студії. Постаралися Соня
Мітченко, Полінка Чмелюк і Даринка Горленко – подружки і вправні майстриньки,
Саша Твердохліб, яка опановує мистецтво
вишивки разом із мамою, подружки Настя Скоробагата і Даша Харченко, Настя
Головко. Долучилася до заняття й Полінка
Панасенко – старша за віком, яка вже має
певний досвід у рукоділлі.
Діти з цікавістю розглядали схеми вишивок, надруковані на старому пожовклому папері ще у 1959 році, дізнались про
техніки «вишивка гладдю», «білим по білому», і про те, як колись переносили узори
на тканину при допомозі хімічного олівця.
«Якщо навіть за таких обмежених засобів
створювали шедеври, то як сьогодні можна
не вишивати!» – каже Олена Ростиславівна

і нагадує дітям, щоби дякували батькам, які
дбають про все необхідне для занять.
У кожної дівчинки, окрім коробочки чи
скриньки з фурнітурою, є і папка із зразками, схемами, канвою.
Їм це все цікаво. Та й самі люблять
одягнутися у вишитий одяг. Такими були
на уроці, із віночками та квітами у волоссі.
Про вишивку Даша Комісарук та Даша
Малоока ще й вірші декламували:
Біле поле полотняне
Рівно ткане, чисто пране.
А по ньому голка ходить,
За собою нитку водить.
Покрутнеться так і сяк –
Зацвіте червоний мак.
Зазирне і там, і тут –
Василечки зацвітуть...
І незабаром із-під вправних рук цих
дівчаток таки зацвітуть на полотні узори,
вони безперечно стануть майстринями і
славитимуть наше древнє місто. Адже з
якою цікавістю розглядали п’ятиметрове
диво – вишгородський рушник, вишитий
місцевими майстринями!
І вже, отримавши невеличкі подаруночки, нетерпляче чекали, щоби наставниця наділила кожну клаптиком тканини, на
якій з’являться їхні наступні шедеври.
Директор закладу Наталія Кисіль, її
заступник Оксана Миненко, керівник студії
творчості «Ра» Ольга Ралко (гості заходу,
яких майстриня також залучила до роботи) щиро дякували дітям за старанність, а
вихователеві – за працю, яка дарує дітям
радість і прагнення творити красу.

Вишгород

У міськвиконкомі

Розглянуто понад 30 питань
На черговому засіданні виконавчого комітету Вишгородської міської ради
було розглянуто більше трьох десятків
поточних питань. Зокрема, ухвалені
рішення про прийняття громадян на
квартирний облік при міськвиконкомі,
затверджено списки квартирного і кооперативного обліку та розглянуто низку
заяв громадян із житлових питань.
Також члени виконкому розглянули
блок питань, підготовлених Опікунською
радою, затвердили списки дітей, які за-

реєстровані через систему електронної
реєстрації для вступу до дошкільних навчальних закладів міста.
У найбільшому блоці господарських питань ішлося про встановлення
режимів роботи об’єктів торгівлі, проведення щотижневого ярмарку-продажу,
благоустрій території міста. Також було
розглянуто низку технічних умов на приєднання до систем дощової каналізації,
зовнішнього освітлення, мереж водопостачання та водовідведення.

Акція протесту

Проти сваволі перевізника
Влас. інф.
У вівторок 14 лютого по проспекту І. Мазепи відбулася акція протесту,
пов’язана з роботою громадського транспорту. Представники міської ради ветеранів, учасники бойових дій у зоні АТО,
депутати міської ради заблокували роботу незаконних перевізників — автобуси
ТОВ «АТАСС-Бориспіль». Таким чином
було підтримано лист управління інфраструктури КОДА про те, що перевізником
на маршруті № 397 «Вишгород-Київ» (ст.

The Challenge-2017

метро «Героїв Дніпра») є виключно ТОВ
«Авто-Лайн». За словами директора ТОВ
«Авто-Лайн» О. Балуєва, договір з підприємством — чинний на 5 років (тобто
по V-2019).
З’явилася надія, що на цьому основному київському напрямку, врештірешт, запанує порядок і справедливість.
ТОВ «Авто-Лайн» має намір перевозити
пасажирів усіх пільгових категорій без
обмежень. Також буде поновлено розклад руху та контактні телефони диспетчерської служби у салонах автобусів.

ФОТО – архів ВТК «Клерико»

«Клерико» знову в лідерах
Влас. інф.
11 лютого танцювальний колектив «Клерико» (керівник Ольга Пінчук) поповнив свій арсенал нагород, показавши високі результати на Всеукраїнському
чемпіонаті The Challenge.
У номінації «Best Challenge Show» вишгородські танцюристи із композицією «Вуличний оркестр» посіли ІІ місце.
В одному із наймасштабніших танцювальних чемпіонатів України взяло участь
понад 5000 учасників із Києва, Львова, Дніпра, Запоріжжя, Кременчука, Вінниці,
Кам’янця-Подільського, Чернівців.

«Візерунок» — маленька
кузня великих талантів

Творча майстерня

Анастасія СКЛЯРОВА, Юлія МУРЗАК
(Школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»)
ФОТО — архів студії «Візерунок», спеціально для «Вишгорода»

Для дитини співати так само природно, як і дихати, сміятися, рухатися. Але слух і голос не завжди поруч. Розвинути в дитини її музичний інструмент — голос та допомогти
опанувати основи музики під силу тільки обдарованому педагогу. До когорти таких, безперечно, належить керівник вокальної студії «Візерунок» Вишгородського районного центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»
Тетяна Литвин.
Народилась вона у Києві, 12 років співала у дитячому хорі «Веснівка» при Жовтневому Палаці культури та мистецтв. По закінченні
інституту культури (КНУКіМ) три роки працювала в Будинку дитячої
творчості в Києві керівником вокального гуртка.
Родина переїхала до Вишгорода — і Тетяна Юріївна прийшла до
Центру творчості «Дивосвіт», аби підібрати для своїх дітей якийсь гурток. А в «Дивосвіті» саме шукали кваліфікованого викладача вокалу.
Так у вересні 2008-го з’явилась вокальна група у кількості 10 дітей.
У 2010-му вокальний ансамбль запросили до «Артеку» на пісенний
фестиваль «Моя земля — Україна». Довго шукали назву і знайшли –
мелодійне слово «Візерунок». Ансамбль виріс у студію і тепер понад 50
юних голосів сплітаються у візерунках мелодій – прозорих, повітрянолегких, чистих і дуже красивих.
Якщо дитині подобається співати, слух у неї обов’язково буде розвиватися – й вона зможе навіть стати солістом. Дуже важливо, щоб
дітям подобалося те, що вони співають, тоді буде результат.
Керівник ретельно добирає репертуар. Малечі (5-7 років) більш
до вподоби веселі, жваві пісні. У середній групі (8-9) вже використовуються елементи двоголосся. У старшій групі (10-18 років) починається
професійна робота над постановкою голосу, над багатоголоссям, артистизмом та сценічною подачею твору, робота з мікрофоном на сцені.
Усе це — складові творчого успіху. І як результат — перемоги на
багатьох пісенних конкурсах та фестивалях. Так, у лютому 2014-го на

Міжнародному дитячому фестивалі-конкурсі мистецтв «Соняшник»
В’ячеслав Тарасюк посів 1 місце, Андрій Харкевич завоював Гран-Прі.
А у квітні того ж року на цьому фестивалі «Візерунок» здобув ГранПрі, на Міжнародному конкурсі «Кришталева мрія» – 1 місце. Весною
2015-го «Візерунок» зайняв 1 місце в телепроекті «Зіркафест» на конкурсі «Створюй своє майбутнє зараз». І завдяки цьому восени 2015-го
шістьох найкращих вихованців разом із керівником запросили у безкоштовну подорож до Польщі в рамках культурної програми по обміну молоді. Репетиції, концертні виступи не завадили екскурсіям, дискотекам,
катанню на конях та навіть спуску з верхнього поверху вілли на мітлі.
Зусиллями директора ЦТ «Дивосвіт» Олени Андріяш була профінансована творча подорож студії у 2016-му до Хмельницького на конкурс «Пісня над Бугом», де «Візерунок» зайняв почесне 1 місце. Такі
подорожі дуже об’єднують колектив, сприяють саморозвитку, підвищенню самооцінки, рівня виконавської майстерності, завдяки обміну
досвідом з іншими сильними колективами та прагненню гідно представити себе. А найпотаємніша мрія «Візерунку» — потрапити на пісенний
фестиваль «Marine fantasy» до Болгарії ще чекає свого втілення.
Студія «Візерунок» — маленька кузня по вирощуванню великих
талантів, адже її вихованці легко вступають до ВИШів на пільгових
умовах. Так, Валерія Уласенко вчиться в естрадно-цирковій академії на
відділенні естрадного вокалу: співає, пише пісні, активно виступає на
сцені. Андрій Харкевич — займається вокалом у КНУКіМ на відділенні

народного хору (кваліфікація — соліст).
Успіх студії «Візерунок» — великою мірою заслуга всього творчого
колективу ЦТ «Дивосвіт»: Олена Титаренко дає рекомендації режисера
щодо постановки номерів, Павло
Лук’яненко допомагає з постановкою рухів та хореографічних елементів до номерів, костюмер Світлана Матюк шиє чудові костюми.
Солісти — Івєтта Лютаєва,
В’ячеслав Тарасюк, Гліб Попов і багато інших дітей — день у день зростають, мають нові й нові творчі здобутки. І всі про «Візерунок» говорять
із захопленням.
В’ячеслав Тарасюк: — Я спочатку співав, ніби ведмідь на вухо
наступив, але поступово слух розвинувся. Через 2-3 роки мені вже
дали сольну партію. А потім — концерти, конкурси...
Івєтта Лютаєва: — Вже шість років, у будь-яку погоду та в будьякому настрої, я поспішаю на наші заняття вокалом. Звісно, бувають
злети і падіння, та нас підтримує весь «Дивосвіт» і найпалкіші наші
фани — батьки. А коли вдається підкорити складну пісню чи на вокальних конкурсах «Візерунок» отримує перше місце або Гран-Прі,
тут слова вже зайві...
Не менш захоплено про «Візерунок» та його керівника говорять
і батьки вихованців.
Катерина Лютаєва: — У той час, як пісенні конкурси захлинаються попсовою «піною», Тетяна Литвин добирає для нашого колективу дуже пристойний репертуар. У піснях діти вчаться і патріотизму,
і правильному ставленню до оточуючих.
Тетяні Юріївні вдається, не пригнічуючи дітей і лишаючись з
ними на рівних, домагатися гарних результатів.
Діана Дем’яновська: — Мої діти йдуть на заняття з радістю.
Тетяна Юріївна пробуджує у вихованцях бажання творчо мислити,
дає їм можливість виявити самостійність, радиться з ними, як із дорослими, і, що особливо важливо, прислуховується до порад дітей,
активно використовуючи їхні знахідки у підготовці до різноманітних
концертних номерів, що дає дітям можливість відчувати себе потрібними.

Наше місто

Вишгород
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Враховуйте сьогоднішні та майбутні потреби

Події

Хроніка повідомлень у соцмережах
У прокуратурі знову хочуть заарештувати Момота
Алексей Момот
14.02.2017, 21:00, facebook
Неочікуваний день св. Валентина вийшов.
Свою палку «любов» до мене вчергове продемонструвала обласна прокуратура. Сьогодні викликали
туди і ознайомили з купою клопотань, які вже ЗАВТРА розгляне Печерський суд... Що б ви думали?
Прокурори вирішили зробити другу спробу по справі про #хабарвмільйонєвро
Завтра повторно подають на відсторонення
мене від посади міського голови та на цілодобовий
домашній арешт(!)
Здавалося б, все це вже було, все це вже скасував апеляційний суд і визнав підозру необгрунтованою... Що ж змінилося у справі?! Абсолютно НІЧОГО, просто замінили прізвище Семенчук Дмитро
(всі ж пам’ятають, як тоді невдобно з ним вийшло)
на прізвище Рапота Костянтин. Це справжнє ім’я
заявителя, який виявився махровим аферистом
і наразі сидить у харківській в’язниці. Він, до речі,
потім визнав і написав генпрокурору та в НАБУ,
що ніякого хабаря не було і що його змусили то написати... Не буду повторюватися, всі пам’ятають ті
обставини.
З юридичної точки зору — повний абсурд! Проте, зважаючи на сумну репутацію певних суддів
«самого Пєчєрского суда», статися може будь-що:(
Завтра побачимо. Про час розгляду прокурори повідомлять завтра зранку. Орієнтовно — після обіду.
PS: Про неймовірну кількість маразмів і безпрецедентних ситуацій у цій справі навіть говорити
не хочу, а от одне цікаве співпадіння відмічу. На початку 2016 року міська рада почала повертати незаконно відведені землі у власність громаді — отримали #хабарвмільйонєвро...
За останні два місяці робота по наведенню
ладу із землею збільшилася в рази: направили
листи і вимоги всім, хто незаконно користується
землею; викрили махінації по крадіжці земель за
підробними рішеннями судів, які на принтері друкували аферисти, про що повідомили прокуратуру та СБУ і т. д. і т. п. Аж ось вам — під домашній арешт і відсторонити від посади! І кому ж це
потрібно, якщо слідство практично завершено, я

нікуди не тікав. Співпадіння?!.
PPS: Найбільшим абсурдом у цьому, на мою
думку, є те, що очолює слідство заступник прокурора області — пан Бендик, проти якого (за
заявою того ж таки Рапоти Костянтина) НАБУ
порушило кримінальну справу. А також у групі
прокурорів присутні пани Чемерис і Катковець,
про яких він також написав. Об’єктивне розслідування?
PPPS: І ще один дуже цікавий і абсурдний
момент цієї «справи»(!). Тиждень тому перший
заступник ГЕНЕРАЛЬНОГО прокурора України
виніс постанову про те, що обласна прокуратура НЕЕФЕКТИВНО розслідує справу і забрав
її звідти, передавши для завершення слідства
в прокуратуру міста Києва(!!!). Проте, пробуло
воно там аж два дні. Після того сам генеральний
прокурор скасував постанову свого заступника і
повернув справу назад до прокуратури області.
Останні, судячи з усього, вирішили стати БІЛЬШ
ефективними. :) ;)
Ось і маємо...
Алексей Момот
15.02.2017, 14:40, facebook
Суд перенесли на завтра 16.02.17. Орієнтовно на другу половину дня. Час і місце додатково
уточню завтра
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=6b8cFE7duF0

14.02.2017 року повідомлено про зміну підозри (хоча змін не відбулося — лише прізвище
Семенчук в лапках додали Рапоту), вручено клопотання про…

У ПРОКУРАТУРІ ЗНОВУ ХОЧУТЬ
ЗААРЕШТУВАТИ МОМОТА - YOUTUBE

Віктор КІР’ЯНОВ

Транспорт

Вже не у першому номері газети «Вишгород»
піднімається тема транспортного сполучення
Вишгорода з Києвом. Читачі висловлюють своє
бачення, міркування на перспективу, діляться мріями. Місто росте — і йому потрібні нові маршрути.
Пропоную свій проект з ілюстрацією.
1. Маршрути 397 і 398 (на схемі позначено синіми
та чорними лініями) змінювати не слід. Вони «накатані» роками й користуються популярністю, жителі звикли до них. Тут доречний вираз: «Поліпшення – ворог
хорошого».
2. Маршрут 397-подовжений, який ходить раз на
годину, можна трохи перенаправити: щоби він йшов
із Києва по просп. Т. Шевченка та І. Мазепи та вул. Н.
Шолуденка, а потім, через ВишГору по вул. М. Ватутіна до кінцевої (масив «Чотири Карати») і таким же
шляхом назад.
Розклад потрібно узгодити із внутрішнім маршрутом № 1, щоби сполучення із цією частиною міста
здійснювалось кожні півгодини. Переваги: більш регулярне сполучення для місцевих жителів і можливість
безпересадкового проїзду з Києва до гірськолижного
комплексу «ВишГора», що підвищить пасажиропотік.
3. Додати новий маршрут 397-а (на схемі позначено червоною лінією) з Києва по вул. Київській, Ю. Кургузова, М. Грушевського, просп. І. Мазепи, Т. Шевченка та далі, на Київ. Тоді мешканці «верхніх» житлових
масивів, повертаючись із роботи, не будуть долати
важкий підйом із центру до дому з речами та дітьми.
Недолік: уздовж цього маршруту поки що мало
магазинів і об’єктів сфери обслуговування. Але це
можна виправити. Коли запрацює маршрут, підприємці самі відбудують уздовж нього сервісну інфраструктуру.
4. Раз на годину маршрут 397-а «подовжувати»
до військової частини повз колишній завод «Карат».
Для мешканців району «Дідовиця» і новобудов по вул.
Н. Шолуденка, працівників «верхньої» промзони збережеться зручне сполучення із центром міста Вишгорода та Києвом.
5. Внутрішній маршрут № 1 (на схемі позначено
зеленою лінією) зберегти, але скоротити його шляхом
перенесення кінцевої зупинки із «Чайки» до перетину вул. Київської та Ю. Кургузова. Розпис узгодити з
маршрутом 397-подовженим, щоби досягти півгодинного інтервалу руху по вул. М. Ватутіна.

Авторські роботи — на всі смаки
ФОТОмить

Активізація слідства вочевидь
за рамками кримінального провадження

Коментар

У дитячому парку — фотосесії

(Початок див. на стор. 1)
Наталя РУДЕНКО, адвокат
Судове засідання Печерського районного суду
м. Києва, що відбулося 16 лютого ц. р., почалося за
вже знайомим сценарієм. Захист першим заявив відвід прокурорам, з тих підстав, що вони — неналежний
орган слідства. На превеликий жаль, суд не задовольнив відводу, а також відмовив у клопотанні про витре-

бування матеріалів провадження для дослідження у
судовому засіданні. Також було відмовлено захисту у
клопотанні про допит псевдозаявника Рапоти.
При цьому суд задовольнив наші клопотання про
долучення письмових доказів та провів допит свідка
— депутата Вишгородської міської ради Юрія Городиського, який спростував відомості, надані стороною обвинувачення.
О 16:30 була оголошена перерва у засіданні суду
— до 15 год. 15 хв. 17.02.2017 р.

У Вишгороді – «Кафе «Республіка»
ДЖЕРЕЛО: соцмережі
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Олексій Бурий: – Отримав задоволення від
перегляду спектаклю «Кафе «Республіка». Автор,
досліджуючи проблеми, що мають місце в партійних колах, тримає певну інтригу, а відтак – і увагу
глядача.
Актори прекрасно розкрили образи персонажів.
Чого варта лише гра Сергія Калантая, Анатолія Гнатюка, Олега і Тетяни Тернових!
Хочеться щиро подякувати міському голові
Олексію Момоту за чудову можливість долучитися
до театрального мистецтва.
Сергій Терещенко: – Я згоден: актори грали

чудово. Та хочу сказати про учасниць балету цього спектаклю. Вони говорили мовою танцю й були
дуже красномовними й переконливими без слів.
Тетяна Трачук: – Політична мелодрама з дебатами, музикою, історією кохання і божевілля…
Цю п’єсу я вже бачила у Київському театрі «Браво».
Але не втрималась, щоб подивитись її ще раз, як
кажуть, удома – в своєму місті.
Насправді, Вишгородський міський голова зробив містянам гарний подарунок. У «Енергетику» був
повний зал, і глядачі миттєво реагували на те, що
відбувалося на сцені.
Ольга Машна: – Хотілося б частіше бачити у
Вишгороді спектаклі такого рівня і таких чудових
акторів.

Весь світ – театр

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
Навіть той, хто забув про День Святого Валентина, згадав про це свято, зайшовши 14 лютого
до адмінбудинку. Тут, у холі, розмістилася виставка-продаж оригінальних творів вишгородських
майстрів з головним атрибутом свята в центрі —

Лист у номер

Писати побільше
про учасників АТО
Олена ЛІСОГОР, депутат міської ради
У минулому номері газети
«Вишгород» було опубліковано
статтю «За нами був Маріуполь»
про учасника бойових дій у зоні
АТО, вишгородця Геннадія Дворського. На мою думку, в газеті
має бути більше таких матеріалів.
Багато наших земляків гідно
захищали східні рубежі України, при
цьому проявляючи мужність і героїзм. Багато хто з вишгородців і сьогодні знаходиться
на передовій. Про них і треба писати: як воювали, як
склалася їх подальша доля. Це наша новітня історія, і
ми повинні її знати.
Доцільно буде започаткувати в газеті постійну рубрику «Вони захищали Україну», під якою подавати
статті про наших воїнів-земляків. Я переконана, що
спілка ветеранів АТО з радістю відгукнеться на цю пропозицію. Не залишиться осторонь і райвійськкомат. У
майбутньому на основі цих публікацій можна видати
книгу спогадів, як це зроблено вже в інших містах і районах.
Не варто забувати і про волонтерський рух. Переважно — це скромні люди, які не афішують свою праведну допомогу фронту. Словом, журналістам є про
кого розповідати.
Наприкінець скажу, що людська пам’ять, на жаль,
має властивість стирати минулі події. Тому цей газетний
проект має закарбувати для майбутніх поколінь вишгородців ратний подвиг наших сучасників.

ручної роботи серцем, що палахкотіло вогниками
ілюмінації.
Виставку організувала міська рада, залучивши
рукодільниць. А їх у нашому місті немало. Тож той,
хто не встиг купити коханому/коханій подарунок, та
й кожен охочий міг придбати тут авторські роботи
— картини, оригінальні прикраси, сувеніри й аксесуари, речі побуту — на найвибагливіші смаки.

Мова серця
Віктор КУЧЕРУК
ЖУРА
Уперше так налякано журюся,
Уперше довго маюся без сну, —
Ніяк не йде із пам’яті матуся,
Ніяк журу з душі не прожену.
Тепер життя поділено надвоє,
На «до» і «після» клопотів сумних, —
На до проблем, накликаних бідою, —
І вічної скорботи після них.
Ех, мамо, мамо, — як ти засмутила
Раптовою розлукою мене, —
Згубилася в цвітінні заметілі,
Пішла назавжди в мрево крижане...
11.02.17
НЕМАЄ МАТЕРІ
Крізь сон вслухаючись в слова
І світ не бачачи віднині, —
Лежить матуся, мов жива,
В тісній утробі домовини.
Сльоза згорьована моя
На щічці маминій не тане, —
Ствердивши холодність лиця
І нерухомість неслухняну.
То плачу, наче немовля,
То мить розгублено німію, —
В снігах розкопана земля
Бідою наглою чорніє.
Немає матері… Нема
Дзвінкої радості моєї, —
Лиш туга болісна й німа
Зростає в серці й над землею.
Скорбота втрати не дає
Ні говорить мені, ні дихать, —
І в’яже прядиво своє
В душі засмученій безвихідь...
08.02.17
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Офіційно

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ НА 2017 РІК
(Початок — на стор. 7)
Саме тому постійно триває робота, спрямована на забезпечення повноцінного функціонування офіційного сайту Вишгородської міської ради
www.vyshgorod-rada.gov.ua (далі — Офіційний сайт).
Найважливіші цілі функціонування сайту — забезпечення відкритості діяльності органів місцевого
самоврядування, прозорості ухвалення і виконання рішень, взаємодії громадян і органів влади за
принципом зворотного зв’язку.
Наповнення та оновлення окремих розділів
Офіційного сайту відбувається постійно та покликане задовольнити відвідувачів сайту в отриманні
всебічної інформації про органи місцевого самоврядування в місті.
Так, Офіційний сайт містить інформацію про
керівництво міста, Вишгородську міську раду,
депутатів, виконавчий комітет, комунальні підприємства Вишгородської міської ради, їхні функції
та повноваження. Окремі спеціальні розділи також містять нормативно-правові акти, відомості
про регуляторну діяльність, міські Програми у
відповідній сфері, звіти про опрацювання запитів
на інформацію, розклад роботи та графік прийому громадян. Безперервно наповнюється один із
найбільш значущих розділів Офіційного сайту —
«Документи», який наразі містить рішення Вишгородської міської ради, її виконавчого комітету,
розпорядження Вишгородського міського голови
та проекти рішень, що виносяться на розгляд сесії міської ради. Зазначений розділ нормативних
документів міської влади, які стосуються інтересів
територіальної громади міста, забезпечує відкритість ухвалених рішень та залишається одним із
істотних пріоритетів подальшого розвитку офіційного сайту міста.
2. Мета Програми
Метою Програми є створення у м. Вишгороді
сприятливих умов для всебічного висвітлення політичного, господарського, культурного, економічного, релігійного, соціального життя міста. Виконання Програми має забезпечити розвиток
демократичного, громадянського суспільства, дієвого контролю громади за діяльністю державної
влади та органів місцевого самоврядування.
Також метою виконання Програми є:
– забезпечення прозорості діяльності органів
місцевого самоврядування;
– спрощення доступу населення до прийнятих
нормативних актів та проектів, забезпечення ре-

алізації конституційного права громадян на звернення, розвиток інформаційної сфери Вишгорода
з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
– забезпечення об’єктивного висвітлення діяльності органів місцевої влади у соціальній, економічній, правовій, культурній, екологічній та інших
найважливіших сферах життя;
– сприяння захисту політичних, соціально-економічних, юридичних та інших прав і свобод людини;
– задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади для реалізації
ними своїх прав, свобод і законних інтересів;
– забезпечення громадянам України, юридичним особам і державним органам гарантованого
права доступу до інформації про події та явища в
галузі політики, економіки, культури, а також у соціальній, екологічній та інших сферах;
– забезпечення відкритості та доступності інформації про діяльність органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.
3. Завдання та заходи Програми
та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
— оптимізація взаємодії органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації міста,
налагодження ефективної системи інформування
територіальної громади міста щодо діяльності
міського голови, міської ради, виконавчого комітету та його структурних підрозділів, забезпечення
прозорості діяльності органів місцевого самоврядування;
— регулярний випуск телевізійних програм
обумовленого формату та обсягу з періодичністю
один раз на добу, а також забезпечення інформаційного наповнення офіційного сайту Вишгородської міської ради.
Виконання завдань Програми дасть можливість:
— постійно інформувати громадян про актуальні події в усіх сферах життя, що відбуваються
в місті, районі, області, Україні;
— оприлюднювати офіційні повідомлення
Вишгородської міської ради, виконавчого комітету
Вишгородської міської ради та комунальних установ, закладів, підприємств Вишгородської міської
ради;
— висвітлювати діяльність комунальних установ,

моврядування. Також метою виконання Програми
є:
— сприяння захисту незахищеної категорії
населення, забезпечення захисту соціально-економічних, юридичних та інших прав і свобод;
— задоволення культурно-освітніх та мистецьких потреб членів таких організацій, реалізація ними своїх талантів, здібностей та уподобань.
3. Перелік завдань і заходів Програми
1. Участь у підготовці і проведенні заходів із
відзначення державних свят (День Соборності
України; Міжнародний жіночий день 8 березня;
День пам’яті Т. Г. Шевченка; День Чорнобильської трагедії; День Перемоги; День матері; День
Конституції України; День Захисника України;
День інвалідів; День благодійності; День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чор-

ті Товариства;
Навчання соціальних робітників, волонтерів догляду за тяжко хворими та пацієнтами похилого віку;
Створення та поширення соціальної реклами
щодо пропаганди здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я молоді;
Збільшення чисельності дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку;
Удосконалення мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
Поліпшення матеріально-технічного, науковометодичного забезпечення діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
Створення оптимальних умов для безпечного та
ефективного перебування дітей у дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку;
Створення умов для зміцнення фізичного та
психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;
Створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів оздоровлення та відпочинку дітей;
Створення умов для ефективного оздоровлення
та відпочинку дітей-інвалідів, які не можуть обходитись без сторонньої допомоги;
Розвиток міжнародних відносин у сфері дитячого оздоровлення та відпочинку мешканців міста
Вишгорода.
2. Термін дії Програми
Програма розвитку розрахована на 2017 рік.
Координація діяльності з виконання Програми покладається на Вишгородську районну організацію
Товариства Червоного Хреста України.
3. Фінансове забезпечення виконання Програми
Реалізація даної Програми базуватиметься на
виконанні відповідних заходів, фінансування яких
здійснюватиметься за рахунок коштів загального

лів, керівників комунальних установ, підприємств,
закладів Вишгородської міської ради з журналістами.
2. Випуск громадсько-значущих телепрограм:
«Наш депутат», «Моя думка», «Звіт депутата»,
«Моє місто – Вишгород», «Новини», «Творче місто» та інші.
3. Систематичне наповнення та оновлення
розділів Офіційного сайту.
4. Укладення угоди з телерадіокомпанією
«Више Град» на висвітлення діяльності виконавчого комітету, міської ради та її комунальних
підприємств відповідно до статті 5 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»
з обов’язковим дотриманням вимог частини 5 цієї
статті щодо передбачення фінансування в кошторисі міської ради та виконавчого комітету.
5. За потребою — укладення угоди з відповідними спеціалістами щодо забезпечення функціонування, технічного обслуговування та постійного
розвитку Офіційного сайту міської ради та його
інформаційного наповнення.
5. Обсяги та джерела фінансування; строки та
етапи виконання Програми
На виконання передбачених Програмою заходів з економічної підтримки діяльності електронних засобів масової інформації місцевого значення залучаються кошти міського бюджету та інші,
не заборонені чинним законодавством.
Фінансування з міського бюджету протягом дії
Програми — на виконання таких заходів:
— передбачення в міському бюджеті видатків
на висвітлення діяльності виконавчого комітету,
міської ради та її органів.
Реалізація даної Програми у 2017 році базуватиметься на виконанні відповідних заходів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету на загальну суму не менше
120 000 грн та за рахунок інших коштів.
6. Координація, контроль та управління за ходом виконання Програми
Координація роботи за ходом виконання
Програми покладається на заступника міського
голови шляхом одержання від співвиконавців щоквартальної звітності та її аналізу. Контроль за виконанням покладається на постійну комісію міської
ради з гуманітарних питань.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
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нобильській АЕС).
2. Матеріальна допомога інвалідам, ветеранам війни та праці.
3. Видання Книги пам’яті інвалідів-ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи.
4. Обсяги та джерела фінансування Програми
Реалізація даної Програми у 2017 році базуватиметься на виконанні відповідних заходів,
фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету на загальну суму не
менше 100 000 грн та за рахунок інших коштів.
5. Очікувані результати реалізації Програми
1. Сприяння роботі організацій інвалідів,
ветеранів війни і праці. Задоволення культурноосвітніх та мистецьких потреб членів таких організацій, реалізація ними своїх талантів, здібностей та уподобань.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ВИШГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ НА 2017 РІК
1. Мета і основні завдання Програми
Мета цієї Програми полягає у:
— організації медико-соціальної допомоги громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально незахищеним верствам населення міста Вишгорода;
— попередженні та полегшенні людських страждань під час збройних конфліктів, стихійного лиха,
катастроф та аварій;
— сприянні органам місцевої влади у медичному обслуговуванні поранених і хворих військовослужбовців, цивільного населення під час збройних
конфліктів, допомога і моральна підтримка переселенцям, які перебувають на території міста;
— придбанні продуктових наборів, медикаментів, обладнання для учасників АТО; наданні допомоги вимушеним переселенцям з Автономної Республіки Крим, Східної України, які постраждали в районах
проведення антитерористичної операції;
— сприянні органам місцевої влади у їх діяльності в гуманітарній сфері тощо;
— створенні сприятливих умов для якісного
оздоровлення та відпочинку дітей, які проживають
та навчаються на території міста Вишгорода.
Основні завдання Програми:
Співпраця з органами місцевої влади з метою
забезпечення дотримання норм міжнародного гуманітарного права;
Організація медико-соціальної допомоги патронажної служби одиноким громадянам похилого віку,
інвалідам та іншим соціально незахищеним верствам населення — мешканцям міста;
Забезпечення функціонування центру медикосоціальної допомоги в місті Вишгороді;
Організація підготовки населення до надання
першої медичної допомоги і догляду за хворими;
Заохочення дітей та молоді до участі в діяльнос-
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закладів, підприємств Вишгородської міської ради;
— здійснювати висвітлення суспільно-значимих подій, заходів, що відбуваються в місті;
— висвітлювати проведення заходів місцевого
значення, де Вишгородська міська рада є організатором, співорганізатором або забезпечує підтримку даного заходу;
— розповідати про діяльність керівництва і
структурних підрозділів міської ради, депутатського корпусу та роз’яснювати населенню порядок
провадженої ними роботи;
— інформувати про партійно-політичну позицію депутатських фракцій;
— надавати всебічну інформацію про місто
Вишгород в мережі Інтернет, розширювати можливості громадян щодо доступу до інформації про
місто;
— відстоювати права і свободи громадян, особливо – найбільш незахищених верств населення;
— порушувати актуальні проблеми промислових та сільськогосподарських підприємств, а
також закладів соціально-культурної сфери, закладів охорони здоров’я, освіти, культури;
— розповідати про роботу силових структур,
спрямовану на захист конституційних прав громадян;
— пропагувати здоровий спосіб життя;
— висвітлювати проблеми молоді;
— задовольняти глядацький інтерес наданням
цікавої, корисної та розважальної інформації;
— забезпечити вільний доступ громадян до інформаційної бази нормативних правових актів, що
видаються органами місцевого самоврядування.
Реалізація Програми дозволить забезпечити широке висвітлення діяльності виконавчого
комітету, міської ради та її органів, депутатів, комунальних підприємств, установ, закладів міста,
створити фінансово-економічну основу для стабільного функціонування діяльності електронних
засобів масової інформації місцевого значення в
умовах світової економічної кризи, забезпечити
подальшу плідну співпрацю органів влади міста і
телерадіокомпанії «Више Град», організаційну та
технічну підтримку функціонування Офіційного
сайту Вишгородської міської ради.
4. Напрямки діяльності Програми
Реалізація Програми здійснюватиметься за
такими пріоритетними напрямками:
1. Проведення нарад, робочих зустрічей, урочистих заходів за участю керівників, виконавчого
комітету, міської ради та їх структурних підрозді-

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ,
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ І ПРАЦІ МІСТА ВИШГОРОДА НА 2017 РІК
1. Загальні положення Програми
Програма підтримки організацій інвалідів, ветеранів війни і праці спрямована на задоволення
потреб організацій, зміцнення їх матеріально-технічної бази, створення належних умов для забезпечення діяльності. Ця Програма сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до
інвалідів, ветеранів війни та праці.
2. Мета Програми
Метою Програми є створення сприятливих
умов для всебічної діяльності організацій інвалідів, ветеранів війни і праці, спрямованої на забезпечення їхньої участі в культурному, економічному та соціальному житті міста. Виконання
Програми спрямоване на забезпечення розвитку
демократичного громадянського суспільства, дієвої взаємодії громади з органами місцевого са-

Вишгород

2. Заохочення організацій інвалідів, ветеранів
війни і праці м. Вишгорода.
Реалізація Програми надасть можливість
значно поліпшити підтримку найбільш масової і
найбільш соціально незахищеної категорії населення, а також значно поглибить ділові стосунки
і співпрацю міської влади з громадськими організаціями соціальної спрямованості.
6. Координація, контроль та управління за ходом виконання Програми
Щоквартальний та поточний контроль за виконанням цієї Програми здійснює постійна комісія
міської ради з питань планування та формування
бюджету, управління комунальною власністю міста та постійна комісія міської ради з гуманітарних
питань.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Додаток 19
до рішення Вишгородської міської ради від 23 грудня 2016 р. № 19/2

фонду міського бюджету на загальну суму 326 400
грн, у т. ч.:
— організація медико-соціальної допомоги патронажної служби одиноким громадянам похилого
віку, інвалідам та іншим соціально незахищеним
верствам населення — мешканцям міста Вишгорода; придбання продуктових наборів, медикаментів,
обладнання для учасників АТО; надання допомоги
переселенцям з Автономної Республіки
Крим, Східної України, які постраждали в районах
проведення антитерористичної
операції — 326 400 грн.
4. Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація «Програми розвитку Вишгородської
районної організації Товариства Червоного Хреста
України на 2017 рік» дасть змогу:
— удосконалити механізм підтримки різних категорій населення, створити правові передумови
для повноцінного функціонування центру медико-соціальної допомоги в районі;
— запровадити систему інтегрованої соціальної
допомоги, заснованої на першочерговому сприянні
та реалізації власних можливостей громадян, створити сприятливі умови для використання їхнього трудового потенціалу;
— сформувати у суспільстві потребу у відповідальному ставленні громадян до збереження свого
здоров’я;
— підвищити рівень готовності молоді до подружнього життя та виконання обов’язків батька та
матері;
— удосконалити систему надання допомоги громаді м. Вишгорода;
— підвищити рівень обізнаності громадськості
про співпрацю Вишгородської міської ради з Товариством ЧХ України;
— удосконалити механізм залучення організацій

до вирішення проблем одиноких громадян, громадян похилого віку;
— збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку,
зокрема:
– дітей військовослужбовців, які беруть участь в
антитерористичній операції;
– дітей переселенців з Автономної Республіки
Крим, Східної України, які постраждали в районах проведення антитерористичної операції;
– дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
– дітей-інвалідів;
– дітей, які постраждали внаслідок катастрофи
на Чорнобильській АЕС;
– дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
– дітей, які перебувають на диспансерному обліку;
– дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;
– талановитих та обдарованих дітей (переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад,
конкурсів, фестивалів, змагань, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій).
5. Координація, контроль та управління за ходом
виконання Програми
Основними напрямками контролю за ходом виконання Програми є аналіз відділу з гуманітарних питань та інформування з цього питання міської ради.
Координацію, контроль та управління за ходом
виконання Програми здійснюють постійна комісія
міської ради з гуманітарних питань та постійна комісія міської ради з питань планування та формування
бюджету.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Вишгород
Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат Вишгородської міськради
Жодна сесія Вишгородської міськради, як
не прикро, не обходиться
без намагань проштовхнути сумнівні проекти
рішень, підготовлені та
узгоджені десь в кулуарах чи корпоративно,
з ігноруванням або ж із
формальним
врахуванням громадської думки.
Ні, не соціально-гострі проблеми відкриття
додаткових садочків, шкільних закладів, яких
катастрофічно бракує, як доводять засідання,
хвилюють міську владу. Набагато важливішим
для Вишгорода, виявляється, є… термінове
створення нового силового підрозділу – комунального підприємства «Муніципальна поліція»
та видання дозволів під різними соусами на зведення чергових висоток.
Й ініціатива, скажімо, з муніципальною поліцією є настільки актуальнішою від тих же садочків та шкіл, що місто (парадокс!) не може навіть
почекати до того моменту, коли Верховна Рада
(якщо, звичайно, вважатиме за потрібне) узаконить діяльність таких структур. Тобто, депутатам
на останньому засіданні 26 січня було запропоновано підтримати створення у Вишгороді…
протиправного репресивного підрозділу із надповноваженнями (про що свідчить статут КП).
Але подано все було в найкращих традиціях – як
красиву обгортку із невідомо якими смаковими
якостями самої цукерки.
За поясненнями мера Олексія Момота, ідею
виникнення поліційного підрозділу нібито зініціювала сама громада, яка в соцмережах зареєструвала електронну петицію. Людей, мовляв,
до цього підштовхнула складна криміногенна
обстановка в місті, з якою поліція не здатна впоратися.
Ніхто не сперечається з тим, що порядок
у Вишгороді слід підтримувати. Але чому саме
шляхом створення нової комерційної структури
під безпосереднім патронатом міської влади?
Якщо поліція захлинається, то чому б не підставити їй плече (благо, нинішній бюджет дозволяє)
– закупити додаткову техніку, машини, підсилити підрозділи професійними кадрами, підвищити працівникам зарплати? І, нарешті, чому
не запустити для налагодження порядку давно
обіцяні 20 відеокамер, які б дозволили правоохоронцям відстежувати ситуацію та оперативно
реагувати на правопорушення. Тим більше, кошти на них іще в минулому році виділялися. Де
ж результати?
Натомість діяльність муніципальної варти
нині не регламентують жодний закон чи нормативний акт в Україні. Чи думала ініціативна
група, висуваючи ідею в соцмережах, якими повноваженнями пропонують наділити людей, що
завтра вийдуть на вулиці міста, маючи право,
як прописано в статуті, «на носіння, зберігання
та застосування спецзасобів»? Хто відповідатиме за скалічених потерпілих? Хто із матерів та
дружин проголосував за те, щоб їхніх дітей чи
чоловіків затримували невідомо хто із невідомо
якими повноваженнями? І невже думка 150 осіб
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Придворна гвардія?
або Навіщо вишгородцям новий
протиправний репресивний підрозділ
– ініціаторів безальтернативної пропозиції саме
з комерційним підрозділом – відповідає настроям кількох десятків тисяч вишгородців?
За поясненнями мера, ідея створення КП
«Муніципальна поліція» була обговорена на
спільному засіданні комісій. Але про те, як
саме проходило обговорення, написали вишгородці у тих же соцмережах на сторінці «Голос громади м. Вишгород» (див. - https://www.
facebook.com/groups/533001140185384/).
Цитую: «Сходила сьогодні на засідання комісії
міськради, на якій розглядалося горезвісне поліцейське комунальне підприємство. Цікаво те,
що обговорювали там не документ під назвою
«Статут», який визначає всю подальшу роботу КП, а усну розповідь мера. По ходу справи
кількома депутатами були висловлені серйозні
сумніви й задані важливі питання. Все це залишилося без відповіді. Аргумент такий – спочатку давайте створимо невідому звіринку, а
потім будемо думати, скільки, чого і яким чином.
Коли побачите запрошення відвідати засідання
цієї комісії й висловити свою думку з обговорюваних питань, – не ведіться. Думка громади
там нікого не цікавить. Такого хамства й таких
очевидних зусиль із протягування незаконного
рішення я не очікувала».
Як кажуть, без коментарів. А тепер щодо
статуту. За словами мера, за зразок було взято
типовий статут КП. Але як можна до силового
підрозділу з репресивними функціями застосовувати «типовий зразок комерційного КП» – без
чітко прописаних обов’язків та відповідальності
працівників?
У проекті Закону України «Про муніципальну
поліцію», який Верховна Рада вже котрий рік не
затверджує через його недосконалість, пропонується такі допоміжні підрозділи запровадити для
забезпечення додаткової охорони громадського
порядку, дотримання правил благоустрою, недопущення вуличної торгівлі тощо. Але, як відзначив один із народних обранців, депутати не поспішають підтримати його – насамперед, тому,
що, враховуючи низький рівень правової культури нашого політикуму, особливо на місцях, у
багатьох мерів може з’явитися величезна спокуса перетворити ці силові підрозділи в придворну
гвардію для розправи з політичними конкурентами, усунення підприємців із ринку, «віджиму»
бізнесу, переслідування неугодних.
І справді, для чого у статуті КП містяться
пункти, що муніципальні гренадери наділяються
надправами «відвідувати підприємства, установи, організації, суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності», проводити
перевірки, вимагати будь-які документи, складати приписи? Та навіть узаконена поліція без відповідної санкції суду не має таких повноважень.
Спроба перетворити Вишгород у поліційне
місто – не означає наведення порядку. Навпаки,
як доводить практика в Україні, за такої політи-

Замість післямови.
«Талант цензора – багаття заборонених ним думок»
(Ліна Костенко)
Дорогі вишгородчани!
Поспішаю повідомити вас про дикий, ганебний і неприпустимий для Вишгорода випадок, з яким стикнулися я й мої шановані
колеги-депутати міськради. Виявляється, в нашому місті із славним тисячолітнім минулим віднині кожний має право висловити
свою думку тільки (вдуматися!)… з дозволу мера Олексія Момота!!! Вперше за дві каденції моєї діяльності у Вишгородській міськраді я стикаюся з таким аморальним попранням моїх прав, як
депутата, так і прав вишгородців, які делегували мене до органів
місцевого самоврядування для відстоювання їхніх інтересів.
Так от, у шостому номері газети «Вишгород» від 11.02.2017 р.
за особистим втручанням мера, що грубо суперечить Конституції
й Законам України, заборонено друкувати мою статтю, в якій я, як
депутат, хотів донести до виборців, що насправді відбувається в
міськраді й яку реальну «турботу» про місто виявляє мер та його
оточення.
Нагадаю, ніхто немає права забороняти депутату місцевих
рад через місцеві ЗМІ донести до своїх виборців інформацію та
правду про діяльність місцевої ради! Це право – на виступ у місцевих друкованих ЗМІ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, на оприлюднення результатів власної депутатської діяльності, інформування про роботу ради, на вільне висловлювання
своє позиції щодо діяльності місцевої влади – гарантовано ст. ст.
15, 23, 28, 29, 32 та 34 Конституції України та низкою Законів, зокрема, ст. 23 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації», ст. ст. 10, 11, 16 Закону
України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування» тощо.
Крім того, в Україні заборонена цензура й втручання в діяльність місцевих ЗМІ з боку органів місцевого самоврядування
в будь-якому вигляді. Так, ст. 2 «Свобода діяльності друкованих
засобів масової інформації» Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» категорично забороняє
створення та фінансування державних органів, установ, організацій або посад в місцевих органах самоврядування для цензури
масової інформації, а також не допускається вимога попереднього погодження повідомлень і матеріалів. Ця ж заборона міститься

ки у правоохоронців є більший стимул стати на
слизький, злочинний шлях. У провідних країнах
світу йдуть іншою методою – опікуються, насамперед, правами й свободами людини.
Тож, може, замість боротьби із бабульками,
яких на вуличну торгівлю штовхає злиденність,
міській владі, спираючись на європейський досвід, варто потурбуватися про підвищення життєвого рівня вишгородців, створення додаткових
робочих місць, відкриття сучасних соціальних
об’єктів, парковок, гаражних комплексів тощо?
І тоді мало кому захочеться в мороз продавати
скудний товар на тротуарах або ж встановлювати гараж під вікнами будинку.
Мер намагався заспокоїти депутатів, що
поліція буде на самоокупності, зокрема, за рахунок… зібраних із вишгородців штрафів. Тоді
виникає колізія: замість підтримання порядку
новостворений підрозділ перетвориться в додаткового паразита, який не переслідуватиме іншої
мети, аніж обкласти всіх поголовно штрафами,
щоб забезпечити собі нормальні зарплати. І взагалі, чому міська рада повинна надавати комусь
солідний стартовий капітал для відкриття комерційної діяльності та ще й спонсорувати по ходу?
На щастя, більшість депутатів (окрім дванадцятьох) не підтримало явно сумнівного рішення. Утім, переконаний, що на наступних сесіях (звичайно, багато що залежатиме від позиції
громади) все одно буде докладено зусиль, аби
за будь-яку ціну проштовхнути цю протиправну
ідею (і тоді можна тільки припускати, чим насправді займатиметься у Вишгороді придворна
мерська гвардія).
А така переконаність базується не на голому
місці. Багато «непрохідних» рішень проводиться
на сесіях за вже відпрацьованими схемами. За
однією із них, питання спочатку ставиться на
голосування, щоб з’ясувати, скільки «бракує»
голосів для більшості. Потім голосування під
формальним приводом визнається недійсним
і його переносять наостанок. Під час перерви
відбуваються кулуарні домовленості, й частина
депутатів, яка голосувала до того «проти», погоджується підтримати рішення.
Так, до речі, було протиснуто питання про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою площею близько 20 соток на розі вулиці
Дніпровської й проспекту Мазепи, що навпроти
БК «Енергетик». Тож «вітаю» вишгородців (а
насамперед - мешканців будинків по вул. Дніпровській, 11 та просп. І. Мазепи, 6) із появою
ще однієї висотки в центрі міста, там, де можна
було збільшити територію дошкільних навчальних закладів!
І це тоді, коли через брак садочків батьки платять по 4000-5000 грн за перебування
дитини в приватних закладах. Коли через відсутність необхідної кількості приміщень лише у
НВК «ВРГ «Інтелект» - ЗОШ І ст.» набрали вже
5 початкових класів (по 37 учнів у кожному!) на

також у ст. 5, 45 Закону України «Про інформацію» та ст. 17 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів».
А що ж в реаліях у Вишгороді?
Я вже не раз, — стикаючись із тим, що в міськраді з подання
вищого керівництва неодноразово проштовхуються сумнівні рішення, явно не в інтересах вишгородчан, а певних корпоративних
груп чи осіб, — користуючись своїм статусом депутата й правом
на вільне слововиявлення, як міг, інформував про це виборців через комунальну газету «Вишгород». Зрозуміло, що розповіді про
реальний стан речей в діяльності міськради у багатьох керівників
міської влади викликало явно не захоплення. Однак ніколи не сподівався, що у Вишгороді буде введено незаконну жорстку цензуру, навіть (абсурд!) на депутатську позицію. І зроблено буде це – з
подання й за безпосереднього втручання голови міста О. Момота,
який мав би бути гарантом законності.
Мені, а також багатьом депутатам, і раніше багато хто в місті
розповідав про те, що на газету «Вишгород» з боку міського керівництва вчиняється тиск. Дійшло до того, що керівництво газети
отримало негласну вказівку не ставити на першу (титульну) сторінку жодних фотографій, окрім певних керівних персон. Це легко простежити, проглянувши номери за останні місяці, де навіть
фотографії заступників голови міста розташовуються на інших
сторінках. Крім того, в кулуарах міськради розповідають про те,
що кожну сторінку з кожним матеріалом газета «Вишгород» змушена відсилати на попереднє узгодження до міської ради. Така
практика в правовій площині кваліфікується тільки як цензура й
протиправне втручання в діяльність ЗМІ.
Врахувавши це, а також те, що вважаю своїм прямим депутатським обов’язком донести до виборців правду про те, як насправді
відбувається діяльність міськради, які рішення і в інтересах кого
«проштовхуються», я підготував матеріал, який збирався опублікувати в черговому випуску газети «Вишгород» 11.02.2017 р.
Передбачаючи можливі перепони, а також кулуарну інформацію про те, що керівництво газети «Вишгород» змушують заздалегідь узгоджувати кожний матеріал із керівництвом міста,
я пішов навіть на те, що викупив у газети певну площу, аби, користуючись Законом України «Про рекламу», мати гарантії появи
публікації.
І от, коли 9.02.2017 р., як і було домовлено, я привіз публікацію
до редакції, то директор КП «Вишгород» В. Ткач нахабно (і звідки
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2018 р. і фізично не зможуть взяти більше дітей
на навчання, попри благання і вимоги батьків.
Подібна ситуація й у інших двох міських школах.
Для новобудов, виходить, землі знаходяться,
а для садочків і шкіл – ні. Де ж принциповість? І
де той стрижень у багатьох депутатів, коли на
словах – одне, а під час голосування – протилежне? Де позиція багатьох авторитетних осіб,
а головне – підприємців?
Ситуація в місті така, що кошти й землі слід
виділяти не під комерційні проекти на кшталт муніципальної поліції, не під новобудови, а виключно під вирішення злободенних проблем, зокрема
– на зведення садочків та шкіл. Нас делегували
до влади, щоби ми відстоювали інтереси міста
та громади, а не вирішували шкурні питання.
До речі, бізнес-омбудсмен в Україні Альгірдас Шемета під час звіту про роботу в 2016
році відзначив, що особливістю жовтня-грудня
став значний приріст скарг з боку підприємців
на дії органів місцевого самоврядування (41%). І
майже половина з них надійшла з Києва та Київської області. Цю негативну динаміку А. Шемета
пояснив «реформою децентралізації, в рамках
якої місцеві органи влади отримують додаткові
повноваження, якими починають зловживати».

«Контролюючий орган:
громада — «ЗА»
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського
міського голови
Звернувши увагу на кількість скарг місцевих жителів,
Вишгородська міська рада
прийняла рішення створити у
місті такий контролюючий орган як «Муніципальна поліція».
Хочу довести громаді Вишгорода, що, на мою
думку, ця ідея є дуже цікавою, оскільки порушників стає все більше, а наша поліція не в змозі
встигнути покарати всіх.
Муніципальна поліція контролюватиме виконання розпорядження міської ради стосовно заборони продажу алкоголю в місті Вишгороді з 22:00
до 08:00 години, забезпечуватиме чистоту і порядок, здійснюватиме контроль у місцях відпочинку
громадян (в нашому випадку – це набережна Київського водосховища, а саме: проїзд через шлагбаум, за який ми так боролись у минулому році),
контролюватиме додержання тиші в громадських
місцях на території міста та штрафуватиме за
паркування не в призначеному для того місці водіїв, на яких також скаржиться весь Вишгород. (До
речі, такий контролюючий орган вже давно існує
в Івано-Франківську, Вінниці, Мукачевому та багатьох інших містах). При цьому усі штрафи, які
зафіксовує муніципальна поліція, підуть у бюджет
міста, з якого, як ви самі розумієте, місто матиме
можливість розвиватися й надалі.
Також хочу додати, що один із жителів Вишгорода створив навіть електронну петицію стосовно
створення контролюючого органу «Муніципальна
поліція», тобто громада «За» таке рішення. Тож
вважаю, його все-таки потрібно підтримати.

така нахабність по відношенню до депутата!) заявив: «Робіть, що
хочете, але ваш матеріал у нас не піде!» Такі нахабство й чиновницька зухвалість директора, який за посадовими обов’язками
не має права гендлювати творчим процесом, вразила не тільки
мене, а й іще кількох колег-депутатів, які прибули до редакції.
Адже усі ми стали свідками ПРЯМОГО ПОРУШЕННЯ НАШИХ
КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І ЗАКОНІВ УКРАЇНИ!
Вочевидь, збагнувши, яких дурниць накоїв, В. Ткач почав висувати в своє виправдання сміховинні пояснення, мовляв, матеріал запізно принесли, хоча всі добре знають: у день відправлення
газети в друк кілька сторінок переверстується, додається свіжа
інформація – із сесійної зали, останні важливі події, репліки й заяви перших осіб тощо. Тим більше, мова йшла про заздалегідь
викуплену й вільну від матеріалів площу!!!
Але все стало вмить зрозумілим, коли в редакції, як зауважив один із присутніх, з’явився особистий «адвокат» Ткача. Ми
й повірити власним очам не могли, що «адвокатом» виявився…
мер Олексій Момот. Замість того, аби як Гарант Законності у місті
поставити на місце чиновника, який зарвався в своїй діяльності й
на очах у всіх грубо порушує мої Конституційні, депутатські права, а також Закони України, він, на подив усіх присутніх, заявив,
що Ткач абсолютно… правий в своїй діяльності. Уявімо собі, що
після того, як ви в магазині заплатили гроші за товар, а вам відмовились його давати, з’являється директор і заявляє вам, щоб
ви йшли геть, оскільки продавець, який зідрав із вас кошти… правий!!!
Не збираюся витрачати місце на те, що довелось усім почути.
Скажу одне – ми стали свідками демонстративного втоптування
в землю демократичних цінностей, законів, наших прав. Розлогі
розмірковування мера явно також не пішли на користь колективу
газети, який отримав далеко не кращий з правової точки лікбез і
якому фактично дано відмашку діяти в стилі «кидал».
Зрозуміло, що таке явне порушення моїх прав, а також інтересів виборців, я, як депутат міськради, не збираюся залишати без
наслідків. І зроблю все, щоби правда, якої мер та його найближче
оточення так бояться, була донесена до вишгородців. Сподіваюся
також і на те, що Вишгород, славний своїм минулим і традиціями,
спільними зусиллями не допустить, аби у місті творилося беззаконня і вводилася цензура. Адже, як сказав засновник французької королівської династії Бурбонів Генріх IV Великий, хто поступається в малому, врешті-решт, позбувається країни.
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ПОНЕДІЛОК, 20 ЛЮТОГО 2017 РОКУ
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, 11:00, 12:25, 13:10
«Мiняю жiнку - 3»
12:20 Налаштування
нових параметрiв
супутникового мовлення
телеканалу 1+1 шляхом
пересканування
транспондера 11766 H
на супутнику Astra 4A
(Sirius 4).»
14:50, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 Х/ф «Я з тобою»
22:20 Д/ф «Переломний
момент»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
09:00 Д/ф «Альманах.
Свобода. Гiднiсть.
Братерство»
10:25 Розмова з автором
фiльму «Герої не
вмирають» В. Чистилiним
10:40 Д/ф «Герої не

вмирають»
11:35 Д/ф «Generation
Maidan»
12:00
ЗАГАЛЬНОНАЦIОНАЛЬНА
ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
ПАМ’ЯТI ГЕРОIВ
НЕБЕСНОЇ СОТНI
13:30 Д/ф «Чорний зошит
Майдану»
15:45 Д/ф «Євромайдан Волинська Сiч»
18:15 Новинний блок
19:00 Новини. Культура
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:35 Обличчя вiйни
22:55 Вiчне
23:15 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 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
11:50 Х/ф «Мамина
любов»
13:45, 15:30 Т/с
«Пощастить у коханнi»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»

21:00 Т/с «Умови
контракту 2»
23:30 Х/ф «Робiн Гуд»
ТОНіС
6:00, 20:05 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Iпостасi спорту»
10:45 Завтра-сьогоднi
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Г. Бурбулiс
21:35 «Формула Пруста.
М. Сидоржевський»
22:20 Сумнозвiснi мiсця
22:40 Неприручена
Пiвнiчна Америка
23:05 Д/ф «Новi
технологiї вiйни»
00:05 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 Мультмiкс
08:50 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»

09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
13:15 Х/ф «У пошуках
скарбiв тамплiєрiв 2»
14:50 Т/с «Нiделяндiя»
18:10 Х/ф «Едвард РукиНожицi»
20:05 Х/ф «Пiслязавтра»
22:15 Х/ф «Арктичний
вибух»
00:00 Х/ф «Тiнi забутих
предкiв»

Вервольфа»
10:05, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
12:20, 17:25 Т/с
«Детективи»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Той, що читає
думки - 3»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»

СТБ
7:15, 16:00 «Все буде
добре!»
09:15 «Все буде смачно!»
10:10 Х/ф «Ми дивно
зустрiлися»
11:55 Х/ф «Кохання на
два полюси»
13:50 «Битва
екстрасенсiв 16»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:55, 22:35 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
23:30 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
6:15 Х/ф «На гребенi
хвилi»
08:50 Х/ф «Ланцюгова
реакцiя»
10:50 Х/ф «П’ятий вимiр»
13:00 Х/ф «Зоряний
десант»
15:40 Х/ф «Робокоп»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор Спешл
21:00 Таємний агент
22:15 Таємний агент.
Пост-шоу
23:35 Х/ф «Небеса
реальнi»

НТН
6:15 Т/с «Полювання на

МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська

10:45 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
12:25 Панянка-селянка
13:25, 14:30 Одного разу
пiд Полтавою
13:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 21:00 Казки У Кiно
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»

08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Той, що читає
думки - 3»
23:45 Т/с «Удар у
вiдповiдь - 4»

СТБ
7:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:05 «Все буде смачно!»
10:05 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:10 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
00:45 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:55 Kids Time
06:03 М/с «Хай живе
король Джулiан»
06:53 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:00 Т/с «Клiнiка»
09:40 Київ вдень та вночi
12:50 Т/с «Щасливi
разом»
19:00 Серця трьох
22:00 Т/с «Костянтин»

Одеса
07:20 Академiк Корольов
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Вiн i вона.
Бiй за життя
10:50, 18:00 Вуличнi
мавпи
11:50 Дика планета
13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:20, 23:40 Повiтрянi бої
16:10 Таємницi
Стоунхенджа
17:00, 22:40 Загадки
планети
20:50 Таємниця
Джоконди
00:30 Таємницi
кримiнального свiту

14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «Рейк»
17:15 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Океанiчний
ветеринар»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Таємницi
акул»

ІНТЕР
6:20, 14:00 «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 «Своя
правда»
15:20 «Жди меня»

09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Вiн i вона.
Бiй за життя
11:50 Дика планета
13:40 Мiстична Україна
14:30 Секретнi iсторiї
15:20, 23:40 Повiтрянi бої
17:00, 22:40 Загадки
планети
19:00 Бандитська Одеса
19:50 Дивна справа
00:30 Ризиковане життя

6:30 «TOP SHOP»
07:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:25 «Три сестри»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
14:20, 18:00 «Орел i
Решка»
15:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
19:00 «Розсмiши комiка»
21:00 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
22:00 «КВН на БIС»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
11:30 «Орел i Решка»
21:00 Х/ф «Хатiко:
Найвiрнiший друг»
22:45 Х/ф «Остання
любов на Землi»
00:20 Т/с «Сонна
Лощина»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
00:10 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:45 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:00 Секретний фронт
10:55, 13:20 Х/ф
«Блакитна безодня»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20 Х/ф
«Викрадена-2»
16:45 Х/ф «Повiтряний
маршал»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20, 21:25 Д/ф
«Русский мир»
22:15 Свобода слова
5 КАНАЛ
6:30, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,

13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
08:20, 21:25 Бiзнес-час
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Х/ф «Мiсце аварiї:
Сiм’я в небезпецi»
09:45 Д/п «Помста
природи»
13:05 «Українськi
сенсацiї»
14:00 «Хоробрi
серця»
14:55 Т/с «Гвардiя»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:30, 20:20 Т/с «Одинак»
21:15 Х/ф «Загнаний»
23:00 Х/ф «Транзит»

ВIВТОРОК, 21 ЛЮТОГО 2017 РОКУ
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 «Чотири весiлля - 3»
10:50, 12:25 «Мiняю
жiнку - 3»
12:20 Налаштування
нових параметрiв
супутникового мовлення
телеканалу 1+1 шляхом
пересканування
транспондера 11766 H
на супутнику Astra 4A
(Sirius 4).»
12:55 «Вечiрнiй Київ»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль 2»
23:30 Т/с «Теорiя брехнi
- 3»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:30, 23:00 Золотий
гусак
09:30 Д/ф «Джиммi

Картер»
10:55 Д/ф «Приватний
лист свiтовi»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт
14:30 Вересень
16:30 Т/с «Анна Пiль»
17:25 Хто в домi хазяїн?
17:45 М/с «Попелюшка»
18:15 Новинний блок
18:50 Що там з
Євробаченням?
19:00 Новини. Культура
19:20 Перша шпальта
20:20 Про головне
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»

21:00, 23:30 Т/с «Умови
контракту 2»
ТОНіС
6:00, 20:00 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:55 «Будьте здоровi!»
11:50 «Соцiальний
статус»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Г. Бурбулiс
21:20 «Вiдлуння»
22:00 Сумнозвiснi мiсця
22:30 Неприручена
Пiвнiчна Америка
23:00 Д/ф «Новi
технологiї вiйни»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 Мультмiкс
09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»

НТН
6:15 Х/ф «Дiловi люди»
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Таємницi пiрамiд
08:10, 12:50 Правила
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 «Таємницi
акул»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «Рейк»
17:15 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1

ІНТЕР
6:20, 14:10 «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»
10:20, 12:25, 21:00 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»

15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:00 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05, 17:50 Т/с
«Котовський»
12:00, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Вiдкрийте,
полiцiя-3»
15:30, 16:20, 21:25 Т/с
«На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:20 Х/ф «Кращий
стрiлець»
5 КАНАЛ
6:30, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,

13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:35, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
21:00 «Покарати не
можна виправдати»
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 10:50 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:30 «Облом.UA.»
08:55 «Хоробрi серця»
16:50 Х/ф «Ураган 500
миль на годину»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:30, 20:20 Т/с «Одинак»
21:15 Х/ф «Вiдплата»
23:30 Х/ф «Iдеальнi
канiкули»

СЕРЕДА, 22 ЛЮТОГО 2017 РОКУ
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 «Чотири весiлля - 3»
11:00, 12:25 «Мiняю
жiнку - 3»
12:20 Налаштування
нових параметрiв
супутникового мовлення
телеканалу 1+1
12:50 «Вечiрнiй Київ»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль 2»
23:30 Т/с «Теорiя брехнi
- 3»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:25, 23:00 Золотий
гусак
11:00 Засiдання КМУ
16:30 Т/с «Анна Пiль»
17:45 М/с «Попелюшка»
18:15 Новинний блок

18:50 Що там з
Євробаченням?
19:00 Новини. Культура
19:20 Д/ф «Простiр
толерантностi. Вiзьму
твiй бiль собi»
19:55 Слiдство. Iнфо
21:30 Новини. Спорт
21:50 Т/с «Епоха честi»
22:55 Вiчне
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Умови
контракту 2»
ТОНіС
6:00, 20:00 «Щоденники

Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45, 22:25 Неприручена
Пiвнiчна Америка
12:00 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом.
Словаччина»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Г. Бурбулiс
21:55 Сумнозвiснi мiсця
22:50 Д/ф «Новi
технологiї вiйни»
23:50 «Натхнення»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
08:00 Мультмiкс
09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
13:25, 14:30 Одного разу
пiд Полтавою
13:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
20:00 Казки У Кiно

21:00 Казки У
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»
СТБ
6:50, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50 «Все буде смачно!»
09:50 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 23:50 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «МастерШеф
Дiти - 2»
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 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Той, що читає

думки - 4»
23:45 Т/с «Удар у
вiдповiдь - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 08:00 Kids Time
06:10 М/с «Хай живе
король Джулiан»
07:05 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:03 Т/с «Клiнiка»
09:55 Київ вдень та вночi
11:50 Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
18:00 Абзац
19:00 Вiд пацанки до
панянки
21:40 Х/ф «Джон Вiк»
23:40 Т/с «Костянтин»
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:20 Легендарнi замки
України
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Вiн i вона.
Бiй за життя
10:50, 18:00 Вуличнi

мавпи
11:50 Дика планета
13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:50 Дивна
справа
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10 «Таємницi акул»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «Рейк»
17:15 «У центрi уваги»
18:10 «Океанiчний
ветеринар»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30, 08:35

«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:25 «Три сестри»
11:00 «Файна Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:20, 14:00 «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»
10:20, 12:25, 21:00 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
15:50, 16:45 «Речдок»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:00 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:05, 17:50 Т/с
«Котовський»
12:00, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Кращий
стрiлець»
15:35, 16:20, 21:25 Т/с
«На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:20 Х/ф «Операцiя
«Арго»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:30, 18:45 Мiсцевий час

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30, 10:55 «Облом.UA.»
08:55 «Секретнi
матерiали»
16:45 Х/ф «Супертанкер»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:30, 20:20 Т/с «Одинак»
21:15 Х/ф «600 кг золота»
23:10 Х/ф «Влада
переконань»

ЧЕТВЕР, 23 ЛЮТОГО 2017 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 00:30
ТСН
06:45, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
10:55, 12:25 «Мiняю
жiнку - 3»
12:20 Налаштування
нових параметрiв
супутникового мовлення
телеканалу 1+1
12:50 «Вечiрнiй Київ»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Останнiй
москаль 2»
22:00 «Чотири весiлля 6»
23:00 «Право на владу
2017»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
06:30, 23:00 Золотий
гусак
09:30 Д/ф «Клiнтон»
12:40, 21:30 Новини.

Спорт
13:15 Слiдство. Iнфо
14:05 Д/ф «Р.
Недашкiвська. Те, що не
вмирає»
15:20 Надвечiр’я. Долi
16:30 Т/с «Анна Пiль»
17:45 М/с «Попелюшка»
21:50 Т/с «Епоха честi»
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10, 16:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 00:00 Сьогоднi
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол. Лiга
Європи УЄФА «Шахтар» «Сельта»
00:15 Т/с «C.S.I.: маямi»
ТОНіС
6:00, 20:00 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»

07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45, 22:35 Неприручена
Пiвнiчна Америка
14:00 Оглядач. LIVE
18:55 В гостях у Д.
Гордона. С. Намін
21:20 «Вiдлуння»
22:00 Сумнозвiснi мiсця
23:05 Д/ф «Новi
технологiї вiйни»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
08:00 Мультмiкс
09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
12:25 Панянка-селянка
13:25, 14:30 Одного разу
пiд Полтавою
13:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50, 20:00 Казки У Кiно
21:00 Казки У
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»

СТБ
6:30, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15 «Все буде смачно!»
09:15 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
00:00 «Один за всiх»
НТН
7:50, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Т/с «Iнспектор
Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Той, що читає
думки - 4»
23:45 Т/с «Удар у
вiдповiдь - 4»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:55 Kids Time
06:03 М/с «Хай живе
король Джулiан»
07:00 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
08:00 Т/с «Клiнiка»
09:45 Київ вдень та вночi
14:20 Т/с «Щасливi
разом»
18:00 Абзац
19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Токарев»
22:45 Т/с «Костянтин»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Дракула та iншi
08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Вiн i вона.
Бiй за життя
10:50, 18:00 Вуличнi
мавпи
11:50 Королева Пiвночi
13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:50 Дивна
справа
15:20, 23:40 Повiтрянi бої

16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети
19:00, 00:30 Бандитська
Одеса
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Океанiчний
ветеринар»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «Рейк»
17:15 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
11:00 «Файна Юкрайна»

12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши
комiка»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
6:00 «Мультфiльм»
06:20, 14:00 «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»
10:20, 12:25, 21:00 Т/с
«Заради кохання я все
зможу!»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
00:00 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05, 17:50 Т/с
«Котовський»
12:00, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:30 Х/ф «Скаженi
перегони»
15:20, 16:20, 21:25 Т/с
«На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:25 Х/ф «Гра в iмiтацiю»
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, 20:00,

22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки
дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 10:55 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
08:30 «Облом.UA.»
08:55 «Люстратор»
16:35 Х/ф «600 кг золота»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:30, 20:20 Т/с «Одинак»
21:15 Х/ф «Код доступу
«Софiя»
23:00 Х/ф «Битва
проклятих
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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 «Чотири весiлля
- 3»
10:50, 12:25 «Мiняю
жiнку - 3»
12:20 Налаштування
нових параметрiв
супутникового мовлення
телеканалу 1+1
12:55 «Вечiрнiй Київ
2015»
17:15 Т/с «Кохання проти
долi»
20:20 «Лiга смiху -3 2017»
22:25 «Вечiрнiй квартал»
00:20 Х/ф «8 кращих
побачень»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
15:00, 21:00 Новини
07:20, 23:35 На слуху
09:30 Д/ф «Клiнтон»
12:40, 21:30 Новини.
Спорт

14:00 Д/ф «Пiсля
прем’єри - розстрiл»
15:20 Вiра. Надiя. Любов
16:30 Т/с «Анна Пiль»
17:45 М/с «Попелюшка»
18:15 Новинний блок
18:50 Що там з
Євробаченням?
19:00 Новини. Культура
21:50 Д/ф «Iван Франко»
23:00 Золотий гусак
23:15 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:10 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:30 Реальна мiстика
13:30 Т/с «Черговий
лiкар 2»
15:30 Т/с «Черговий
лiкар»
16:00 Х/ф «Фото на
недобру пам’ять»
18:00 Т/с «Райське мiсце»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Сила

Вiри»
ТОНіС
6:00, 20:05 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
07:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
10:45 Неприручена
Пiвнiчна Америка
11:20 «Будьте здоровi!»
14:00 Оглядач. LIVE
19:00 В гостях у Д.
Гордона. С. Намін
21:20 «Вiдлуння»
22:05 Х/ф «Шарада»
00:15 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:15 М/с «Дорамандрiвниця»
09:50 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
10:45 Х/ф «Подвiйнi
неприємностi»
13:25, 14:30 Одного разу
пiд Полтавою

13:55 Танька i Володька
14:55 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:50 Казки У Кiно
20:00 М/ф «101
далматинець»
21:25 Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
СТБ
8:35 Х/ф «Кохання пiд
наглядом»
10:30 Х/ф «Зрада»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 Х/ф
«Домробiтниця»
22:35 Х/ф «Неiдеальна
жiнка»
НТН
6:00 Х/ф «Морський
характер»
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 «Iнспектор
Джордж Джентлi»
13:45, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: маямi - 9»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Той, що читає
думки - 4»
23:45 Т/с «Удар у
вiдповiдь - 4»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:40 Т/с «Клiнiка»
07:35 Kids Time
09:20 Київ вдень та вночi
15:05 Серця трьох
18:00 Абзац
19:00 М/с «Кухня»
21:00 Х/ф «Медальйон»
23:00 Т/с «Костянтин»
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:20 Бiзнес на
залякуваннi

08:10, 12:50 Правила
життя
10:00, 21:40 Вiн i вона.
Бiй за життя
10:50, 18:00 Вуличнi
мавпи
11:50 Дика Пiвнiчна
Америка
13:40 Мiстична Україна
14:30, 19:50 Дивна
справа
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00, 22:40 Загадки
планети
00:30 Прихована
реальнiсть
ТРК «КИїВ»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:05 «СТН»
13:10, 18:10 «Океанiчний
ветеринар»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00, 21:25 Т/с «Рейк»
17:15 «У центрi уваги»
19:20, 22:25 «Столиця»
20:30 «Незвичайна наука»

22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

10:20, 12:25 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф «Добрi намiри»

K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
11:00, 16:10 «Файна
Юкрайна»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:20, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:20, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Орел i Решка»
19:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:20, 14:00 «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»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
11:05, 17:50 Т/с
«Котовський»
12:00, 13:20 Х/ф «Гра в
iмiтацiю»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20 Т/с «На
трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:35 Х/ф «Чорний
яструб»
5 КАНАЛ
6:30, 18:45 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,

22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
20:03 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30 «Облом.UA.»
16:45 Х/ф «Код доступу
«Софiя»
18:30 «Спецкор»
19:00 «ДжеДАI»
19:25 Х/ф «Битва
проклятих
21:10 Х/ф «Бейтаун поза
законом»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства.
UFC.»

СУБОТ А , 25 Л Ю Т ОГО 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
8:00 «Снiданок. Вихiдний»
10:00, 19:30 ТСН
11:15, 23:15 «Свiтське
життя»
12:15 «Одруження
наослiп 3»
14:00 «Голос країни 7»
16:30 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал»
00:15 «Лiга смiху -3 2017»
UA:ПЕРШИЙ
9:00 М/с «Книга джунглiв»
11:00 Фольк-music
12:30 Т/с «Аристократи»
17:15 Чоловiчий клуб.
Спорт
17:50 Чоловiчий клуб
19:00 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
«Євробачення-2017»
21:20 Новини
22:30 Нацiональний вiдбiр

учасника вiд України на
«Євробачення-2017».
Фiнал (продовження)
23:40 Життєлюб
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/с «Умови
контракту 2»
17:15, 19:40 Т/с «Це було
бiля моря»
21:30 Х/ф «Страшна
красуня»
23:30 Реальна
мiстика
ТОНіС
5:55 Х/ф «Шарада»
09:50 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
13:30 «Iпостасi спорту»
16:00 Баскетбол. Фiнал
Кубку України
18:30 Пiснi В. Iвасюка
виконують лауреати
фестивалю «Червона

Рута-2015»
20:00 ПРЕМ’ЄРА!!! «В.
Маренич. Крихкi гойдалки
слави»
21:05 «Формула Пруста.
М.Сивий»
22:00 Х/ф «Вiдчинiть,
полiцiя!»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
08:00 Мультмiкс
09:15 М/с «Шаленi
кролики. Вторгнення»
12:40 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
14:30 Х/ф «Модна
матуся»
16:40 Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
18:25 М/ф «101
далматинець»
19:50 Казки У Кiно
22:00 Країна У
00:00 Т/с «Як уникнути

покарання за вбивство»

врата»
00:00 Х/ф «Нестримнi»

СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55, 21:30 Т/с «Коли ми
вдома»
11:40 Х/ф
«Домробiтниця»
13:20 «МастерШеф
Дiти - 2»
19:00 «Євробачення
2017»
22:40 «Євробачення
2017. Пiдсумки
голосування»
23:40 «Давай поговоримо
про секс 3»

НОВИЙ КАНАЛ
6:35 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
07:33 Ревiзор Спешл
09:30 Таємний агент
10:45 Таємний агент.
Пост-шоу
12:10 Вiд пацанки до
панянки
14:45 Хто зверху?
16:40 Х/ф «Велика гра»
18:30 Х/ф «Need for
speed. Жага швидкостi»
21:00 Х/ф «Викрасти за
60 секунд»
23:15 Т/с «Костянтин»

НТН
6:10 Х/ф «Вiчний поклик»
11:30 «Речовий доказ»
13:50 «Склад злочину»
15:15 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Азiат»
21:30 Х/ф «Дев’ятi

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Прихована
реальнiсть
08:10, 18:30 У пошуках
iстини
09:50 Повiтрянi бої
11:30 Давнi мегаспоруди

СТБ
7:00 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:35 «Євробачення
2017»
16:00, 23:10 «Я
соромлюсь свого тiла 4»
18:00, 22:10 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:55 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
7:00 Т/с «Якось у казцi»
10:20 Х/ф «Важкi пiдлiтки»
12:00 Х/ф «Велика гра»
13:50 Х/ф «Need for
speed. Жага швидкостi»
16:35 Х/ф «Викрасти за
60 секунд»
18:50 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю»
21:00 Х/ф «Вулкан»
23:00 Т/с «Костянтин»

14:30 Загадки планети
16:30 Дика планета
17:30 Дика Пiвнiчна
Америка
21:00 Екстремальний
свiт
23:50 Майор «Вихор»
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:50 «Самопомiч.
Країна»
15:10 «Незвичайна наука»
15:45 «Українська пiсня
року»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«СТН»
17:15 Х/ф «Моя дивна
дружина»
19:20 «Столиця.
Пiдсумки»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Iп Ман»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:20 М/ф «Плоддi
супергерой»
15:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
16:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
00:30 Т/с «Сонна
Лощина»
ІНТЕР
5:50 Х/ф «Щит i меч»
12:30 Х/ф «Невловимi
месники»
14:00 Х/ф «Свiй серед
чужих, чужий серед своїх»
16:00, 20:30 Т/с «Смерть
шпигунам»
20:00 «Подробицi»
00:50 Х/ф «Двоє»

ICTV
8:50 Я зняв! Прем’єра
09:45 Дизель-шоу.
Дайджест
10:50, 11:45 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «На трьох»
13:20 Х/ф «Перший
лицар»
16:00 Х/ф «Чорний
яструб»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини
20:05 Х/ф «Крутi чуваки»
22:15 Х/ф «Втеча з
Шоушенка»
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
14:10 Вiдкрита церква
18:15 Фактор безпеки
19:25, 23:30 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Час: Важливо
22:30 «Вiддiл
кадрiв»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:30 Х/ф «Великий
майстер»
13:50 19 тур ЧУ з
футболу: «Зоря» «Динамо»
16:00 Х/ф «Проект
«Динозавр»
17:40 Х/ф «Вуличний
воїн»
19:30 Х/ф «Мiцний
горiшок - 4»
21:55 Х/ф «Мисливець
проти чужого»
23:35 Х/ф «Мовчазна
отрута»

НЕДIЛЯ , 26 Л Ю Т О ГО 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00 Х/ф «Пiд сонцем
Тоскани»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:00 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя»
13:00 Т/с «Останнiй
москаль 2»
17:30 Х/ф «8 кращих
побачень»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 7»
23:15 Х/ф «Пограбування
по-англiйськи»
UA:ПЕРШИЙ
7:05, 23:30 Золотий гусак
09:00 Нацiональний вiдбiр
учасника вiд України на
«Євробачення-2017»
12:35 Х/ф «Останнiй
танець Кармен»
16:15 Д/ф «Р. Кириченко.
Дiагноз - народна»

17:00 Т/с «Епоха честi»
21:00 Новини
21:55 Що там з
Євробаченням?
22:30 Арт-Клуб 38
23:20 Територiя закону
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:40 Зiрковий шлях
09:00 Т/с «Сила Вiри»
12:50 Т/с «Це було бiля
моря»
16:40, 20:00 Т/с «Його
кохання»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:10 Х/ф «Фото на
недобру пам’ять»
23:10 Х/ф «Гладiатор»
ТОНіС
6:00 Х/ф «Вiдчинiть,
полiцiя!»
11:10 «Формула Пруста.
А. Демиденко»
13:40 «Будьте здоровi!»

16:30 Останнiй шанс
побачити
17:30 Шлягер в гостях у
М. Свидюка
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:05 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
22:10 Х/ф «Вiдчинiть,
полiцiя-2!»
ТЕТ
7:15 М/с «Дорамандрiвниця»
07:40 М/с «Елвiн i
бурундуки»
08:00 Мультмiкс
11:00 Х/ф «Бiла змiя»
12:50 Х/ф «Модна
матуся»
16:40 Казки У Кiно
20:50 Казки У
22:00 Країна У
23:00 Розсмiши комiка
00:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство»

Софія була напрочуд
сонячною
Як важко віднайти слова…
Та не тому, що слів бракує.
А через пам’ять, що жива,
Співчуття
Та біль у серці, що вирує…
Гірко плаче душа… Трагічно обірвалося життя чарівної
молодої дівчини ЧУМАКОВОЇ Софії Сергіївни, учениці
11-А класу Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1.
Софія була напрочуд сонячною, дивовижно енергійною
і порядною дівчиною, яка любила життя і спішила жити.
Такою вона залишиться в наших серцях назавжди…
Висловлюємо глибокі співчуття родині, сумуємо разом
із вами.
Не стримати сліз нам ніколи, бо важко повірити в те,
Що ти не прийдеш вже до школи, твій дім тепер —
Небо Святе…
Педагогічний та учнівський колектив
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Сім’я із двох дорослих осіб ЗНІМЕ 1-кімнатну квартиру
поблизу Вишгородської КДЮСШ на тривалий термін.
Своєчасну оплату і порядок – гарантуємо.
Тел: (050) 957 65 56; (098) 261 56 21

НТН
7:10 Х/ф «Щиро ваш...»
08:45 Т/с «Спадщина»
13:00 Х/ф «Азiат»
15:00 Х/ф «Новорiчний
шлюб»
16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Одного разу в
Ростовi»
22:40 Х/ф «Ф6: твiстер»
00:30 Х/ф «Замерзлi»

iсторiя

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Прихована
реальнiсть
08:10, 18:30 У пошуках
iстини
09:50 Повiтрянi бої
11:30 Екстремальний свiт
14:30 Загадки планети
16:30 Дика Пiвнiчна
Америка
21:00 Давнi мегаспоруди
23:40 Україна: забута

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:30 «Мультляндiя»
15:15 «Рецепт успiху М.
Поплавського»
15:40 Х/ф «Iп Ман»
17:30 Х/ф «Зимова
сплячка»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Сестри вiйни»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:30, 08:35
«Мультфiльми»
08:00 «Чи знаєте ви,
що...»
10:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
11:20 М/ф «Плоддi

Терміново потрібні активні менеджери
з продажу обладнання для опалення,
водопостачання та каналізації (віком до 35 років);
технічний спеціаліст, помічник менеджера з
продажу (віком до 35 років).
Графік роботи: пн-пт, ЗП — від 5 000 грн + %.
Звертайтеся: м. Київ, вул. Богатирська, 9. Тел: (096) 162-00-13
Вважати недійсним втрачене посвідчення інваліда ІІІ-ї групи, серія
ААГ № 171464, видане УСЗН Вишгородської
райдержадміністрації
29.08.2016 на ім’я Ігоря Сергійовича
ПОПОВА

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

Вважати недійсними втрачені документи про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 288) на
ім’я Богдана Олексійовича
ВОЛИНЦЯ

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу
та текстилю. РЕМОНТ ОДЯГУ.
ФАРБУВАННЯ
шкіри і хутра. РЕСТАВРАЦІЯ
подушок, ковдр і перин. м.
Вишгород, пров. Квітневий,
1 (район ринку)
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.

повернеться»

супергерой»
13:15 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
14:15 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
20:00 Х/ф «Весiльний
розгром»
21:50 «Вечiрнiй квартал»
23:40 «КВН»
ІНТЕР
7:00 Х/ф «Свiй серед
чужих, чужий серед своїх»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 «Орел i Решка»
Краще
12:50 Х/ф «Вибiр моєї
матусi»
14:50 Т/с «Птаха у клiтцi»
18:10 Х/ф «Кохання за
розкладом»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 Т/с «Все

ICTV
6:25 Т/с «Вiддiл 44»
10:00 Стоп-5
11:00, 13:00 Х/ф «Перший
лицар»
12:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Втеча з
Шоушенка»
16:35 Х/ф «Крутi чуваки»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:30 Х/ф «Злочинець»
22:45 Х/ф «Стрiлець»
5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Час: Важливо
06:15, 21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
06:25, 18:10 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час

Âèøãîðîä

новин
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Модне здоров’я
17:10 «За Чай.com»
20:00 Машина часу
21:40 Час-Time
23:20 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30 «Роби бiзнес»
12:15 Х/ф «Проект
«Динозавр»
13:50 Х/ф «Вуличний
воїн»
15:40 Х/ф «Мiцний
горiшок - 4»
18:05 Х/ф «Кунг-фу Джо»
19:45 Х/ф «Смертельний
удар»
21:30 ПРОФУТБОЛ
23:35 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»
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P. S.

Логіка приведе вас
із пункту А до пункту Б,
а уява — куди завгодно

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
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ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ:

Прекрасний ювілей — на життєвому календарі вродливої і чарівної жінки, професіонала своєї
справи Наталії Дем’янівни РУДНИЦЬКОЇ.
Спасибі Вам, шановна ювілярко, за Вашу багаторічну сумлінну працю, за Вашу людяність, порядність
і доброту.
Зичимо Вам доброго здоров’я, благополуччя, Божої
благодаті, віри, надії і любові на кожен новий день.
Батьки учнів підготовчого класу ЗОШ «Надія»

Будівельні паспорти.
Повідомлення про початок
виконання будівельних робіт.
Технічні паспорти.
Декларації про готовність до експлуатації об'єкта.
Розробка проектів будівництва та реконструкції.
Та багато інших послуг у будівельній сфері!

ТОВ
«АЛТАНА»
БТІ

м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 6-а, офіс 205.
Тел: (096) 585-52-46; (04596) 22-131
Фермерське господарство «Апіс Україна», яке займається переробкою продукції бджільництва та виробництвом пасічного обладнання, закуповує мед, віск світлий
(145 грн), прополіс (650 грн) та реалізує вощину «Рута»,
«Дадан» (180 грн/кг), вулики багатокорпусні (4 корпуси
«Рута», кришка, днище) — 1000 грн/шт., рамки («Рута»,
«Дадан») — 5,5 грн/шт.
Контакти: тел. +38-044-339-99-82 моб.: +38-067-882-92-11,
моб.: +38-050-414-52-75, e-mail: apisua@ukr.net
Вітаємо з ювілеєм Аліну ЗВІРКО!
Бажаєм долі щедрої, тепла,
Кохання, добрих, вірних друзів,
Щоб врода не зів’яла, а цвіла,
Немов калина у широкім лузі!
Нехай тендітні пахощі троянд
Навіють щастя, ніжність і кохання.
Хай здійснює бажання зорепад,
І втілює у дійсність сподівання!

Мамо, чи це вже весна?
трети ідоли.
Дитина маленька хотіла жити, а ми відверталися – немає ліків, аби допомогти, й
наче не бачили, що на ті ліки купують собі
маєтки інші.
У судах – розпинали невинних і кидали за грати. Прокурори фальсифікували
справи. А ми… А ми мовчали байдуже і в
неділю йшли до церкви, ставили свічку, аби
відкупитися. А в понеділок – давали хабарі.
І відводили погляд убік.
Не плачте, мамо. Дайте поплакати
Україні.
Вже не тече кров із ран Вашого сина.
Не пече йому у грудях більше. Вже у Сотні
своїй Небесній стоїть він на варті. По праву
руку від Бога. А по ліву – його побратими
Андрійки, Васильки, Іванки, Назари, Устими
– ті, хто нині названий Сотнею Небесною.
Вони не були героями. Вони були звичайними людьми. І в мить останню віддали
нам найдорожче, що мали, – життя своє.
За нас віддали. Аби ми жили. Долюбили за
них, дітей їхніх ненароджених доколихали,
пісень за них доспівали.
Не плачте, мамо. Дозвольте поплакати світові. Весна вже на порозі».
(Було оприлюднено
в українських ЗМІ)

Людина не може без Янгола…
Янголами є наші матері, неньки, ті, хто
нас народжує і оберігає щодня, але буває
так, що сини і доньки стають Янголами…
Янголами-охоронцями своїм матерям, своїй землі….
Тоді, 3 роки тому, вони стали першими Янголами… на нашій Україні… В 21
столітті… в центрі Європи… в Києві. І досі,
досі до Небесної Сотні приєднуються сини
і доньки….
Хто вони? Ким були? До чого прагнули?
Вони не були ні екстремістами, ні терористами, ні фашистами, не були і суперменами.
Звичайні люди: учителі та студенти, вчені,
письменники, актори та музиканти, художники, менеджери, селяни, які вийшли, щоб
відстояти своє право жити цивілізовано та
справедливо. Люди з різних куточків України. Вони різні. Але було щось, що робило
їх схожими між собою. Дуже схожими! Схожими серцями, у яких, наперекір безвір’ю,
безнадії та ненависті, що нав’язуються

нам духом цього світу, жили віра, надія та
любов. Віра – у перемогу добра над злом,
правди – над неправдою та кривдою. Надія
– на краще майбутнє для своєї країни, своїх
дітей. Любов – до України, справжніми синами і доньками якої вони були, є і будуть.
Завжди «іншим» бути непросто. Непросто вірити, коли здається – край! – і всі
живуть-пливуть за течією, плекаючи «філософію живота та нужника», у час обезличування, зневіри, у час, коли нас уміло переконують, що це все добре і взагалі нічого
змінити неможливо. Повстати проти системи цинічної брехні та фальші є неабияким
подвигом. На нього здатні тільки справжні
Герої. Саме так вчинили воїни Небесної Сотні. Вони не чекали, поки зміниться «хтось»
чи «щось». Не сподівались на «когось». Не
ховалися за чужими спинами, а навпаки
підставляли свою. Вони почали із себе міняти цей світ із думкою: «Як не я – то хто ж?».
Згадаймо ж їх усіх, пам’ятаймо їх. Тих,
хто збудив Україну, тих, завдяки кому ми нарешті знаємо, чого вартує слово – Гідність.
Низький уклін батькам Героїв. Вічна
пам’ять…

державної виконавчої служби;
— кредити, іпотека, порука;
— спадщина;
— підготовка запитів, скарг,
листів, претензій та ін.

м. Вишгород, вул. Набережна, 7/1, оф. 313. Тел: (068) 95-15-332

Купуй органічне

Натуральна косметика
за помірними цінами
Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за
адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2
(сьомий магазин, приміщення колишньої аптеки).
У магазині представлена продукція виробників
косметики Вишгородського р-ну: фабрики «Комбі» та
Фармацевтичного науково-дослідницького центру
«Альянс краси»;

Народ – армії

продукція Харківської парфумерної фабрики;
білоруська косметика та побутова хімія.
Працюємо з 10:00 до 19:00 (обідня перерва з 14:00
до 15:00)
У суботу – з 10:00 до 15:00.
Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87

Сітка-берегиня

Шановні вишгородці! Група «СІТКА-БЕРЕГИНЯ» запрошує всіх небайдужих долучитись до плетіння МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК для
потреб наших ЗАХИСНИКІВ на Сході України!
Адреса: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1,

внутрішнє подвір’я адмінбудинку, гараж 3,
щодня (крім вихідних) з 17:00 до 19:00.
Тел: 098-45-99-523 (Олександр Пишний),
095-46-50-353 (Олександр Захаров),
098-39-88-127 (Олена Роговенко).

Магія з прабабиної скрині

Вважати
недійсним
загублений диплом, серія
МПНХ № 018366, виданий
Київським політехнічним
інститутом на ім’я КЛЬОЦА Валерія Івановича

Полісся

«Унікальні проекти на обмеженому просторі — це тільки початок,
— стверджує директор Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко.
А таланти у нас — необмежені»
ФОТО — архів ВІКЗ, спеціально для «Вишгорода»

Герої Небесної Сотні Вишгородщини

Валентина ПАРЧУК,
депутат Вишгородської
міської ради 7 скликання

— представництво в судах;
— стягнення боргів;
— договірні роботи;
— консультація;
— представництво в органах

Христина МИЦИК

Любляча матуся, друзі, колеги

«…Груди! Відкрийте йому груди….
Швидше, Швидше…
Відкрили йому груди.
Там рана від кулі. Глибока.
Кров витікає. Каска злетіла, волосся
русяве розсипалося. Очі голубі, як небо над
його головою. Схилилися хлопці над ним.
«….Мені не болить… Я – живий…. Не
болить… Мамо….»
Він такий юний. Ще зовсім дитина. Сорочина стала червоною.
Ще кликав маму, ще шепотів слова
теплі, як кров, що витікала життям з його
грудей. Ще питав про весну, чи ж настала
вже, а очі, ті очі вже ясніли щасливо – він
ішов ангелом до Бога….
Не плачте, мамо. Ваш син у Небесній
Сотні. Йому вже не болять рани. Він прийде, коли ви спатимете, і розкаже, як любить Вас.
Не плачте, мамо. Дайте нам поплакати.
Бо син Ваш своєю кров’ю змив наш
гріх. Тяжкий такий. Гріх тих довгих років,
коли очі були сліпі, а серця незрячі. Від байдужості. Коли сиділи ми по хатах і перечікували той гріх.
Ми спостерігали, як помирають старі у
злиднях, і не бачили, як на гроші з їхнього
недоїденого хліба виливають золоті пор-

Вишгород

Пресвітле Стрітення у Вишгородському історико-культурному заповіднику (ВІКЗ) у рамках програми «Український обрядовий рік» відзначали унікально. До Музею
давньоруського гончарства ішли та їхали (спасибі міськраді за покажчики, що спрямовували саме сюди!) гості, яких
гостинно зустрічала Хата.
А в Хаті сонячним віялом — заткані червоним рушники із
крамного й домотканого полотна. А під рушниками — весільні,
буденні і празникові вбрання: юпки, свити й керсетки, жіночі й
чоловічі сорочки з комірцями та широкими маніжками, занизаними пишними рукавами та у техніці «вирізування», плахти
й спідниці з нагрудниками (шарафани), хустки кінця XIX - початку XX ст., намітка середини XVIII століття, колиска, жердка
з одягом і під іконою — перлина колекції, домотканий рушник з
дубовою ниткою… Ледь вмістилися у невеличкому приміщенні
й відвідувачі, що очей не могли відірвати від багатства народного – місцевого, поліського.
Посеред цієї краси Оксана Стебельська (співачка й музика, керівник ансамблю «Українські барви» та ВГО «Мистецькі
ініціативи») так завела «…брала вдова льон дрібненький», що
їй почали підтягувати літні вишгородці. Обличчя працівників
музею та місцевих жителів сяяли тихою радістю: прадавня магія Полісся вперше за кілька десятиліть ТАК вийшла у світ широкий із прабабиної скрині (з фондів заповідника та приватних

колекцій). А скільки скарбів ще не показалися на люди!..
Виставка «Магія поліського орнаменту», приурочена
85-річчю створення Київської області, зацікавила і чимало людей, що присвятили своє життя популяризації всього українського. Відома співачка Астрая, генеральний директор Центру
української культури та мистецтва Світлана Долеско, директор
Київського обласного центру народної творчості Олена Завальська, зав. кафедри Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна» Наталія Білоусова, заступник директора Київського обласного центру народної творчості Анна
Кліщ та інші щиро дякували — за причетність до великої справи пропагування та збереження нашої культурної спадщини —
засновниці багатьох міжнародних культурно-просвітницьких
проектів і натхненниці цього унікального заходу Владі Литовченко, котра віднаходить і плекає красу всюди, а у вишгородському заповіднику гуртує команду професіоналів, ентузіастів,
людей, закоханих у свою справу і Київщину.
«Ми побачили сьогодні, як у двох крихітних кімнатах
створено унікальну виставку. От якби більше приміщення!»
— слушно зауважили мої колеги-журналісти Катерина Олексій (депутат Вишгородської районної ради) та в. о. редактора газети «Слово» Ірина Литовченко. Агов, громадо, владо
та небайдужі люди, готові розкрити красу Київського Полісся
всьому світові! Прийдіть і переконайтеся: вона того варта. Виставка працюватиме до 8 березня 2017 р. Музей на вул. Межигірського Спаса, 11 відчинений для відвідувачів у всі дні тижня,
крім понеділка, з 10-ої до 17 год. Тел: (04596) 25-315.

