Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

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

Фестиваль

Середа, 27 червня 2018 року, № 26 (1185)

«Зіроньки досяжні» подарували дітям радість

За матеріалами Вишгородської
міської ради та Вишгородського
історико-культурного заповідника
Днями у Вишгороді відбувся Фізкультурно-мистецький фестиваль «Зіроньки
досяжні», головними учасниками якого
стали діти з особливими потребами. Його
організували Вишгородська міська рада,
Вишгородський
історико-культурний
заповідник, собор Вишгородської Богородиці УГКЦ за партнерської підтримки
Міжнародного благодійного фонду «Жовто-блакитні крила/Yellow-Blue Wings»,
благодійного фонду «Місія SOS» та Центру розвитку, приватного дитячого садка
«Вінні».
Програма фестивалю була цікава й різнопланова, адже дорослі прагнули створити
дітям атмосферне свято, яке запам’ятається
надовго.
Вранці маленьких гостей, серед яких
було багато учнів інклюзивних класів Вишгородської школи №1, які навчаються за відповідними програмами, та вихованців Вишгородської районної спеціальної ЗОШ «Надія»,
чекав сюрприз: для них під час старту фестивалю було відкрито інклюзивний дитячий
майданчик по проспекту Мазепи, 6, на якому встановлене унікальне розвиваюче ігрове обладнання. Загальна вартість проекту
складає більше 400 тисяч гривень.
Зі словами привітань звернувся до громади голова Київської обласної державної
адміністрації Олександр Горган, який наголосив на важливості підтримки особливих
дітей і створенні необхідних умов для розвитку їхніх здібностей, у тому числі і в ігровій
формі. Міський голова Вишгорода Олексій
Момот у своєму виступі зазначив, що відкриття такого інклюзивного майданчика —
один із перших кроків назустріч особливим
дітям. Загалом же у місті розроблена програма зі створення комфортних умов для дітей із особливими потребами.
На новому інклюзивному майданчику
для них було організовано цікаві розваги.

Далі естафету фестивалю підхопив Вишгородський історико-культурний
заповідник. У Музеї давньоруського гончарства
організували неповторне
свято з пізнавальними заходами. Директор заповідника, кандидат історичних
наук Влада Литовченко
зауважує, що кожна дитина має творчі здібності,
які обов’язково потрібно
розкрити і підтримати, аби
кожен маленький громадянин України розвивався
всебічно і гармонійно.
Маленьким
гостям
спочатку запропонували
ознайомитися з новими
експозиціями Музею давньоруського гончарства,
зокрема, «Від бортництва
до вуликового бджільництва», де завідувач експозиції, пасічник зі стажем і
педагог за освітою Олексій Скоростецький
показав давні борті і в доступній формі розповів про історію медоборної справи.
Нікого не залишила байдужим і виставка
«Етнолялька» — колекція авторських ляльок
в українському етнічному вбранні різних регіонів України. Ініціювала виставку директор
Вишгородського історико-культурного заповідника, к. і. н. Влада Литовченко, а виготовила ляльки керівник творчої майстерні
«TanDem» Олена Беззубенко.
Кульмінацією свята став перформанс
«Карта єдності України». Під керівництвом
завідувача музею Олександра Кочубея діти
взялися до виготовлення з глини макетів
карт усіх її регіонів. Їм допомагали дорослі, зокрема — секретар міської ради Тетяна
Бражникова, яка взяла участь у дитячому
святі. І все вийшло, адже учасники дійства
старались і працювали з позитивним настроєм. Ці дитячі шедеври обпалять, як і на-

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

лежить для керамічних виробів, а карта прикрасить Музей давньоруського гончарства.
З інтересом слухали діти й розповіді почесного гостя свята, українського мандрівника, учасника проекту «Планета Земля
— погляд з інвалідного візка» Миколи Подрезана, який побував у 65 країнах світу (із
них у 55 — на візку). Він звернув увагу дітей
на те, що для тих, хто наполегливо працює
над собою, відкривається багато можливостей. Нині Микола Подрезан у інвалідному візку подорожує з прапором України по
шести континентах Землі маршрутом всесвітньої естафети Олімпійського вогню 2004
р. Він розповів, де бував і що бачив, показав
цікаві фото і побажав ніколи не здаватися на
шляху до мети.
Підтримати юних керамістів прийшов
професійний музикант Володимир Бурновський із незвичним музичним інструментом
— іспанською волинкою «Гайта». Він порадував учасників свята виконанням мелодій,

а ще зіграв на волинці гімн України.
Але й на цьому фестиваль не закінчився!
Далі діти й дорослі прибули на подвір’я храму
Вишгородської Богородиці, де настоятель
храму, отець Тарас, запросив усіх на обід.
А потім були майстер-класи з виготовлення
оберега, де у композиції виробу гармонійно
поєднували ягоди калини — символи краси, насіння соняшника — символ сімейного
щастя, кукурудзу — символ матеріального
благополуччя.
Діти із задоволенням куштували солодощі, за які окрема подяка керівництву супермаркету «Fresh food», розважалися. І хоч
день був спекотний, а програма насичена,
позитивні емоції переповнювали. Свято удалося. Усі інституції міста поєднали і надалі
поєднуватимуть свої зусилля для того, щоб
забезпечити особливим діткам змістовне
дозвілля і всебічний розвиток. Саме таким і
має бути громадянське суспільство високого
рівня.

ФОТО — архів ВІКЗ

З Днем Конституції!
30 червня та 1 липня — Відкритий чемпіонат України з триатлону
(організатори – Федерація триатлону України, Вишгородська райдержадміністрація, Вишгородська міська рада).

30 червня (субота) з 13:00 до 17:00 буде здійснено
ПОВНЕ ПЕРЕКРИТТЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ
по вулицях Шолуденка, Ватутіна, Межигірського Спаса, алеї С. Поташника
Увага!

Газета «Вишгород» розповсюджується протягом п’ятниці, суботи, неділі та понеділка.
Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

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

З 1996 року ми живемо за Конституцією, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави – повноправної учасниці
світового співтовариства. Її юридична сила, верховенство права, політична, економічна та ідеологічна
багатоманітність — головні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє українців.
Шановні вишгородці!
Нехай же мир і взаєморозуміння сприяють розбудові нашої державності, становленню достатку в
кожній сім’ї.
Від усього серця бажаю вам міцного здоров’я і
творчого натхнення, мудрості і далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та нових звершень.
Зі святом вас!
Олексій МОМОТ, Вишгородський міський голова
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ПРАВИЛА розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді
(Початок див. у №№ 24-25’2018)
14.2. Плата за право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності
територіальної громади м. Вишгорода, складається з базових тарифів
(таблиця 1, 2) та коефіцієнтів диференціації плати в залежності від
зони розміщення засобу зовнішньої реклами:
Таблиця 1
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13

14
15
16
17

18

19

20

21

22

Вид засобу зовнішньої реклами

Щит, що стоїть окремо
Щит на фасаді будинку
Щит на тимчасовій споруді, паркані,
на території буд. майданчика
Щит на електроопорі:
— до 3 кв. м.
— від 3 до 8 кв. м.
— понад 8 кв. м.
Лайтпостер, що стоїть окремо
Лайтпостер, що є складовою частиною павільйону, кіоску
Графічна (лазерна) проекційна установка
Телевізійний екран
Тимчасова виносна спеціальна конструкція з площею поверхні
— до 1 кв. м
— від 1 до 3 кв. м
— понад 3 кв. м
Транспаранти-перетяжки, троли
Банер, панно
— на фасаді будинку до 40 кв. м
— на фасаді будинку понад 40 кв. м
— на захисній будівельній сітці
до 100 кв. м
— на захисній будівельній сітці понад
100 кв. м
Конструкції на даху будинку (будівлі), споруди
Кронштейн
— на стіні будівлі, на кіоску
— на стовпі, опорі освітлення
Конструкції на естакаді, мосту, шляхопроводі
Тумба, об’ємно-просторова конструкція, що стоять окремо
Рекламна вивіска, напис на будинку
(будівлі), споруді
Електронне табло, «рядок, що біжить», світлова газета, які розташовані на фасаді
Пневмостенд, повітряна куля, які використовуються як рекламоносії,
з площею поверхні:
— до 20 кв. м.
— від 20 до 30 кв. м
— понад 30 кв. м
Телефонна кабіна, урна, лава, інші
елементи зовнішнього благоустрою,
які використовуються як рекламоносії
Прапор, прапорець, парасоля, намет, які використовуються як рекламоносії, з площею поверхні:
— до 5 кв. м
— понад 5 кв. м
Художньо-просторова
композиція
(зелені насадження, фітокомпозиції
тощо), в якості рекламоносія
Оплата за розміщення соціальної
реклами

Одиниця
виміру
за 1 кв. м
за 1 кв. м
за 1 кв. м

Базова
плата за
місяць, грн.
22,0
24,0
20,0

за одиницю

за 1 кв. м
за 1 кв. м

80,0
120,0
150,0
30,0
23,0

за одиницю

300,0

за 1 кв. м
за одиницю

50,0

за одиницю
за 1 кв. м

12,0
23,0
94,0
51,0
47,0
23,0
12,0
6,0

за 1 кв. м

70,0

за 1 кв. м

за 1 кв. м

47,0
41,0
59,0

за 1 кв. м

41,0

за 1 кв. м

47,0

за 1 кв. м

59,0

за одиницю

за одиницю

80,0
130,0
180,0
12,0

за одиницю

за 1 кв. м

За 1 кв. м

12,0
23,0
23,0

Не
сплачується

Таблиця 2
№
п/п

Вид засобу зовнішньої реклами

1

Рекламна конструкція, яка перемі- за одиницю
щується фізичною особою
Аудіорекламна акція з використан- за одиницю
ням міського середовища:
— без переміщення по місту
— з переміщенням по місту
Рекламна акція з демонстрацією за одиницю
зразків продукції:
— без переміщення по місту
— з переміщенням по місту

2

3

Одиниця
виміру

Базова
плата за
добу, грн.
12,0

12,0
18,0

47,0
59,0

14.3. Коефіцієнт зони розміщення спеціальної конструкції (К) коригується залежно від місця розташування рекламного засобу такими
коефіцієнтами:
К1 = 2,0 – проспекти І. Мазепи, Шевченка; вул. Набережна (в напрямку м. Києва від перехрестя з вул. Шолуденка до зупинки «Затока»); вул. Шолуденка (від перехрестя з вул. Набережної до Вишгородського ринку), вул. Дніпровська;
К2 = 1,8 – на в’їздах до м. Вишгорода (від напрямку с. Нові Петрівці
до Вишгородського ринку), (від напрямку м. Києва до зупинки «Затока»); вул. Кургузова; вул. Грушевського;
К3 = 1,0 – на інших вулицях міста;
К4 = 1,5 - розміщених на опорах контактної та освітлювальної мережі над проїжджими частинами доріг та розташованих вздовж вулиць
(незалежно від виду та форми).
Кп (підвищення) = 1,5 – рекламні конструкції не обладнані освітлювальними приладами.
Кз (пониження) = 0.7 – розміщення реклами на складних рекламних засобах.
Кв (виробника) = 0.7 – виробники товарів і послуг Вишгородського
району.

Увага!

14.4. У розрахунок щомісячної плати за користування місцем для
розміщення рекламних засобів, для яких базова вартість встановлена
як за одиницю, площа рекламного засобу не враховується.
14.5. При обчисленні плати за тимчасове користування місцем
розташування виносної спеціальної конструкції, функціонування якої
проводиться неповну добу, застосовується понижуючий коефіцієнт
0,7.
14.6. Плата за тимчасове розміщення рекламних засобів зараховується до місцевого бюджету.
14.7. Від сплати звільняються суб’єкти підприємницької діяльності, які набули в установленому порядку право оренди на земельну
ділянку, що належить до комунальної власності, на якій розташовується наземна спеціальна конструкція, та одержали в установленому
порядку дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.
14.8. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває
у державній
або приватній власності, здійснюється на договірних засадах з
його
власником або уповноваженим ним органом (особою).
14.9. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування
рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту
реклами.
15. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖУ, ОБЛІКУ ТА ЗБЕРІГАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, МІСЯЦЯ РОЗМІЩЕННЯ ЯКИХ Є КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ М. ВИШГОРОДА
15.1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації заходів щодо забезпечення та стимулювання виконання розповсюджувачами зовнішньої реклами вимог актів чинного законодавства в галузі зовнішньої
реклами, Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Вишгороді,
зобов’язань за договорами про надання в користування місць, які перебувають в комунальній власності, для розташування спеціальних
конструкцій, а також встановлення єдиного порядку у вирішенні питань
щодо захисту прав територіальної громади міста щодо безкоштовного
надання у користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій (далі – місця).
15.2. Демонтаж спеціальних конструкцій, розміщених на місцях, з
порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами, а також в інших
випадках, передбачених цим Порядком здійснюється Вишгородською
міською радою.
15.3. Під демонтажем у цьому Порядку розуміється комплекс заходів, що передбачають відокремлення спеціальної конструкції від місця
її розташування або її основи та транспортування у місце подальшого
зберігання. При цьому, демонтаж та наступне зберігання спеціальної
конструкції не передбачає переходу права власності на спеціальну
конструкцію до територіальної громади міста Вишгорода.
15.4. Демонтаж спеціальної конструкції є засобом протидії порушенням договірних зобов’язань розповсюджувачами зовнішньої
реклами за договорами про надання у користування місць, що перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, а також засобом усунення інших порушень щодо розташування рекламоносіїв на території міста Вишгорода.
15.5. Спеціальні конструкції підлягають демонтажу у випадках:
а) передбачених договором про надання у користування місць для
розташування спеціальних конструкцій;
б) коли спеціальна конструкція розміщена на певному місці без
згоди власника або особи, уповноваженої на надання цього місця у
користування;
в) коли технічний стан спеціальної конструкції, розміщеної на
місці, створює загрозу життю та здоров’ю людей чи заподіяно шкоди
(майнової або немайнової) третім особам;
г) розміщення гастрольної, концертної, святкової зовнішньої реклами та короткострокової реклами для товарів і послуг на певному
місці без згоди власника або особи, уповноваженої на надання цього
місця у користування.
Демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється Вишгородською
міською радою після направлення розповсюджувачу зовнішньої реклами повідомлення (припису) згідно з додатком 4 цих Правил:
— з вимогою про належне виконання договірних зобов’язань;
— про звільнення місця, зайнятого без згоди власника або особи,
уповноваженої на надання цих місць у користування (у випадку, коли
власник конструкції та його адреса відомі).
15.6. Вишгородська міська рада направляє зазначені повідомлення розповсюджувачам зовнішньої реклами у письмовій формі поштою
або вручає уповноваженим представникам розповсюджувачів зовнішньої реклами особисто, реєструє у відповідному журналі та вносить до
інформаційного банку даних.
Демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється Вишгородською
міською радою без направлення повідомлення розповсюджувачу зовнішньої реклами, якщо власник спеціальної конструкції або його
адреса невідомі.
15.7. Демонтаж спеціальних конструкцій не здійснюється, якщо
власник або законний користувач повністю виконав вимоги робочого
органу.
15.8. Контроль за виконанням розповсюджувачами зовнішньої реклами вимог повідомлень, а також своєчасного виконання зобов’язань
за договором здійснюється уповноваженою посадовою особою апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради самостійно.
15.9. Демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється:
— у випадку, передбаченому підпунктом б) пункту 15.5 цих Правил, на підставі рішення виконавчого комітету Вишгородської міської
ради;
— у випадку, передбаченому підпунктами а) та г) пункту 15.5 цих
Правил, за розпорядженням Вишгородського міського голови;
— у випадку, передбаченому підпунктом в) пункту 15.5 цих Правил, на підставі акта огляду технічного стану спеціальної конструкції.
15.10. У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть
бути присутні: представник робочого органу, власник або законний
користувач спеціальної конструкції, представник державних органів,
міських служб, інших організацій (ДАІ, ВРП ПАТ «АЕС Київобленерго»,
уповноважені представники територіального органу у справах захисту
прав споживачів, міліції тощо.)
15.11. Про проведений демонтаж рекламних засобів складається та підписується акт проведення демонтажу спеціальної конструкції уповноваженою посадовою особою апарату виконавчого комітету

Вишгородської міської ради та іншими особами, які були присутні при
його проведенні.
15.12. Якщо демонтаж проводиться без присутності власника або
іншого законного користувача спеціальної конструкції, робочий орган
у 10-денний термін надсилає розповсюджувачеві зовнішньої реклами
другий примірник акта проведення демонтажу спеціальної конструкції
(при умові, якщо його адреса відома).
15.13. Акт проведення демонтажу спеціальної конструкції згідно
з додатком 5 цих Правил складається у 2 примірниках, один з яких
залишається у Вишгородській міській раді, другий передається власнику або іншому законному користувачу демонтованої спеціальної
конструкції одразу після складання такого акта, а в разі відсутності
такої можливості направляється поштою (за наявності адреси). У разі
відмови власника або іншого законного користувача підписати акт
проведення демонтажу спеціальної конструкції у ньому робиться відповідна відмітка.
15.14. Демонтовані спеціальні конструкції зберігаються Вишгородською міською радою або передаються на відповідальне зберігання її
комунальним підприємствам.
15.15. У випадку, передбаченому підпунктом в) пункту 15.5. цих
Правил, демонтаж здійснюється без прийняття рішення виконавчим
комітетом Вишгородської міської ради та направлення повідомлення
розповсюджувачу зовнішньої реклами.
При демонтажі складаються:
а) акт огляду технічного стану спеціальної конструкції (згідно з додатком 6 цих Правил);
б) акт проведення демонтажу спеціальної конструкції (згідно з додатком 5 цих Правил).
15.16. Фіксація технічного стану спеціальної конструкції може
здійснюватись за допомогою фото та відео знімальних приладів. Фотознімки технічного стану додаються до акта огляду технічного стану
конструкції.
15.17. Акт огляду технічного стану спеціальної конструкції складає
представник робочого органу в присутності представника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури та інших уповноважених осіб.
15.18. Акт огляду технічного стану спеціальної конструкції підписується всіма присутніми особами.
15.19. Власник або інший законний користувач спеціальних конструкцій має право на повернення демонтованих спеціальних конструкцій після
звернення до Вишгородської міської ради на підставі таких документів:
а) заяви на ім’я Вишгородського міського голови про повернення демонтованих спеціальних конструкцій;
б) документа, що підтверджує право власності (інше майнове право)
на конкретну демонтовану спеціальну конструкцію;
в) документа, що підтверджує оплату витрат Вишгородської міської
ради, пов’язаних із демонтажем спеціальних конструкцій та їх зберіганням.
15.20. Демонтовані спеціальні конструкції повертаються власнику або його представнику на підставі акта приймання-передачі після
оплати ним робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання демонтованих спеціальних конструкцій, відновлення благоустрою.
15.21. У разі, якщо протягом шести місяців з дати демонтажу від
власника або його представника не надходить заява про повернення демонтованих спеціальних конструкцій, зазначене майно може бути
реалізоване за ціною, визначеною незалежною експертною оцінкою.
16. ОБЛІК ТА ЗБЕРІГАННЯ ДЕМОНТОВАНИХ СПЕЦІАЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ
6.1. Облік демонтованих спеціальних конструкцій здійснюється Вишгородською міською радою.
16.2. Демонтовані спеціальні конструкції можуть бути передані на
тимчасове зберігання підприємству, установі, організації на підставі договору та акта прийому-передачі із зазначенням переліку спеціальних
конструкцій, їх стану та характеристики.
17. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ
17.1. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування (монтажу), експлуатації та демонтажу рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.
Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен за свій рахунок усувати всі технічні пошкодження, що виникають в процесі експлуатації спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та утримувати їх зовнішній вигляд
у задовільному стані.
17.2. Контроль за додержанням цих Правил здійснює Вишгородська
міська рада відповідно до законодавства.
17.3. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами, робочий орган звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений строк.
17.4. У разі невиконання цієї вимоги, робочий орган подає інформацію до уповноважених органів виконавчої влади у справах захисту прав
споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
17.5. Особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть
дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до вимог Закону України «Про рекламу».
17.6. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен протягом 7 днів
здійснити демонтаж спеціальної конструкції зовнішньої реклами в наступних випадках:
— припинення дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами до закінчення терміну дії відповідно до цих Правил;
— закінчення дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, якщо
розповсюджувачем зовнішньої реклами неподана або несвоєчасно подана до робочого органу заява про продовження його дії відповідно до
цих Правил.
18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
18.1. Питання, що не врегульовані цими Правилами, вирішуються у
відповідності з чинним законодавством, а також у відповідності з рішеннями Вишгородської міської ради та її виконавчого комітету.
18.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних із розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законом
порядку.
18.3 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань комунального господарства, благоустрою міста.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
Далі — на стор. 3

З метою забезпечення надходжень бюджетних платежів,
недопущення втрат бюджетів та
упередження виникнення у платників податкового боргу Головне управління ДФС у Київській
області нагадує, що з 02 липня 2018 року, у зв’язку із запровадженням Державною казначейською службою України централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів, рахунки
для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів

будуть відкрито на балансі центрального апарату Казначейства
(МФО 899998) у розрізі кодів бюджетної класифікації, бюджетів
та адміністративно-територіальних одиниць України.
З новими реквізитами рахунків для зарахування доходів до
державного та місцевих бюджетів платники податків Київщини
можуть ознайомитись на офіційному порталі ДФС України за
посиланням: http://sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/ та на офіційному
субсайті ГУ ДФС у Київській області за посиланням:
http://kyivobl.sfs.gov.ua/.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

Шановні платники податків!

Вишгородська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області,
Управління державної казначейської
служби України у Вишгородському районі
З 02 липня діятимуть нові рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вишгородської міської ради
від ___ ___________ 2018 р. № __/__

Вишгород

Офіційно

(Початок — на стор. 2)
Додаток 1
Міському голові
_______________________ р. N ______
ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення
зовнішньої реклами
Заявник_______________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача
______________________________________________________________________
зовнішньої реклами, для фізичної особи ______________________________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові)
Адреса
заявника________________________________________________________
(для юридичної особи - місцезнаходження,
______________________________________________ _______________________
для фізичної особи - місце проживання, паспортні дані)
Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи ____________
________________________
Телефон (факс) ________________
Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою
___________________________________________________________________________________
(повна адреса місця розташування рекламного засобу)
___________________________________________________________________________________
(форма рекламного засобу)
___________________________________________________________________________________
строком на _________________________________________________________________________
(літерами)
Перелік документів, що додаються ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Заявник
або уповноважена
ним особа ___________________ _____________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М.П

Додаток 3
Договір
на тимчасове користування місцем для розміщення спеціальної
рекламної конструкції
м. Вишгород

«___» _________ 20__ р.

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради (надалі Власник), в особі Вишгородського міського голови Момота Олексія
Вікторовича, який діє на підставі _________________________
________________________________________, з однієї сторони,
та _____________________________________________ в особі _____
______________________________________ (надалі Користувач ), що
діє на підставі ________________________________________
____________________________, з другої сторони, уклали цей
Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Користувач розміщує спеціальну рекламну конструкцію (надалі Конструкція) _________________________________ за адресою:
________________________________
Фото-схема розташування конструкції додається.
1.2. Власник надає Користувачу для розміщення конструкції
об’єкт комунальної власності територіальної громади м. Вишгорода – ______________________________ (надалі місце розташування
рекламного засобу).
Площа рекламоносія становить ____________________________
______________ .
1.3.
Місце розташування рекламного засобу надається виключно для
розміщення Конструкції і не може використовуватися в інших
цілях.
1.4.
Власник попереджає, що існують такі обмеження і обтяження у використанні об’єкта: розміщення конструкції у відповідності
до розділу 5 Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді, затвердженого рішенням Вишгородської міської ради.
1.5. Конструкція може використовуватись для реклами будьяких осіб, товарів та послуг.
2. ПЛАТЕЖІ ЗА ДОГОВОРОМ
2.1. З дати видачі дозволу на розміщення рекламного засобу
Користувач щомісячно вносить плату до місцевого бюджету за користування місцем для розміщення рекламного засобу у розмірі, вирахуваному відповідно до Правил розміщення зовнішньої реклами у
м. Вишгороді. Загальний розмір плати за користування місцем для
розміщення рекламного засобу становить: _________________.
2.2. Плата вноситься на окремо визначений рахунок місцевого
бюджету.
3.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1.
Власник зобов’язаний:
•
надати місце розташування Користувачу у п’ятиденний
термін з моменту набрання цим Договором чинності;
•
не вчиняти дій, які перешкоджали б розміщенню у вказано-
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Додаток 2
ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами
Виданий ____________ р. на підставі рішення _______________________________________
(дата видачі)
___________________________________________________________________________________
(виконавчий орган міської ради, дата і номер рішення)
________________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
________________________________________________________________________________
особи - прізвище, ім’я та по батькові)
________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
________________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)
Адреса місця розташування рекламного засобу _______________________________________
________________________________________________________________________________
Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________________________
________________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)
Фотокартка або комп’ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу
Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу
Відповідальний за топогеодезичне знімання
Керівник робочого органу

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив’язкою
місця розташування рекламного засобу
_______ __________________ М. П.
(підпис) (ініціали та прізвище)
___________
____________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)

М. П.
Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного
засобу
Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

му місці конструкції Користувача.
3.2.
Користувач має право:
•
використовувати конструкцію самостійно або надавати її
в користування іншим особам;
вчиняти щодо даного майна дії, що не суперечать чинному
законодавству та даному Договору;
•
витребувати надане місце розташування конструкції з
будь-якого незаконного користування і володіння, вимагати усунення
перешкод в користуванні ними, відшкодування збитків, заподіяних
майну громадянами та юридичними особами, включаючи Власника.
3.3.
Користувач зобов’язаний:
•
використовувати місце розташування конструкції відповідно до даного Договору;
• дотримуватись вимог законодавства України про рекламу, Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м. Вишгороді та
інших нормативно-правових актів;
•
розміщувати рекламу українською мовою. Зареєстровані
у встановленому порядку знаки для товарів і послуг, логотипи можуть
подаватись мовою оригіналу;
• дотримуватись вимог затвердженої проектної документації на
конструкцію;
• дбати про утримання конструкції та місця її розташування в
належному технічному, естетичному та санітарному стані, постійно
розміщувати на ній рекламу або соціальну рекламну інформацію;
• своєчасно і в повному обсязі вносити плату за розміщення конструкції;
• погоджувати з Власником зміни конструктивного вирішення у
встановленому порядку;
• протягом десяти днів з моменту анулювання пріоритету на
розміщення реклами демонтувати конструкцію за власний рахунок.
4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до
повного виконання сторонами своїх зобов’язань.
4.2. У випадку продовження терміну дії дозволу, даний Договір вважається продовженим на відповідний строк
5. 3МІНА, ПРИПИНЕННЯ, РОЗІРВАННЯ
І ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ
Зміна умов даного Договору можлива за взаємною згодою сторін. У випадку недосягнення згоди щодо умов Договору, спір вирішується в судовому порядку.
Договір припиняється у разі:
належно оформленої згоди сторін;
ліквідації юридичної або фізичної особи - Користувача;
за рішенням суду у випадку невиконання сторонами умов даного Договору та вимог законодавства;
в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
Після закінчення терміну дії дозволу Користувач, який належно
виконував обов’язки за Договором, має переважне право на поновлення Договору та продовження терміну дії Дозволу.
У випадку переходу права власності на конструкцію новий власник
конструкції має переважне право на укладення Договору на тих
самих умовах, що і Користувач.
Додаток 4

ПРИПИС №
про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Вишгороді
м. Вишгород
«___» ___________ 20__ р.
Видано розповсюджувачу зовнішньої реклами
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або П. І. Б. фізичної особи)
Місцезнаходження (місце проживання): ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
На спеціальні конструкції: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Адреса розташування спеціальної конструкції: _________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(якщо перелік великий – згідно з додатком до припису)
У результаті дотримання порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Вишгороді встановлено такі
порушення: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5.5. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції,
ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу,
які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, Власник у семиденний строк письмово повідомляє про
це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з
початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва Власник надає розповсюджувачу зовнішньої реклами
інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо
нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.
6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1.
У випадку, якщо недбале ставлення Користувача до
місця розташування або інші його дії чи бездіяльність призвели до
спричинення шкоди, останній зобов’язаний відшкодувати Власникові або іншим особам заподіяну шкоду у повному обсязі.
6.2. Власник несе відповідальність за недоліки місця розташування, що не були обумовлені ним у даному Договорі і які перешкоджають його використанню в передбаченому Договором порядку.
6.3. За кожен день прострочення внесення плати за розміщення
конструкції Користувач сплачує пеню, яка розраховується з невнесеної суми в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент
сплати.
6.4. У випадку відмови Користувача демонтувати конструкцію
відповідно до п. 3.3. він відшкодовує витрати, пов’язані з демонтажем та зберіганням конструкції.
7. 3АКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Зміни до даного Договору вносяться за взаємною згодою сторін за тридцять днів до закінчення строку оформлення
дозволу на розміщення рекламного засобу. Зміни вносяться у
десятиденний термін, починаючи з дня письмово повідомлення
сторони, яка виявила намір внести відповідні зміни, іншої сторони цього Договору.
7.2.
Невід’ємними частинами даного Договору є план-схема
місця
розташування, проект конструкції, а також підписані сторонами
додатки.
7.3.
Ризик випадкового пошкодження або нищення місця розташування лежить на Користувачеві. Користувач несе відповідальність за схоронність конструкції.
7.4. Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має
силу оригіналу.
8.РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ВЛАСНИК

КОРИСТУВАЧ

Вишгородська міська рада
м. Вишгород, пл. Шевченка, буд. 1
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Міський голова

_________________________

______________

______________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(вказати конкретні порушення з посиланням на відповідні документи: що регламентують порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Вишгороді)
Пропоную у ______________________________ термін усунути зазначені у цьому приписі порушення
шляхом: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(вказати конкретні заходи, що необхідно здійснити для усунення виявлених порушень)
Про усунення порушень письмово інформуйте Вишгородську міську раду у 3- денний термін.
У випадку невиконання цього припису у зазначений термін, спеціальні конструкції будуть демонтовані
Вишгородською міською радою з покладанням на Вас (Вашу організацію) витрат, пов’язаних із демонтажем спеціальних конструкцій та їх зберіганням.
Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради _____________________________________________
М. П.
Припис одержав __________________________________________________________________
_____________________________
______________________________
Дата
Підпис
Далі — на стор.6
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Наше місто

Вишгород

«Водограй» – переможець «Яскравої симфонії Прикарпаття»

Валентина ЯКОВЕНКО

додні, послухав, як граємо, висловив свої зауваження. А потім переймався навіть тим, чи
добре ми дісталися із Трускавця додому. Велика дяка йому за небайдужість і щире серце.
Увагу до фестивалю та повагу до нас,
його гостей, ми відчули і від Трускавецького міського голови Андрія Кульчинського,
який щиро радів від того, що традиційний
оркестровий фестиваль приурочений святкуванню Дню міста і був упевнений, що всі
відчувають привітність, тепло і гостинність
трускавчан».
У щільному графіку знайшли час і для
відпочинку. Діти побували у СПА-комплексі
«Женева», де поплавали у басейні (навіть із
водою з Мертвого моря). Побачили прекрасні
краєвиди Трускавця, гірське повітря якого надихнуло на високий творчий політ.
Завдяки мамі одного з музикантів і за сумісництвом медпрацівнику Тетяні Мітасовій
батьки побачили виступи оркестру на відео у

вайбері, а також фото. Підтримала дітей під
час поїздки і родина Євгенії Ускової – батько
Дмитро допомагав найменшим носити важкий інвентар, а мама Женя робила дівчаткам
зачіски-«колоски», адже естетичний зовнішній вигляд артистів – це важливо.
«Діти були надзвичайно дисципліновані,
і я їм вдячна за розуміння, чітке виконання
прохань, – хвалить своїх вихованців Наталія
Миколаївна. – Усі відчували відповідальність,
підтримували одне одного, аби на високому
рівні представити колектив і наше місто. За
підтримку і допомогу щира вдячність батькам.
Про перебування дітей у комфортних
умовах пансіонату «Кристал» подбала Вишгородська міська рада та її голова Олексій
Момот, а також депутат ради Олексій Поліщук. Батьки оплатили дорогу. До речі, їхали
ми у великому комфортабельному автобусі,
де місця було доволі. Виявилось, що один із
водіїв, Олександр Ханін, – також музикант –
трубач, тож розумів наші потреби і настрої із
напівслова…»
Повернувшись із поїздки, керівник оркестру з групою музикантів завітали до мера
міста поділитися радісною звісткою про
успішний виступ. А разом із ними не забарився й лист на адресу Олексія Момота від організаторів фестивалю. ГО «Яскрава країна»,
Трускавецька міська рада в особі міського голови, голова журі висловлюють щиру подяку
Вишгородській міській раді та міському голові
особисто за сприяння участі оркестру «Водограй» на чолі з художнім керівником Наталією
Тищенко у фестивалі-конкурсі. «Раді відзначити, що оркестр «Водограй» гідно представив ваше місто, продемонструвавши організованість та високий рівень виконавської
майстерності.
Сподіваємось і надалі бачити творчі колективи Вишгорода учасниками наших мистецьких проектів», – йдеться у листі.
Вітаємо наш «Водограй» і його керівника Наталію Тищенко, яка наполегливо веде
юних музикантів до перемог. Браво!
***
Коли верстався номер, стало відомо, що
міська рада заохотила оркестр «Водограй»
поїздкою на море в смт Сергіївка Одеської
області.

вой нет. Все подарено…» плюс підспівування
їм одного із організаторів і смотрящего самоокупації Януковича: «Украина — это фигня»
(Юрій Луценко, книжка «По цей і по той бік
колючого дроту») плюс… мільйони фактів,
нібито дрібніших… вимальовується дикофантастична моторошна картина творення «русского мира».
…Висмикую навмання з книжкової полички том «100 великих городов мира», Москва,
издательство «Вече», 2000 год. Читаю… «Города России… Киев, Одеса, Севастополь…».
Беру — другий том «Сто великих картин»
(вид-во те саме). Тут українець Володимир
Боровиковський… «один из лучших портретистов… русского живописного искусства…»
«…Архип Куинджи, Илья Репин (Ілько Ріпа)… теж… нашенские!.. Хапаю третю книжку «100 великих мыслителей». Там
уже… Владимир Вернадский нашенскій…
на всі сто… А ось Київське видання. Видавництво «Одекс плюс». Туристические фирмы
Киева (якесь «САМ»). Гортаю довідник… 8090 країн світу. Біля назви кожної — наймення
столиці, мова (державна, офіційна). Аж ось і
Україна… Столиця — не надрукована. Державна, офіційна мова теж не відзначена. Далі.
«В Киеве посольство России. В Москве…
Увага! «…Представительство Украины…»
Вмикаю на мить ТБ, канал 24… — Сьогодні
загинуло двоє наших воїнів. Троє поранених… Ординці і найманці біснуються. П’ятий
рік «культурно» гібридний імперіалізм у дії…
Гатять зі всіх систем і калібрів, зі всіх сторінок
і столів нібито переговорів… Ось і такий можливий «туризм» ХХІ віку… А один із диригентів його — бородань у Верховній Раді…
Закінчую розділ словами чеха-студента
1968 року: — Чого ви лізете?! Ми з вами навіки-вічні… і ні на одну секунду більше!
***
Конкордія (злагода, гармонія)
З давніх давен ідея соціальної справедливості (в Україні вона довгий час перепліталася
з національною) турбувала і приваблювала
людей. Ця ідея полум’яніє у творах мудреців давнини Сократа, Платона, Арістотеля,
Конфуція… Не цурались її деякі імператори
Римської імперії (Марк Аврелій), декотрі володарі Середньовіччя. Її проголошували на зорі

нового часу Морі Кампанелла… В епоху Просвіти — Уїнстенлі, Мельє, Маблі, Бабеф, СенСімон, Оуен, Фур’є. У нас — Сковорода, Мазепа, Орлик… Письменник Винниченко у ХХ
віці у книжці «Конкордизм» пробує узагальнити ці вікові пошуки гармонії в собі, в суспільстві, а потім у світовій «Єдиній Федеративній
Конкордистській Республіці». Ще стверджує
— він повністю розчарувався у «Светлом будущем» російських комуністів.
Дехто зі згаданих були теоретиками гармонійних суспільств, дехто поєднував теорію
із практикою. Зрозуміло, що у світі в різні епохи було багато заможних і не дуже людей, які
намагались у своїх господарствах великих і
малих завести злагоду між станами, гармонізувати стосунки. В Україні періоду Гетьманщини, у другій половині ХVІІІ віку, початку ХІХ
віку, і пізніше було 150-200 родів: Розумовські,
Лизогуби, Ломиковські, Горленки, Полуботки,
Дорошенки, Палії, Сулими, Ханенки, Максимаовичі, Мировичі, Трощинські, Гоголі, Косачі,
Коропчієвські, Долинські, Калинські, Дівовичі,
Туманські, Лукашевичі, Лобисевичі, Апостоли, Галагани, Милорадовичі, Лазаревські,
Драгоманови, Капністи, Старицькі, Лисенки, Шептицькі, Шухевчі, Гудовичі, Полетики,
Чепи, Симиренки, Терещенки, Чикаленки та
ін… Серед них у різні епохи чимало було супротивників кріпацтва. Селяни у багатьох господарствах, хоча формально були підневільні,
не виконували кабальних робіт у панських маєтках, а платили чинш. Відомі представники
цих сімейств, які захоплювались Американською революцією, натхненні її перемогою.
Доскіпливого читача відсилаю познайомитися
із теорією безбуржуазності (термін моїх років
навчання у виші (50 роки ХХ віку) української
нації, яка культивувалась в українському громадянстві до тотальних карних заходів проти
інакодумців більшовицького абсолютизму.
Знову й знову встає перед нами проблема… Чому ж не вдавалося людству досягти
гармонії, справедливості? Добротворчої злагоди націй і держав? Не дивлячись на принадність гармонії, людство не могло утверджуватись, хоч не у формі золотого віку, то хоч у
вигляді здорового глузду? Що унеможливлювало здійснити цю ідею?
Далі — на стор. 7

ФОТО – архів оркестру

Вишгородський міський дитячо-юнацький духовий оркестр-студія «Водограй»
повернувся з V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Яскрава симфонія Прикарпаття-2018», що відбувся в м. Трускавці
15-17 червня, з перемогою: у номінації «Духові оркестри» виборов перше місце!
Рівно п’ять років тому напередодні Дня
Конституції громадська організація «Яскрава
країна» започаткувала свій омріяний проект
– фестиваль-конкурс оркестрів, інструментальних ансамблів і мажореток, на якому в
кращих європейських традиціях у парках і на
площах міста збираються музичні ансамблі і
оркестри різних жанрів.
Літній Трускавець із його квітучою красою
і особливою атмосферою поваги до творчості
виявився найкращим містом для цього яскравого музичного заходу. І вже декілька років
поспіль є окрасою святкування Дня міста.
За п’ять років учасниками та гостями
фестивалю стали близько 60 оркестрів та ансамблів із різних куточків України. Багато з
них – уже справжні друзі, які повертаються на
«Яскраву симфонію» з року в рік.
«Водограй» тут був наймолодшим колективом. Інші – набагато старші – 22 + або з
професійною музичною освітою, військові колективи. Проте на одному майданчику з ними
наш оркестр виглядав гідно. Дехто навіть зазирав на сцену – чи не під фонограму раптом
виступають 8-річні водограйці?
Наш оркестр взяв участь в урочистій церемонії відкриття фестивалю, у конкурсному
прослуховуванні учасників, у концертах у
найвідоміших локаціях міста, гала-концерті
та церемонії нагородження і закриття.
У конкурсному звучанні виконав класичний репертуар для духового оркестру: марш
«Зеленеє жито» А. Ткачука, вальси Штрауса
та концертний твір для квартету труб у супроводі оркестру (солісти Анастасія Тимошенко,
Артем Непочатих, Лізочка Печура та Єгорка
Кравченко). (Поки Єгорка виступав на сцені,
його мама, яка провела музикантів у дорогу,
народила маленького Дмитрика!).
Голова журі фестивалю Володимир Дер-

Поч. у №№ 2, 4, 8, 10, 12, 16’2018

кач відзначив і дефіле наших оркестрантів
(«Коротко і красиво!»), поставивши його за
зразок переможцям попереднього четвертого фестивалю – Зразковому дитячому духовому оркестру «Олександрія» (Рівненська
область). Дефіле «Водограю» прикрасили і
чудово доповнили барабанщиці гурту «Артстрім» під керівництвом Андрія Мороза.
«Ми справді гідно представили наше місто, – каже Наталія Тищенко. – Впевнені, що
про нас піде добра слава. І ми надалі впевнено виборюватимемо своє місце серед професійних оркестрів.
Організатори фестивалю прийняли нас
надзвичайно тепло. Зокрема, його директор
– голова ГО «Яскрава країна» Ольга Обласова, голова журі – народний артист України, професор, генерал-майор Володимир
Деркач. Володимир Федорович, наш земляк,
взагалі по-батьківськи поставився до нашого
колективу – приїхав до Вишгорода напере-

Подорожуємо світом

Олександр ДРОБАХА
Життя стає все більш динамічним у дрібних і великих вимірах і відборах. Кажуть: національна, соціальна, науково-технічна, культурна революції… Колись до Америки діставались
місяцями — Колумб (правильніше Коломб) ХV
вік. Ще 1777 року згадуваний вище маркіз Лафаєт добирається до Нового Світу майже місяць. Як зараз читач знає… Моторнішають у
світі культурні зв’язки. Рухливішає мандрівна
людина. Удосконалення особи, націй, держав
прискорюється, якіснішає. Спрага пізнання
(головний мотив мандрів) – себе, сусіда і далекого. За нашого життя стається прорив до
космосу. Перспективи захоплюючі… Вчитель,
фермер, військовий… Особливо ті, які відробили відвоювали, із Америки подорожують до
Європи, Японії, Нової Зеландії… Із Голландії
— до Штатів, Чилі, Китаю… Земля, океани,
гори стають все доступнішими, комфортнішими. Більшість мандрівників — туристи, пізнаючи відпочивають. Є категорія відчайдушних
людей, які часто з науковою метою наважуються на неймовірні бар’єри, перепони, пороги
дороги. Для них комфорт і насолода, і навіть
щастя — на подоланих вершинах, гребенях
білопінних бурунів — труднощів. Згадаємо
Френсіса Чичестера (британця). Сам на яхті
ще в 60-ті ХХ віку за 225 днів пропливає навколо земної кулі. Звісно, це особливий «туризм»… Відчути, пізнати всіма фібрами душі і
тіла огром життя: цивілізації, океани, найвищі
піки світу та історії. Побачити, відчути, збагнути, відкрити, перемогти!
***
З давніх давен мандри, пізнання, захоплення, екстаз нерідко поєднується із меркантильним інтересом, підтримувалось впливовими колами людей, державами. «Мандри»
організовувались як рейди, експедиції і врешті експансії, агресії за допомогою зброї.
Мета таких «мандрів», походів захоплення
нових чудових земель. Учасників цих набігів
наші північно-східні сусіди за нашого покоління шкільних років називали — первопроходцами. На їхніх конкурентах із других держав
ставилось тавро — колоніальні захватчики…

455 або Туристична
революція
Нині більшість великих цивілізованих держав і націй відмовились від політики загарбань, експансії, поневолення меншого брата.
Дивись — загальна «Декларація прав людини». Більшість держав світу — за повнокровний культурний обмін на основі взаємоповаги,
взаєморозуміння. Переможці у цьому змаганні — всі! Тож туризм набирає все більше організованих людяних форм. Друга половина
ХХ і початок ХХІ — час туристичної революції.
У 2002 році США відвідало 455 млн мешканців планети. Францію — 75 млн, Іспанію — 52
млн, Україну — 15,6 млн, Естонію — 3,5 млн…
Ми закріпачені особливими умовами, обставинами (колоніальними пережитками), які
гальмують наш розвиток. Головний важіль вирішення проблем всім зрозумілий — реформи, а не імітація. Мета їх — ліквідувати наростання прірви між дуже заможними і більшістю
знедолених людей. У противному разі — добре діло безвіз — буде ще одним фактором
винародовлення української землі.
Звісно, головний чинник цього явища
агресія, війна на Сході України. Не вдалася
самоокупація — почалася окупація!
***
В державній доктрині «Культура» Російської Федерації вжито термін — імперіалізм
культури. Мовляв, закінчися період гарячого,
імперіалізму воєн і т. д., між великими державами почалася доба імперіалізму культури…
Перший указ уряду Бориса Єльцина стосується ікони «Владимирской Богоматери», яка
оголошується святинею № 1 Росії.
Під термін — імперіалізм культури — підганяються сотні і тисячі українських цінностей,
вивезених до Москви, як ця Вишгородська
ікона Божої Матері, за багато віків. Те, що не
можна було забрати, — знищувалося. Якщо
додати до цього висловлювання очільників
РФ в останні роки типу: «Украины как тако-
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У зв’язку з вихідними днями та графіком роботи типографії вихід газети перенесено на кілька днів раніше і без програми ТБ.
(Початок — на стор. 3)
Додаток 5
ЗАТВЕРДЖУЮ
Вишгородський міський голова
___________________________
«___» _____________ 20__ р.
АКТ
проведення демонтажу спеціальних конструкцій
м. Вишгород
«___» ___________ 20__ р.
Ми, що підписалися нижче:
- представники Вишгородської міської ради ___________________________________________
(П. І. Б., посада)
- власник спеціальної конструкції ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(П. І. Б., посада)
- представники інших організацій ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(П. І. Б., посада)
склали цей акт про те, що працівники ______________________ здійснили демонтаж спеціальної конструкції
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(характеристика демонтованої спеціальної конструкції)
за адресою ________________________________________________________________________
на підставі рішення виконкому № _____ від ____________________________________________
Спеціальна конструкція знаходиться у стані ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(належному або іншому)
Демонтована спеціальна конструкція може бути повернута її власнику після звернення до Вишгородської міської ради на підставі таких документів:
- заяви на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради про повернення
демонтованих спеціальних конструкцій;
- документа, що підтверджує право власності (інше законне володіння) на демонтовану спеціальну
конструкцію;
- документа, що підтверджує сплату витрат, пов’язаних з демонтажем спеціальних конструкцій та їх
зберіганням;
- документа, що підтверджує право особи, яка звернулась до Вишгородської міської ради, одержати
демонтовані спеціальні конструкції.
Претензії та зауваження з боку власника демонтованої конструкції (якщо він присутній під час проведення демонтажу) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Зауваження з боку представників інших організацій ____________________________________
__________________________________________________________________________________
Цей акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, 1 – Вишгородській міській
раді; 2 - надсилається (вручається) власнику спеціальної конструкції.
Від Вишгородської міської ради
______________________
Від власника спеціальної конструкції
______________________
Від інших організацій
______________________
______________________

Про організацію та проведення конкурсу з
визначення виконавця послуги з вивезення
твердих побутових відходів на території
міста Вишгорода
Рішення (проект) від ___ _______ 2018 року № ____ м. Вишгород
На виконання рішення тринадцять шостої чергової сесії VII скликання Вишгородської міської ради від 02.03.2018 р. №36/5 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгорода», керуючись ст. ст. 30, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування»,
ст. 35-1 Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від
10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», з метою впорядкування та
належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами в місті
Вишгороді, виконавчий комітет міської ради Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
Провести конкурс на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території м. Вишгорода.
Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території м. Вишгорода (додаток 1).
Затвердити конкурсну документацію на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів у м. Вишгород (додаток № 2).
Доручити організаційному відділу Вишгородської міської ради опублікувати
дане рішення та оголошення про проведення конкурсу в місцевих засобах масової
інформації: на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради http://vyshgorodrada.gov.ua, а також в газеті «Вишгород».
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради І. Свистуна
Міський голова О. МОМОТ

Додаток 6
ЗАТВЕРДЖУЮ
Вишгородський міський голова
___________________________
«___» _____________ 20__ р.
АКТ
огляду технічного стану спеціальних конструкцій
м. Вишгород
«___» ___________ 20__ р.
Ми, що підписалися нижче:
- представники Вишгородської міської ради ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(П. І. Б., посада)
- власник спеціальної конструкції (уповноважений представник) _________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(П. І. Б., посада)
- представники інших організацій ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
склали цей Акт про те, що вищевказані представники здійснили огляд спеціальної конструкції, яка
розташована за адресою:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
рішення виконкому на її розміщення № _____ від ______________________________________
Спеціальна конструкція знаходиться у стані ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(належному або іншому)
Претензії та зауваження з боку власника конструкції (якщо він присутній під час складання акта) ____
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Зауваження з боку представників інших організацій _____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Висновок: технічний стан спеціальної конструкції не відповідає: __________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Цей акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
1 – Вишгородській міській раді
2 - надсилається (вручається) власнику спеціальної конструкції
ПІДПИСИ:
Від Вишгородської міської ради
_____________________________________
_____________________________________
Від власника спеціальної конструкції
_____________________________________
Від інших організацій
_____________________________________

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта:
рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради
«Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця
послуги з вивезення твердих побутових відходів на території міста
Вишгорода»
Відповідно до ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою прийняття
пропозицій, зауважень громадян, суб’єктів господарювання,
консультативно-дорадчих органів, виконавчий комітет Вишгородської міської ради оприлюднює проект рішення «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території міста
Вишгорода».
Метою прийняття рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради є:
— розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку
вивезення твердих побутових відходів (далі — ТПВ) і вибір на
конкурсній основі юридичних і фізичних осіб, що забезпечать
дотримання санітарних норм, правил і якості надання послуг зі
збирання та транспортування ТПВ;
— своєчасне, повне та якісне надання послуг зі збирання,
перевезення, захоронення та утилізації побутових відходів на
території Вишгородської міської ради;
— максимальне задоволення потреб мешканців Вишгородської міської ради в послугах зі збирання та вивезення ТПВ;
— забезпечення виконання та дотримання Правил благоустрою та санітарного утримання території Вишгородської міської ради в частині утримання в належному санітарному стані

території міста.
З повним текстом проекту рішення міської ради та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитися в газеті
«Вишгород», а також на офіційному веб-сайті сайті Вишгородської міської ради за адресою: http://vyshgorod-rada.gov.ua.
Проект рішення «Про організацію та проведення конкурсу
з визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території міста Вишгорода», якими затверджується Положення про порядок проведення конкурсу на надання
послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгорода та конкурсна документація будуть розміщені на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради за посиланням:
http://vyshgorod-rada.gov.ua.
Пропозиції та зауваження до проекту рішення Вишгородської міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з
визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів
на території міста Вишгорода» надсилати у письмовій формі
за:
— поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська область, 07301;
— електронною поштою за адресою: vyshgorod946@gmail.
com протягом одного місяця з дати опублікування у друкованому засобі масової інформації — газеті «Вишгород».

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради —
«Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів
на території міста Вишгорода»
Цей аналіз регуляторного впливу розроблений
і виконаний відповідно до Закону України «Про
засади державної регуляторної політики в сфері
господарської діяльності» від 11.09.03р. №1160-4
з урахуванням методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою
Кабінету міністрів України від 11.03.2004р. № 308.
Аналіз визначає правові організаційні основи
реалізації проекту рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради «Про організацію та
проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території міста Вишгорода», як правового акта.
Відповідно до п. 6 ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 28, ст. 29
Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,
Закону України «Про відходи», Закону України «Про
благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету

Міністрів України від 10.12.2008 року № 1070 «Про
затвердження Правил надання послуг з вивезення
побутових відходів» (із змінами та доповненнями),
постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011
р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення
побутових відходів» до повноважень виконавчого
комітету Вишгородської міської ради належить визначення на конкурентних засадах виконавців послуг зі збирання та вивезення побутових відходів на
території Вишгородської міської ради. На сьогодні
відсутнє затверджене виконавчим комітетом Вишгородської міської ради Положення про порядок
проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території
Вишгородської міської ради.
Одночасно наявні нормативно-правові акти, поряд з відсутністю такого Акта, не надають можливості регулювати відносини, що виникають у сфері

надання послуг зі збирання та вивезення побутових
відходів, повною мірою забезпечувати охорону прав
і законних інтересів громадян міста, фізичних та
юридичних осіб.
Необхідність затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця
послуг з вивезення побутових відходів на території
Вишгородської міської ради викликана:
— дотриманням вимог Законів України «Про
житлово-комунальні послуги», «Про відходи», «Про
благоустрій населених пунктів»;
— дотриманням вимог постанови КМУ № 1173
від 16 листопада 2011 року «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів»;
— потребою в наявності Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів, який
спроможний забезпечити належну якість послуг

по вивезенню побутових відходів на території Вишгородської міської ради з дотриманням Правил
надання послуг з вивезення побутових відходів, а
також створення конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг.
Цілі державного регулювання.
Метою даного регулювання є:
— розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку вивезення твердих побутових відходів
(далі — ТПВ) і вибір на конкурсній основі юридичних і фізичних осіб, що забезпечать дотримання
санітарних норм, правил і якість надання послуг зі
збирання та транспортування ТПВ;
— своєчасне, повне та якісне надання послуг
зі збирання, перевезення, захоронення та утилізації побутових відходів на території Вишгородської
міської ради;
Далі — на стор. 7

Офіційно

Вишгород

27 червня
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У зв’язку з вихідними днями та графіком роботи типографії вихід газети перенесено на кілька днів раніше і без програми ТБ.

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради —
«Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів
на території міста Вишгород»
(Початок на стор. 6)
— максимальне задоволення потреб мешканців Вишгородської міської ради в послугах зі збирання та вивезення ТПВ;
— забезпечення виконання та дотримання Правил благоустрою та санітарного утримання території Вишгородської міської ради в частині утримання в належному санітарному стані території в місті
Вишгороді.
3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей.
Альтернативним способом є:
— неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання);
— регулювання вищезазначеної проблеми на
державному рівні;
— прийняття виконавчим комітетом Вишгородської міської ради рішення «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг
з вивезення побутових відходів на території міста
Вишгорода».
Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною,
оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства, без вирішення питання визначення
послуги з вивезення твердих побутових відходів
як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, місто Вишгород
залишиться без якісних послуг із вивезення твердих
побутових відходів.
Вирішення проблеми за допомогою другої альтернативи можливо, однак при прийнятті третьої
альтернативи стане можливим підвищення якості
надання послуг, удосконалення законодавства шляхом запровадження єдиних підходів до визначення
виконавця послуг зі збирання та вивезення ТПВ; забезпечення балансу інтересів між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання,
що надають послуги з вивезення ТПВ, та споживачами послуг, створення добросовісної конкуренції
на ринку поводження з ТПВ.
Таким чином, єдиним прийнятним заходом є
затвердження Положення про порядок проведення
конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Вишгородської
міської ради ради, що цілком відповідає вимогам
законодавства.
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать
розв’язання проблеми прийняття запропонованого регуляторного акта.
Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого проекту рішення, вирішуються

шляхом:
а) дотримання вимог щодо діяльності конкурсної комісії для забезпечення прозорості при визначенні виконавця послуг зі збирання та вивезення
ТПВ;
б) визначення переліку та порядку подання
учасниками конкурсу документів для участі у конкурсі;
в) встановлення кваліфікаційних вимог до
учасників конкурсу;
г) встановлення порядку проведення конкурсу
та визначення його результатів;
д) визначення критеріїв відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття даного регуляторного акта.
У результаті прийняття розробленого проекту
рішення буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства щодо визначення на конкурсних
засадах виконавця послуг зі збирання та вивезення
ТПВ. Прийняття даного регуляторного акта дозволить удосконалити організаційний механізм визначення на конкурсних засадах виконавця послуг —
суб’єкта господарювання зі збирання та вивезення
ТПВ на території Вишгородської міської ради та позитивно вплине на якість даних послуг. Фактором,
що може позитивно вплинути на реалізацію регуляторного акта, є забезпечення задоволення потреб
споживачів у якісному наданні послуг зі збирання та
вивезення ПВ.
6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта, очікувані витрати та вигоди.
Сфера впливу:
Органи місцевого самоврядування
1. Реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
2. Удосконалення нормативно-правової бази.
3. Створення умов для запобігання шкідливому
впливу ТПВ на довкілля і здоров’я людини.
4. Створення конкурентного середовища сприяння розвитку упорядкування вивезення побутових
відходів з території міста Вишгорода.
Відсутні виконавці послуг з вивезення побутових відходів:
1. Стимулювання підвищення ефективності діяльності виконавця послуг з вивезення побутових
відходів.
2. Створення належних правових підстав та
умов для проведення конкурсу на надання послуг зі
збирання та вивезення ТПВ.
3. Розвиток конкурентного середовища у сфері

Наші юні плавці
б’ють рекорди
України!

Лист у номер

Нашому мерові –
найкращі слова
Як багато добрих слів хочеться сказати нашому
мерові! За увагу до нас, за турботу, за його добре
серце і щиру усмішку на світлому обличчі. Подякувати йому за допомогу і підтримку незахищених категорій містян, а також за наше чисте місто.
Двері його кабінету справді завжди для нас відкриті. Він вислухає, зрозуміє, підтримає. Завжди залишайтесь таким же чуйним, Олексіє Вікторовичу!
Щиро вітаємо вас із Днем Конституції! Зичимо
доброго здоров’я, вірних друзів і соратників, благополуччя і тепла в сімейному колі! Нехай здійсниться
все задумане!
Вдячні ветерани Вишгорода
(Початок на стор. 4)
Чи сама справедливість — гармонія — утопія? Чи гра обставин у той чи інший час, чи
справа у характері людської природи? Багато
зі згаданих імен, на думку автора, належало до
людей доброї волі зі своїми гідностями і помилками, не науковими установками серед бурхливих потоків життя, забобонами і т. п. Окрім
людей доброї волі, на світі були і є деструктивні
сили, які тягнуть не до злагоди, взаєпоморозуміння, а нав’язують світу ситуації, коли діє не
сила закону, а закон сили. Після каторжних
систем і їх падіння: німецьких нацистів із їхнім
Deutsche Ordnung і російських комуністів із
Светлым Будущим на світ виповзає примара
нового насильства чудища — русского мира…

Подорожуємо світом

455 або Туристична
революція
У країнах ЄС, З’єднаних Державах Америки йде напружена робота на наукових засадах над все більш дієвою функціональністю
країн і суспільств. Основа цього — злагода,
взаєморозуміння, взаємоповага між державами і націями.
Щоб зрозуміти країну, кращий засіб — до-

На завод вхідних дверей (с. Новосілки Вишгородського р-ну) потрібні зварювальники, вакуматорщики, фрезерувальники, збірники.
З/П – від 10 000 — 17 000 грн.
Тел: (093) 181-77-07, (097) 683-92-79

P. S.

поводження з ТПВ.
4. Можливість довготермінованого планування
і прогнозування діяльності виконавця послуг з вивезення побутових відходів.
Витрати робочого часу, необхідного для вивчення вимог регуляторного акта та витрати, пов’язані з
дотримання цих вимог при організації збирання, перевезення та утилізації ТПВ.
Споживачі
1. Поліпшення ситуації збереження навколишнього природного середовища.
2. Підвищення якості послуг зі збирання та вивезення ТПВ шляхом ефективної організації з вивезення ТПВ, поліпшення санітарного стану благоустрою на території м. Вишгорода.
3. Зменшення ризиків завдання шкоди життю і
здоров’ю.
4. Гарантоване задоволення потреб у безпечному та якісному наданні послуг зі збирання, вивезення ТПВ.
Збільшення витрат часу на вивчення нормативної бази галузі, пов’язаної із виконанням вимог
регуляторного акта.
Ефективність цього регуляторного акта підтверджується перевищенням вигод над витратами.
7. Обґрунтування терміну дії запропонованого
регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження ефективності його дії.
Строк дії запропонованого регуляторного акта
необмежений з можливістю внесення до нього змін
та втрати чинності (або його окремих положень), у
разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.
З метою відстеження результативності регуляторного акта пропонуються такі заходи:
— обсяги вивезення ТПВ та результати фінансово-господарської діяльності виконавця послуг з
вивезення побутових відходів, який буде надавати
послуги в цій сфері;
— кількість відгуків, звернень та скарг з боку
виконавця послуг з вивезення побутових відходів та
мешканців міста про роботу та якість надання послуг зі збирання та вивезення ТПВ відповідним виконавцем.
8. Показники результативності регуляторного
акта та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності.
Основними показниками результативності проекту акта є забезпечення належної якості послуг
із вивезення побутових відходів на території Вишгородської міської ради виконавцем послуг зі збирання та вивезення ПВ, визначених відповідно до

вимог законодавства, та таких, що дотримуються
його положень під час надання цих послуг. Розмір
надходжень до міського бюджету, пов`язаних з дією
Акта, не передбачається, тому що цей Акт не регулює таких надходжень і не має впливу на них.
Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які надають послуги зі збирання та вивезення ТПВ. Після
набрання чинності регуляторним актом його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:
1) розмір надходжень до міського бюджету і
державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта,
— не прогнозується;
2) розмір коштів і час, що витрачатимуться
суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням
вимог Акта — для впровадження такого регуляторного акта додаткових фінансових витрат з боку
суб’єктів господарювання не потрібно, оскільки
його розроблено з урахуванням практики надання
послуг зі збирання та вивезення ТПВ. Додаткові витрати робочого часу, необхідного для вивчення вимог регуляторного акта, та витрати, пов’язані з дотримання цих вимог під час його реалізації, будуть
залежати від рішень виконавця послуг із вивезення
побутових відходів та органу місцевого самоврядування, що визначав його на конкурсних засадах
виконавцям послуг зі збирання та вивезення ТПВ.
9. Відстеження результативності регуляторного
акта здійснюватиметься у такі строки:
— базове відстеження — після набрання чинності цим актом;
— повторне відстеження через один рік з дня
набрання чинності цим актом;
— періодичні відстеження.
Цільові групи: суб›єкти підприємницької діяльності, бюджетні установи, підприємства та організації, комунальні підприємства, населення міста. Під
час проведення відстеження результативності цього
регуляторного акта будуть використовуватись статистичні дані щодо показників результативності регуляторного акта.
10. В результаті впровадження даного регуляторного акта очікується:
— своєчасне, повне та якісне надання послуг
зі збирання, перевезення, захоронення побутових
відходів виконавцем послуг з вивезення побутових
відходів на території Вишгородської міської ради;
— максимальне задоволення потреб мешканців міста Вишгород в послугах зі збирання та вивезення ТПВ.

Знай наших!
Іван КАРПИНА,
заступник директора з НТР
З 15 по 18 травня в м. Броварах відбувся відкритий чемпіонат України з
плавання серед юнаків 2002-2003 р.н.
У змаганнях взяли участь близько 340
спортсменів із 21 області. У збірній команді Київщини були спортсмени Вишгородської районної КДЮСШ — майстри
спорту України Ростислав Крижанівський та Даниіл Ткаченко.
Завдяки високим результатам наших
спортсменів Київська область посіла загальнокомандне перше місце! Ростислав
Крижанівський здобув на дистанціях 50, 100
та 200 метрів брасом золоті медалі. Ще одне
золото він отримав у змішаній естафеті, при
рога, зустрічі із органічними реаліями, живими людьми, із тими, які одійшли, але печать їх
духу відчувається у повсякденні дотепер.
Характерне для Американської республіки — оптимізм, підприємливість, практичність громадян, відсутність відчуження
у взаємовідносинах у цих нотатках тільки
окреслюється. Все ж автор сподівається, що
наведені громадсько-творчі риси, установки життя і діяльності Отців-засновників цієї
держави, ширше, як Речників Нового Світу,
увиразнюють розуміння читачем процесу
формування прикметних ознак у характері
більшості громадян сучасної Америки. Більше того, автор переконаний заряд поступу
сучасним цивілізаціям дає і тепер Американ-

Терміново на виробництво у с. Феневичі
потрібен інженер-конструктор.
Хороші умови праці та гідна з/п.
З усіх питань телефонуйте: (067) 464-88-13

цьому встановивши два юніорські та три
юнацькі рекорди України. Даниіл Ткаченко
виборов дві золоті медалі на дистанціях 100
та 200 метрів на спині, срібло на дистанції
50 метрів на спині, а також ще одне золото в
естафетному плаванні. У підсумку наші вихованці завоювали 7 золотих медалей, одну
срібну та встановили 7 рекордів України!
Пишаємося нашими юними спортсменами, бажаємо їм подальших успіхів не тільки в Україні, а й на міжнародній арені. Ми
впевнені, що завдяки їхньому досвідченому
тренеру Геннадію Жданову великі перемоги на європейських та світових форумах не
примусять себе довго чекати.
Віримо і з нетерпінням чекаємо від вас,
хлопці, нових рекордів та великих яскравих
перемог!
ська революція немало чим, зокрема способом впровадження довговічних доброчинних
законів у життя. До півмільярда туристів,
мандрівників щороку до USA говорять самі
за себе, про інтерес планети до цієї країни.
Та ближче до практики. В Штатах є Український інститут Америки, засновник його вчений Володимир Джус.
Американського інституту в Україні немає. Тож галамується пізнання-засвоєння
американського досвіду на наукових засадах
в Україні, де активізується справа переоцінки
вартостей. Все більше громадян, особливо
молодих, замислюється, як і яку нам творити
Українську державу, свою Будучину, як один
із форпостів світової цивілізації.

Робота в Києві! Потрібні прибиральники, оператори
підлогомийних машин, двірники, паркувальники візків.
Немісцевим — допомога з житлом та компенсація
приїзду до Києва. Тел: (096) 857-43-02, (095) 850-57-25
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Вишгород

Розпочато продаж квартир у 6-й секції ЖК «Вишгород Сіті Парк»
Поспішаємо поділитися черговою гарною новиною! Розпочато продаж квартир шостої секції ЖК «Вишгород Сіті Парк».
Нині ще доступні однокімнатні, двокімнатні, трикімнатні та
дворівневі квартири на різних поверхах, комерційні приміщення. Поспішайте вибрати свій ідеальний варіант житла.
Тільки на стартовому етапі продажу ціна за квадратний
метр становить від 13 500 гривень.
Житловий комплекс «Вишгород Сіті Парк» складається з 11 секцій, 10-16 поверхів, 1 100 квартир. Для будівництва використовувались найсучасніші технології та якісні матеріали. Новобудову зводять за монолітно-каркасною
технологією, що передбачає вільне планування квартир.
Мінераловатний утеплювач забезпечує утримання тепла
в приміщенні. Хороша звукоізоляція і централізоване опалення гарантують максимальний рівень комфорту.

Житловий комплекс знаходиться на провулку Прожекторному у зеленій, екологічно чистій зоні Вишгорода. Оселя в
цьому комплексі буде ідеальним рішенням для людей, які піклуються про здоров’я своєї родини та цінують моменти спокою у гармонії з природою. Завдяки розвиненій інфраструктурі поблизу комплексу є все, що потрібно для комфортного
життя. Будівельні роботи плануємо завершити у 2019 році.
Завдяки зручній транспортній розв’язці ви можете швидко дістатися до столиці.
Для отримання більш детальної інформації запрошуємо
вас до нашого відділу продажу за адресою: м. Вишгород,
вул. Набережна.
Телефони: +38 (050) 249-00-55, +38 (098) 249-00-55, +38
(063) 249-00-55
Або на сайті: http://vcp.kiev.ua/

ВІТАЄМО з днем народження депутата Київської
обласної ради, голову ВГО «Молода Країна»
Андрія ПЕЩЕРІНА!
Андрій Євгенович представляє інтереси громади
нашого міста і району в облраді, він уміє надихати інших ставати кращими, а в усі свої починання вкладає
душу й серце. Особливим світом для нього є «Молода
Країна», адже йдеться про молодь, дітей, які розвиваються і ростуть разом із нею.
Зичимо іменинникові міцного здоров’я, успіхів у
кожній справі на благо людей, вірних друзів та нескінченного щастя! Залишайтеся таким же невтомним, ініціативним та відкритим.
Нехай усі мрії здійснюються!
Редакція газети «Вишгород»
22 червня ВІДЗНАЧИВ свій 80-річний ЮВІЛЕЙ
Владислав Маркович ПОЛЯНСЬКИЙ!
За свою багаторічну і наполегливу працю він відзначений численними трудовими нагородами, зокрема орденом Трудової Слави, знаками «Відмінник енергетики України», «Почесний енергетик
України», «Почесний працівник «Укргідроенерго».
Щиро вітаємо Владислава Марковича зі славним ювілеєм!
Бажаємо міцного здоров’я, довгих і щасливих років життя,
благополуччя і добра.
Колектив турбінного цеху, рада ветеранів
і профком Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС

30 червня
святкує
свій ЮВІЛЕЙ
добра, мила,
чудова жінка
Валентина
Григорівна
ДРЯБЕНКО!
Шановна
імениннице! Від щирого
серця
поздоровляємо Вас із визначною датою!
Засвідчуємо Вам свою повагу і любов.
Бажаємо міцного здоров’я, довгих і щасливих років життя, благополуччя і добра.
Рада ветеранів, профком Каскаду
Київських ГЕС і ГАЕС

Âèøãîðîä
Тел. (04596) 5-27-25
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net

Щиро ВІТАЄМО
з 80-річнім ЮВІЛЕЄМ
Анатолія
Миколайовича
ЯКИМЧЕНКА!
Анатолій
Миколайович багато років
працював на Каскаді
Київських ГЕС і ГАЕС
на дільниці зв’язку, є активним учасником хору
«Ветеран Вишгорода»
Бажаємо Вам, Анатолію Миколайовичу, довгого щасливого життя, благополуччя і добра.
Рада ветеранів,
профком Каскаду ГЕС і ГАЕС

В. о. директора КП
«Редакція газети «Вишгород»
— Ірина Поліщук

Заступник головного редактора — Вікторія Шмигора
Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук
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Дорогі вишгородці!
Щиро вітаю з визначним святом –
Днем Конституції України!
Нехай воно додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім’я
процвітання нашої незалежної Батьківщини. Нехай демократичні засади, закріплені цим надзвичайно важливим документом, завжди будуть реаліями нашого сьогодення.
Від усієї душі зичу Вам міцного здоров’я, миру та благополуччя, звершення усіх планів заради світлого майбуття
рідної України!
Віримо у краще майбутнє та разом працюймо над створенням нової європейської держави.
Трохим ІВАНОВ, заступник Вишгородського міського голови

У службу таксі м. Вишгорода
потрібен диспетчер.
Робота в офісі. Грфік роботи — доба/три.
З/п — ставка + %. Тел: (093) 064-36-76
ПОСТЕЛЬКА Чистка подушок.
Виготовлення пухо-перових ковдр. Постільна білизна.
Продаж наволочок. Тел: 050 823 34 58, 097 614 56 47.
Пр. Квітковий, 1 (р-н ринку); вул. Б. Хмельницького, 2

Запрошуємо на постійну роботу в м. Вишгороді РОЗКЛЕЙНИКА
ОГОЛОШЕНЬ. Бажано — жінка. З\П — договірна. Тел: (073) 505-80-80

Запрошуємо на роботу у Вишгороді ВИХОВАТЕЛЯ.
Висока заробітна плата. Тел: 067-527-22-07
Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати надані
матеріали, які не рецензують і не повертають.
Відповідальніс ть за дос товірніс ть даних несу ть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком Р ,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань
40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна.
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25. Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Наклад 13 000 примірників

