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Наші гандболісти – переможці Дорогий друже!
міжнародних змагань
ВИШГОРОД – МІСТО ЧЕМПІОНІВ!

З 1 по 12 липня команди юнаків і дівчат Вишгородської РК ДЮСШ 2005-2008
рр. н. представляли Україну і наше місто на престижному юнацькому форумі
— міжнародних змаганнях із гандболу у Словенії та Болгарії. Ігри обіцяли бути
надзвичайно цікавими і водночас напруженими.
Далі — на стор. 2

Ти мені друг, адже живеш зі
мною поряд. На Вишгородщині
чи на Поліссі, Іванківщині чи Бородянщині, у Бучі чи в Славутичі
у нас з тобою є спільна справа —
це наш виборчий округ.
Кожен округ повинен мати
свого представника у Верховній
Раді. Для того, щоб влада чула
проблеми реальних людей. Щоб
вимагати у міністерствах кошти
на нові школи та дитсадки. Щоб
захищати права кожного у будьякій ситуації на найвищих рівнях.
Я живу в 96 окрузі. Працюю
тут понад 20 років. Я — діючий народний депутат із шістьма громадськими приймальнями, куди кожен
може звернутися в будь-який час.
За ці роки зроблено багато того,
чим я пишаюся. Ще більше — заплановано. Багато об’єктів тільки
почали будуватися, є багато затверджених проектів.
На виборах 21 липня ми всі отримаємо два бюлетені. Один — для вибору політичної партії, яку б ви хотіли бачити у парламенті. Тут кожен має обрати ту ідеологію,
яка йому близька.
А другий бюлетень — це вибір конкретного депутата від своєї місцевості. Це
той справжній слуга народу, який буде жити питаннями вашого села та міста. Який
досконало знає проблеми, вміє їх вирішувати, завжди доступний для спілкування.
Кожен чиновник, кожен сільський голова знає, як знайти Ярослава Москаленка 24
години на добу.
Не піддавайтеся на яскраву обгортку політичних брендів. Вибори закінчаться, а
нам з вами разом жити далі. Давайте 21 липня оберемо для України достойне майбутнє, а для наших громад — найкращого представника.
Завжди Ваш
Ярослав МОСКАЛЕНКО

На виборах у 96 окрузі перемагає Ярослав Москаленко
Серед кандидатів у депутати по 96 одномандатному виборчому округу лідером є Ярослав Москаленко. Його готові підтримати 33 % тих, хто визначився
і має намір прийти на дільниці для голосування. Такі
результати опитування, проведеного Соціологічною
групою «Рейтинг» у липні серед мешканців округу.
Як показало дослідження, 63 % опитаних висловили
однозначну готовність взяти участь у виборах до Верховної Ради. Ще 14 % зазначили, що скоріше готові прийти
на дільниці і проголосувати. Лише 13 % повідомили, що
не братимуть участі у парламентських виборах, і 4 % —
поки не визначилися.
Решта кандидатів мають такі рейтинги: Ольга Василевська-Смаглюк — 25,5 %, Роман Буковський — 10,2
%, Сергій Замідра — 6,5 %, Людмила Войналович — 4,1
%, Олександр Бовсуновський — 4,0 %, Тетяна Бражнікова — 3,8 %. Рейтинг інших кандидатів становить менше
3 %. Не визначилися зі своїми симпатіями 40,2 % мешканців округу.
Згідно з дослідженням, 20,4 % виборців вірять у те,
що Ярослав Москаленко виграє вибори і стане народним депутатом. Про Ольгу Василевську-Смаглюк так
говорить лише 14,5 %, про Романа Буковського — 2,1 %.
Аудиторією дослідження стали жителі виборчого
округу № 96 від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова
сукупність становила 1600 респондентів. Дослідження
проводилося методом особистого формалізованого
інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження — не більше 2,4 %. Терміни проведення — з 6
по 11 липня 2019 року.
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ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ

Є багато прикладів, коли
депутати, отримавши перемогу на виборах, забувають
про свої обов’язки. Ярослав
Москаленко вигідно відрізняється від таких колег. І це природно: депутат оперативно
реагує на звернення громадян, систематично проводить
виїзні зустрічі, спілкується
з людьми. Він включений у
роботу з громадою в режимі
24/7.

Коли є що сказати громаді

13 липня у РБК «Енергетик» відбулася зустріч народного депутата Ярослава
Москаленка з вишгородцями. Він прозвітував про свою депутатську діяльність

за п’ять років. За цей час
вдалося немало, і від невеличких ремонтів перейшли до глобальних справ.
Звітувати було дійсно про
що. Адже на всіх посадах у
районі та області і як нардеп Ярослав Миколайович
допомагає громадам округу
у вирішенні найрізноманітніших проблем: від ремонту шкіл — до будівництва
нових об’єктів соціальної
сфери, доріг, оздоровлення
дітей та ін.
«Люди мене запитували,
чи голосуватиму я за зняття
депутатської
недоторканності? Так, це є в моїй передвиборчій програмі.
Щодо питання забезпечення житлом, тут зупинюся
детальніше. Раніше черга
рухалась, коли держава дозволяла брати у забудовників пайові внески квартирами. Тоді 10-15 % квартир у
будинку передавались місту, яке в порядку черги надавало їх громадянам.
Останні 10 років держава на законо-

давчому рівні заборонила пайові внески
місцевих громад у новобудовах. Залишили лише 4 % коштів, які платить забудовник у місцевий бюджет. Моя позиція в
парламенті — домогтися відміни статті закону про заборону пайових внесків, щоб
люди і надалі мали змогу отримувати соціальне житло.
Також на прохання жителів найближчим часом направлю звернення до «Київобленерго», щоб з’ясувати причини
регулярних відключень електроенергії в
будинках на окремих вулицях міста.
Натхненний словами подяки від вишгородців, налаштований на плідну працю
на теренах розбудови нашого округу», —
зазначив Ярослав Москаленко.
За словами Ярослава Москаленка,
його депутатська робота грунтується на
комунікації з громадою. «До мене щодня
надходить величезна кількість звернень
мешканців округу та Вишгородщини зокрема. Це — і небайдужі громадяни,
стурбовані станом своїх під’їздів, дитячих
майданчиків, покрівель, підвалів та прибудинкових територій, і активісти, які хочуть реалізувати свої ініціативи. Взагалі
депутатську діяльність будую на принципі
задоволення потреб громади: є запит — є
оперативна робота».
Вікторія ШМИГОРА

Спасибі
за маршрут

Нещодавно до садового
масиву «Дніпро» відкрито
новий автобусний маршрут
№ 2, який з’єднує мешканців
садових товариств із м. Вишгородом. Тепер значно поліпшилися умови проїзду в
автобусі «Київ-Осещина», які
дуже потерпали від тісноти та
незручностей у завжди переповненому транспорті.
Графік руху автобуса № 2
дає можливість мешканцям
вчасно потрапляти на роботу та
їздити за покупками у Вишгород. Якщо цей маршрут працюватиме постійно, то графік руху
в літній час — зручний для всіх.
Проте, коли розпочнуться
заняття у школах, учні, які їхатимуть із масиву, не встигатимуть
на перший урок (на 8:00), бо
час відправлення автобуса — о
7:40 ранку. Тож, у мешканців є
велике прохання: змінити графік руху першого автобуса на
7:15 ранку. І, по можливості, не
приймати рішення про відміну
маршруту.
Мешканці товариства «Дніпро» щиро дякують міському голові та депутатському корпусу
за допомогу у поліпшенні умов
проїзду та бажають подальших
успіхів у роботі.
Надія БУРЕНОК
від імені мешканців

ВИШГОРОД – МІСТО ЧЕМПІОНІВ!

Наші гандболісти – переможці міжнародних змагань
(Початок на стор. 1)
У м. Копер (Словенія) з 2 по 7 липня
наші гандболісти брали участь у 27-му
міжнародному турнірі «EVROFEST-2019»
за участі понад 200 команд із 19-ти
країн Європи і Азії, а з 8 по 12 липня
— у міжнародному турнірі з гандболу
«ATLANT’2019».
«Маємо виступити якнайкраще. Адже
юнаки і дівчата ретельно (у нинішню літ-

ню спеку, вранці і ввечері) відточували
технічні навички», — з таким настроєм
заслужений тренер України Євгеній Земляний вирушав зі своїми командами на
міжнародні змагання.
І вони таки повернулися з перемогою!
Дівчата вибороли золото, а хлопці — срібло!
«Рівень підготовки і потужний потенціал вишгородських гандболістів вра-

жає! — не стримує емоцій міський голова Олексій Момот. — Гандбол — дуже
цікавий вид спорту, і розвивати його у
місті потрібно, особливо серед дівчат,
враховуючи його давні традиції.
Переможцям — щира подяка за гідне
представництво України на міжнародній
спортивній арені. Відчуваємо невимовну
гордість, що завдяки юним вишгородцям
понад 200 команд із 19-ти країн Європи і

Азії слухали наш державний Гімн».
Браво тренеру! Браво нашим гандболістам!
Нагадаємо, що у липні минулого року
на 46-ому Міжнародному турнірі з гандболу в Італії за участю понад 150 команд
із 33 країн світу вишгородські гандболісти були кращими: команда дівчат виборола золото, а хлопці — бронзу.
Влас. інф.
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«Брудні» вибори: громадський рух «СТОП ПІДКУП!»
та ІА «Вибір медіа» проаналізували чистоту передвиборної
кампанії кандидатів по 96 виборчому округу (Київщина)
Активісти руху «СТОП ПІДКУП!» і журналісти інформаційного агентства «Вибір» проаналізували інструменти і методи передвиборної боротьби на Вишгородщині за наявною у ЗМІ і соціальних мережах
інформацією та зверненнями мешканців, а також
інформаційну кампанію і графік передвиборних зустрічей кандидатів. Рейтинг чистоти передвиборної
боротьби охопив лише лідерів електоральних уподобань 96 округу — кандидатів, які, за попередніми
опитуваннями соціологічної групи «Рейтинг», мають
більше 2 % підтримки виборців.
Найбруднішою політичною кампанією, за результатами аналізу, відзначилась «новачок» у політиці — кандидатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк
(друге місце за рейтингом довіри населення — 25,5 %).
Попри активні зустрічі з виборцями, журналістку неодноразово ловили на брехні. Кандидатка, яка за рівнем
електоральних симпатій посідає друге почесне місце
(вочевидь не завдяки власним досягненням, а на хвилі
народної любові до політичної партії «Слуга народу»), як
виявилось, сама навіть не є членом партії. Про це вона
сама зізналась журналістам каналу «360».
Крім того, Ольга Василевська-Смаглюк зізналась,
що потрапила на округ випадково: після відмови від пропозиції «Слуги народу» іншого кандидата. До того ж,
журналістка навряд чи проходила оголошений праймеріз, адже не змогла згадати два із трьох законопроектів,
які вона б мала розробити для участі у праймеріз.
А ще її пов’язують із олігархатом: Василевська є
власницею частки (0,1 %) у «1+1», а отже, по суті, — бізнес-партнеркою олігарха Коломойського.
Серед конкурентів скандальна журналістка також відома наклепами та чорним піаром щодо опонентів. Вона
відмовилась прийняти виклик на дебати з боку іншої кандидатки — Олени Соловйової.
А головне — мешканці округу підловили кандидатку
на прихованому підкупі під виглядом розіграшу грошей,

на створених регіональних пабліках у соціальних мережах.
Крім того, поїздки округом разом із президентом є ні
чим іншим, як агітацією за кандидата з боку вищої посадової особи країни. А це уже порушення законодавства.
Другим за рівнем бруду у передвиборчій кампанії є
бізнесмен Роман Буковський, який має 10 % підтримки
виборців. Кандидат від «Батьківщини» має «регіональне» минуле. А брехня виборцям, невиконані обіцянки,

корупційний зв’язок з місцевими елітами, махінації із
землею, податкові борги перед державою — все це усунуло Буковського з лідерів рейтингу за чистотою передвиборної агітації.
Крім того, бізнесмен неодноразово вдавався до непрямого підкупу виборців, а саме — безкоштовно возив
мешканців округу до Почаївської лаври, дарував гроші
на свята, влаштовував безкоштовні медичні обстеження
і дарував окуляри. І все це від імені власного фонду із
застосуванням агітаційної продукції.
Третій у кінці у рейтингу чистоти — кандидат від «Радикальної партії» Олександр Бовсуновський. У рейтингу
довіри він займає 6 місце з 4 % підтримки. Бовсуновський
в принципі не був помічений у підкупах і брудних технологіях. Утім, «радикала» мало бачили на окрузі. Саме за
певну закритість для виборців кандидат і отримав третє

з кінця місце у рейтингу чистоти кампанії.
Тетяна Бражнікова від «Самопомочі», яка у рейтингу
електоральної довіри займає аж сьоме місце з 3,8 % підтримки, опинилась у середині списку за чистотою кампанії. Фактів підкупу виборців, брехні і суттєвих брудних
технологій не зафіксовано. А ось активність кандидатки
могла б бути кращою.
Так само не помічений у підкупах і брудних технологіях Сергій Замідра від партії «Голос» (четверте місце у
рейтингу довіри — 6,5 % підтримки). Натомість «голосистий» кандидат відкритий перед виборцями і має активну
програму зустрічей.
Друге місце за чистотою кампанії посіла кандидатка
від «Європейської солідарності» Людмила Войналович.
Жодного повідомлення про підкуп, брехню і брудні технології. Додамо, що за рейтингом довіри Людмила Вонайлович поступається іншим кандидатам — вона на
п’ятому місці після свого колеги з «Голосу». Бізнес-вумен
має 4 % підтримки.
І лідером рейтингу за чистотою передвиборчої агітації виявився чинний депутат Верховної Ради від округу
Ярослав Москаленко. Він іде на вибори як самовисуванець. Москаленко випередив конкурентів за активністю
зустрічей з виборцями, прозорістю і звітністю перед виборцями (Москаленко вже другу каденцію — народний
депутат). Також мешканці не повідомляли про факти
прямого і прихованого підкупу зі сторони кандидата. Не
був він зафіксований і у брудних формах передвиборної
боротьби.
Додамо, що Ярослав Москаленко є також лідером
електоральних уподобань за результатами опитування
групи «Рейтинг» (33 % підтримки).
В цілому, активісти, які спостерігали за ходом передвиборної боротьби, відзначили відносно спокійну передвиборну боротьбу серед претендентів за депутатський
мандат від 96 округу.
Джерело: http://vybir.media

Ярослав Москаленко найбільше відповідає критеріям
взірцевого народного депутата — експерти
Аналітики громадської організації «ЦАС» провели експертний
аналіз кандидатів у народні депутати по 96 мажоритарному виборчому округу на відповідність
критеріям, що формують портрет
взірцевого парламентарія більшості виборців Вишгородського,
Бородянського, Іванківського та
Поліського районів, а також міст
Буча та Славутич.
За даними досліджень, для виборців важливо, щоб кандидат у народні
депутати був молодим політиком, вів
громадську та благодійну діяльність,
підтримував курс Президента Зеленського, особисто спілкувався з виборцями, був уродженцем краю, мав
демократичний стиль роботи, а також
досвід у великій політиці та органах
місцевого самоврядування. Загалом
за десятьма критеріями були оцінені
десять кандидатів, які згідно із соціологічними дослідженнями, мають
найкращі шанси для перемоги.
Як продемонстрували підсумки
аналізу, найбільше балів отримав
Ярослав Москаленко. Друге місце
між собою розділили Рамаз Манія та
Юлія Соловйова з результатом 8 із
10. По 7 балів змогли набрати кандидати Роман Буковський та Сергій
Замідра. Далі за рейтингом відповідності уподобань розмістились Тетяна
Шальман із результатом у 6 балів,
Людмила Войналович (5 балів), а
також Ольга Василевська-Смаглюк
та Іван Окоєв, які набрали по 4 бали.
Останнє місце зайняв Руслан Пірський із результатом у 3 бали.
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Європейський імпульс п’ятого президента
Саміт Україна-ЄС у Києві став визнанням здобутків команди Петра Порошенка в напрямку європейської інтеграції
21-й саміт Україна-ЄС, що відбувся в Києві, став особливим як для нашої країни, так і для Євросоюзу. Якщо
брюссельські керівники закінчують
свою каденцію і підбивають підсумки,
то Володимир Зеленський – починає
«новий відлік».
Що новий президент заявляє при цьому? «Кажуть, що новачкам щастить…
Можливо, 22-й саміт нам і не знадобиться, бо Україна вже буде невід’ємною
частиною Європи». Уже цими словами
Зеленський засвідчив свою цілковиту необізнаність на темі європейської інтеграції. Адже саміти Україна-ЄС проходять
раз на рік, на них підписуються стратегічні документи, підсумовується робота за
попередній період. Протягом наступного
року Україна в Євросоюз точно не вступить. Зеленський просто не розуміється
на обсягах завдань, які стоять перед його
командою. А вже надумав відмовитися
від 22-го саміту.
Президент Зеленський отримав країну в спадок від Петра Порошенка на піку
зближення з ЄС. Про це в Києві 8 липня
заявив сам голова Єврокомісії Жан-Клод
Юнкер. «Відносини між Україною і Європейським Союзом є найкращими, ніж
будь-коли. Я говорю це як людина, залучена до цього від самого початку, – мені
довелося бути співголовою першого саміту між Україною і ЄС 1997 року. Зараз
ми маємо разом вже 21-й саміт, (…) і ми
можемо пишатися результатом», — сказав Юнкер, звертаючись до Зеленського.
Тепер перед Володимиром Олександровичем стоїть завдання не розгубити, а
розвинути здобутки Порошенка. Що буде
важко зробити без дипломатичного досвіду й належних навичок.

За висновком видання «Європейська
правда», нинішній саміт Україна-ЄС зробив неможливим «переведення стрілок
на попередників, якщо в будь-якій сфері
відносин станеться відкат досягнутого».
А досягнуто справді багато – навіть там,
де, здавалося, це було неможливим –
через війну, спротив Росії, референдум
у Нідерландах тощо. За часів Порошенка українці отримали те, за що виходив
Євромайдан: асоціацію, зону всеохопної
вільної торгівлі з ЄС та безвізовий ре-

пейської Ради Дональдом Туском, відзначив підписання цих документів як позитив. Водночас він пошкодував, що саміт
був недостатньо наповнений конкретним
змістом. Не вдалося внести до підсумкової декларації питання протидії російському газопроводу «Північний потік-2»
та «азовський» пакет санкцій проти РФ.
Не було домовленості про «скрінінг», або
ж моніторинг українського законодавства для його адаптації до норм ЄС. Це
потрібно для подачі заявки на вступ 2023

ти від часу, коли її очолив Зеленський.
Так, незважаючи на візити Зеленського
в Брюссель, Берлін і Париж, країни Євросоюзу повернули до ПАРЄ російську
делегацію без виконання країною-агресором жодних вимог. Кремль не звільнив
українських військовополонених, «кинувши» і Європу, і нову владу в Києві.
Крім того, Захід почав говорити з Москвою за спиною Києва – чого не було в
минулі п’ять років. Петро Порошенко застерігає: «Протягом останнього місяця

Порошенко наголошує, що його партія стоїть на державницьких позиціях, тому треба
підтримати нову владу на шляху інтеграції до Євросоюзу й НАТО.
жим для вільних подорожей Євросоюзом – це результати проведення в Україні
узгоджених з ЄС реформ. Розмір допомоги Євросоюзу Україні сягнув 15 млрд
євро. На вимогу Києва всі п’ять років
російської агресії Брюссель тримав відчутні політичні й економічні санкції проти
Кремля.
П’ять угод із Євросоюзом, підписані в Маріїнському палаці 8 липня, були
підготовлені командою Порошенка в попередні місяці й роки (до речі, офіс Зеленського «віддячив» за це недопуском
на саміт віце-прем’єр-міністра з питань
європейської інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, котра балотується за
списком партії Порошенка «Європейська Солідарність»). Ідеться про 119 млн
євро, які Брюссель виділяє на підтримку громадянського суспільства України,
децентралізацію, розбудову Азовського
регіону, боротьбу з корупцією, розвиток
торгівлі й технічного співробітництва.
Петро Порошенко, який у день саміту
мав окрему зустріч із Президентом Євро-

року, що пропонує Порошенко і його партія «Європейська Солідарність».
Також не складено «дорожню карту»
для інтеграції України у чотири союзи ЄС
(і це теж ініціатива Порошенка): митний,
енергетичний, шенгенський і цифровий.
«Що вони дають простим людям? Цифровий союз дає безкоштовний роумінг
у всіх країнах Євросоюзу, а це разом із
безвізом надзвичайно важливо. Союз
енергетичний – це енергетична безпека
нашої держави. Союз митний і шенгенський дають свободу пересування для
громадян і товарів», – пояснив лідер
партії «Європейська Солідарність». «Домовленості щодо цих союзів уже діють
завдяки дипломатичній роботі моєї команди. Тепер необхідно лише проявити
політичну волю вищого керівництва держави для їх систематичного впровадження», – зауважив Порошенко.
Політологи констатують: там, де команда Порошенка дала потужний імпульс
співпраці з ЄС, рух ще триває. Натомість
українська дипломатія почала буксува-

ми побачили кілька неприємних прикладів, коли наші партнери порушили принцип «нічого про Україну без України».
Це тривожний сигнал, який потребує
серйозної уваги з боку влади, всіх проєвропейських сил, зацікавлених у протидії
російській агресії. І, звичайно, об’єднання
зусиль. «Європейська Солідарність» до
цього готова».
Порошенко наголошує, що його партія стоїть на державницьких позиціях,
тому готова підтримати нову владу на
шляху інтеграції до Євросоюзу й НАТО.
«Наша політична сила не лише агітує
і розмовляє про ЄС. Ми – дороговказ і,
якщо хочете, GPS-навігатор, який веде
ЄС», – заявив лідер партії.
За його словами, досягати перемог
на європейському напрямку спроможні
насамперед професіонали, сконцентровані в його команді: вони будуть драйверами євроінтеграції у Верховній Раді і не
дозволять звернути з цього шляху, який
за ініціативою Порошенка був зацементований у тілі Конституції України.

Вишгород
Середа, 17 липня 2019 року
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Роман Буковський: ваша довіра
— моя відповідальність!
Про майбутні вибори, політичні перегони, зміни, яких потребує українське суспільство, відповідальність депутата перед своїми виборцями, існуючі проблеми
та шляхи їх вирішення ми поспілкувалися з кандидатом у народні депутати по 96
виборчому округу Романом Володимировичем Буковським.
Громадський діяч, депутат Київської обласної ради VII скликання, голова комісії з
питань сім’ї, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму, засновник та
почесний президент благодійної організації «Благодійний фонд Романа Буковського».
— Романе Володимировичу, Ви балотуєтесь по 96 виборчому округу, одному з
найбільших в Україні, де наразі зареєстровано 20 кандидатів у народні депутати. Поділіться враженнями — наскільки запекла
боротьба за голоси виборців? Наскільки
впевнено почуваєтесь?
— Так, 96 мажоритарний округ — великий. У нього входять три міста — Вишгород,
Буча та Славутич, а також Бородянський,
Вишгородський, Іванківський, Поліський райони. Значна частина території постраждала
від аварії на ЧАЕС, у зв’язку з чим є свої специфічні проблеми, які потрібно вирішувати
вже зараз.
Я постійно спілкуюся з місцевими жителями, добре знаю ці проблеми, працював над
ними, будучи депутатом обласної ради. Продовжую цю роботу вже в ролі голови «Благодійного фонду Романа Буковського» і планую
докласти всіх зусиль для покращення життя
людей в Україні загалом і в моєму окрузі,
ставши народним депутатом.
Щодо моїх опонентів на виборах. У тому й
справа, що кандидатів у депутати зареєструвалось багато, але тих, хто дійсно розуміє
ситуацію в окрузі, — дуже мало. Серед зареєстрованих — багато технічних кандидатів, є
і такі, що хочуть оцінити реакцію виборців на
свою кандидатуру, збільшити впізнаваність,
дізнатися про потенційний рейтинг на місцевих виборах.
— А що Вас вирізняє серед інших кандидатів?
— На відміну від деяких моїх опонентів,
я — реальний кандидат, який планує йти працювати в парламент із досвідченою командою «Батьківщини», якій 20 років.
Вся територія 96 округу доволі складна,
існує багато різних проблем. Наприклад,
якщо у Бучі та Вишгороді потрібні дитячі
садки, то у Славутичі вони пустують. Багато років людьми і їх проблемами нехтували,
ігнорували їх. Діюча влада нічим не переймалася, практично всі проекти зупинялися
на етапі балачок. Все, що робилося дотепер
владою, — це перерізання стрічок і пусті обіцянки з мікрофоном зі сцени.
Моя візитівка — мої справи, до кожної з
яких я ставлюся дуже відповідально. Я завжди ставлю перед собою амбітні, але реалістичні цілі. Ніколи не грав у брудні ігри і не
приписував собі того, до чого не маю жодного відношення.
Під час моєї каденції депутата обласної
ради я зрозумів що людям потрібна увага і
допомога. Йдучи в депутати, я мав на меті
єдину ціль: принести користь людям, а свої
знання та досвід вкласти у розвиток Київщини, яку я представляв в облраді. Діалог із виборцями був налагоджений через громадські
приймальні.
Вважаю, що моя діяльність була плідною.

Жодне звернення від виборців не лишилось
без розгляду і допомоги. Де була потреба,
мій Благодійний фонд надавав допомогу. З
метою зменшення рівня захворюваності серед населення, в 2017-2019 роках регулярно
організовувались безкоштовні медичні огляди дітей та дорослих кваліфікованими лікарями в містах і селах Вишгородського району.
Ними було охоплено понад 10 тисяч осіб.
Також працювали над вирішенням різних
нагальних проблем: ремонтом доріг, встановленням зупинок, відновленням транспортних
маршрутів, обрізкою аварійних дерев тощо.
Територія округу найбільше постраждала
від Чорнобильської катастрофи, в зв’язку з
чим питання якісної медицини та оздоровлення є надзвичайно актуальними. Всі минулі
роки цим проблемам приділялося недостатньо уваги. Одним із першочергових моїх завдань є добитися виконання рішення Конституційного суду щодо відновлення пільг. Також
необхідно запровадити обов’язкове медичне
страхування, в першу чергу пенсіонерів та
соціально незахищених верств населення.
Тому я вважаю, що мій досвід буде корисний, і я зможу допомогти людям, представляючи їхні інтереси у Верховній Раді України.
— Розкажіть, будь ласка, більш детально про діяльність Вашого Благодійного фонду.
— Допомога людям — одне із моїх головних завдань. З цією метою в 2017 році був
організований «Благодійний фонд Романа
Буковського». Всі заходи фінансуються виключно за рахунок меценатів і небайдужих
громадян та волонтерів. Це дало змогу допомогти багатьом людям. Було започатковано
декілька постійно діючих програм.
У процесі депутатської роботи виявилось,
що значна кількість людей потребує юридичної допомоги. Тому ми зробили наступний
крок — організували безкоштовну юридичну
консультацію для громади Вишгородщини.
Наразі цією послугою скористалися близько
1000 мешканців.
Важливий напрямок роботи фонду —
проведення медико-консультаційних акцій у
різних населених пунктах району.
Багато уваги приділяється роботі з дітьми. Організовуються екскурсії, майстеркласи, святкові концерти. Діє футбольний
клуб «Межигір’я», де займається близько
200 дітей різних вікових категорій. Минулого року дитячу школу закінчив перший набір юних футболістів 2001 року народження,
дехто з яких перейшов до дорослої команди
«Межигір’я».
І це лише частина нашої роботи. У планах
— ще багато цікавих і корисних проектів, які
працюватимуть на користь людям.
— Розкажіть, будь ласка, про свою виборчу програму.
Моя програма — це низка конкретних ці-

лей, які я втілюватиму у життя протягом своєї
каденції. Впевнений, що зможу донести до
Парламенту проблеми кожного громадянина.
Я твердо переконаний, що Закони повинні захищати простих людей, а не олігархів.
Кожен, хто прагне працювати чесно, повинен
бути захищений своєю державою!
1. Сприяння розвитку малого і середнього бізнесу. Як відомо, займатись бізнесом в Україні складно — високі податки,
адміністративний тиск, відсутність дешевого
кредитування, корупція на всіх рівнях. Я, як
депутат Верховної Ради, працюватиму над
зміною діючого законодавства з метою покращення умов для ведення бізнесу і здешевлення кредитів до європейського рівня.
Економічна і юридична освіта, а також власний досвід і бажання змін гарантують мою
професійну спроможність працювати в цьому
напрямку.
2. Природний газ українського видобутку має використовуватись для потреб
населення. Рівень тарифів на природний
газ, а також на тепло і гарячу воду шокують.
Існуючі субсидії не завжди покращують ситуацію. Багато людей просто не в змозі платити такі суми. Я вважаю, що існуючі тарифі
грабіжницькі, бо вартість газу українського
видобутку в декілька разів нижча, ніж його
купує населення. Тому одна із моїх цілей —
зменшити вартість тарифу на газ, опалення
і гарячу воду для людей мінімум у два рази.
І це реально!
3. Програма доступного житла. Наразі для молоді придбання першого житла є
великою проблемою, бо розмір заробітних
плат, особливо за межами столиці, не дозволяє придбати квартиру чи будинок навіть в
іпотеку. Банки надають іпотечні кредити під
доволі високий відсоток. Моя мета — працююча програма доступного житла без першого внеску і застави, під 3 % річних, терміном
від 10 до 30 років. Забезпеченням по кредиту
буде виступати страхування ризиків.
4. Збереження пільг ліквідаторам аварії на ЧАЕС та підвищення їм пенсій. Це питання особливо актуальне для моїх виборців.
На території 96 виборчого округу проживає
найбільша кількість ліквідаторів аварії на
ЧАЕС та інвалідів з числа учасників та потерпілих від аварії на ЧАЕС. Розмір виплат
на оздоровлення, «чисті продукти» більше
схожий на знущання, вони не переглядались
дуже давно. Моє завдання — захищати права «чорнобильців» і домагатися підвищення
пенсій і соціальних виплат.
5. Вирішення проблеми з транспортним сполученням між районними центрами, містами і найвіддаленішими селами.
Транспортне сполучення, яке раніше існувало, давно зруйноване і мешканці віддалених
населених пунктів стали заручниками цієї
ситуації. Не маючи власного транспорту, не-

можливо потрапити до лікарні, держустанов,
магазинів. Особливо складно пенсіонерам.
Тому, як депутат Верховної Ради, я буду
сприяти вирішенню цієї проблеми шляхом
залучення приватних перевізників і виділення коштів на субсидіювання таких маршрутів.
6. Доступна і якісна медицина для всіх!
Питання медичного забезпечення одне з найбільш болючих. Особливо складно отримати
якісні медичні послуги мешканцям сільської
місцевості. Реальний шлях вирішення цієї
проблеми — запровадження сучасної системи обов’язкового медичного страхування за
рахунок коштів роботодавців із одночасним
зменшенням податкового навантаження. Це
дозволить суттєво збільшити фінансування
медицини, підвищити зарплати лікарів. Важливо розвивати сільську медицину — сучасні
фельдшерсько-акушерські пункти мають діяти в кожному селі. Також сприятиму поверненню людям права викликати лікаря додому.
7. Справедливі пенсії. Існуючий розмір
пенсій дозволяє лише виживати, це принижує гідність людей, які все своє життя працювали. Я сприятиму збільшенню пенсій до
рівня реального прожиткового мінімуму, затвердженого законом. Також повинно бути
запроваджене обов’язкове пенсійне страхування, при якому пенсійні внески будуть
накопичуватись на особовому пенсійному
рахунку кожної людини, на такі пенсійні заощадження будуть щорічно нараховуватися
відсотки.
— 21 липня ми будемо обирати нову
Верховну Раду. Що хочете сказати або побажати своїм виборцям?
— Дорогі краяни, друзі! У житті нашої
Батьківщини настає такий переломний момент, коли від нашого вибору залежать ті
зміни, на які чекає уся країна! Саме від вашого голосу, зваженої та відповідальної громадянської позиції залежить майбутнє та добробут нашої держави. І я щиро впевнений,
що Україна й українці, нарешті, стануть жити
щасливіше і заможніше. І, якщо кожен буде
вважати, що його голос вирішальний, то
лише таким чином ми зможемо досягти змін
на краще. Тому прошу вас 21 липня прийти
на виборчі дільниці та зробити свідомий і правильний вибір!
— Кожен з нас повинен долучитися до
творення Нової історії...
— Деякі мої опоненти ще не зрозуміли,
що суспільство змінилося! Є спроби використовувати адмінресурс та інші засоби нечесної
боротьби — піар на об’єктах будівництва, яке
ведеться за рахунок обласного і місцевого
бюджету, завуальований підкуп виборців за
допомогою концертів і розважальних заходів.
Цього не повинно бути в державі, яка обрала Новий курс! Тому давайте разом покажемо, що ми — однодумці, ми хочемо якнайшвидшого втілення змін!

Тимошенко зупинила тарифне здирництво
Днями апеляційний суд визнав несправедливими тарифи, встановлені Кабміном два з половиною роки тому. Таким
чином ініціатор позову Юлія Тимошенко
вкотре довела не лише свою народну позицію, а й неабиякий управлінський професіоналізм.
Чи повернуть нам переплачені гроші? Добре, якщо зарахують переплачені гроші в рахунок майбутніх періодів. Думаю, це можливо
лише за однієї умови, якщо коаліційний уряд
у новообраному парламенті очолить саме
Юлія Тимошенко. Вона обов’язково знайде
кошти на компенсації, примусить це зробити

власників обленерго. На одному із телеканалів Юля сказала, що встановити справедливі
тарифи просто – треба лиш мати сміливість
посваритися із олігархами.
А оновлений парламент в першу чергу
має прийняти закон, щоб подібне тарифне
здирництво не повторялося. Видобутий в
Україні газ потрібно продавати населенню
(як це було до 2014 року) за реальними, а не
завищеними цінами. До речі, такий проект
закону команда партії «Батьківщини» вже
розробила. Крім того, на думку Тимошенко,
потрібно обмежити рентабельність цього
бізнесу, який в нашій країні складає 250-300

відсотків, тоді як у світі здебільшого задовольняються 30 % .
Особисто у мене немає сумнівів, що нормальні тарифи ми могли би отримати вже
через кілька днів після призначення Юлії
Тимошенко прем’єром нової парламентської
коаліції. Чи розуміє команда «Слуги народу»
переваги спів-праці з досвідченим політиком? Гадаю, що так. На заваді можуть стати
лише амбіції людей, які ніколи не займалися
управлінням і думають, що все відбувається
само собою, варто прийняти правильний закон. Насправді навіть найкращі закони самі
по собі не працюють, їх потрібно впроваджу-

вати не лише на державному рівні, а й на місцях, де реформи зазвичай пробуксовують.
На відміну від нових сил, партія «Батьківщина» в кожній області, кожному районі має
відповідальну команду. Зараз такі люди були
би дуже потрібними – тоді в усіх областях ми
отримаємо не лише справедливі тарифи, а й
«кінець епохи бідності» для всіх, а не лише
«нових облич». У кабінці для голосування
треба пам’ятати, що вони до Ради, безперечно, потраплять. Треба, щоб туди потрапили
ще й професіонали, які, щонайменше, не дадуть наробити нових помилок...
Марія ДУДКА
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Про організацію та
проведення громадських
слухань щодо врахування
громадських інтересів
у проекті містобудівної
документації «Внесення змін
до Детального плану території
по вул. Шолуденка у м.
Вишгороді Київської області
(Карат) площею 35,00 га»
Розпорядження № 96 від 17 липня 2019 року
Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 19, ст. 21 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №
555 «Про затвердження Порядку проведення
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні»:
1. Організувати та провести процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості
у проекті містобудівної документації «Внесення змін до Детального плану території по вул.
Шолуденка у м. Вишгороді Київської області
(Карат) площею 35,00 га», розробленої відповідно до рішення Вишгородської міської ради
№ 51/37 від 04 квітня 2019 року. Розробник
проектної документації — Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну»,
07300, м. Вишгород, вул. Кургузова, 6-а, офіс
314. Директор — Коваленко Юлія Василівна.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами містобудівної документації «Внесення змін до Детального плану території по вул. Шолуденка у м. Вишгороді Київської
області (Карат) площею 35,00 га»: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 63-в та на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради. Строк
ознайомлення з проектами містобудівної документації — 30 днів з дня оприлюднення проекту
містобудівної документації у засобах масової
інформації.
3. Запросити до участі у громадських
слуханнях керівників підприємств, установ,
об’єднань, фізичних та юридичних осіб, представників громадських організацій міста Вишгорода, відповідно до вимог п. 7 Постанови
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011
року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення
проектів містобудівної документації на місцевому рівні».
4. Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості, —
Рачинський О.С., заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради.
Строк подання пропозицій — протягом 30 днів
з дня публікації оголошення.
5. Організаційному відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради забезпечити
оприлюднення даного розпорядження та проекту містобудівної документації в порядку, передбаченому чинним законодавством (розмістити
на офіційному веб-сайті Вишгородської міської
ради та в друкованому виданні на місцевому
рівні).
6. Визначити дату та місце громадських слухань — 06 серпня 2019 року в приміщенні адміністративного будинку на пл. Шевченка, 1 у м.
Вишгороді, другий поверх, мала зала засідань.
Порядок денний: з 14:10 до 14:30 — реєстрація учасників, з 14:30 до 15:00 — доповідь
розробника та/або замовника про розроблений
проект містобудівної документації, з 15:00 до
15:30 — запитання та відповіді на запитання,
з 15:30 до 16:00 — прийом пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній формі.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ

Вишгород
Середа, 17 липня 2019 року

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу
на довкілля
Глібівська сільська рада, 04527514
(повне найменування юридичної особи, код
згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
07333, Київська область, Вишгородський район,
село Глібівка, вул. Соборна, буд. 18, тел. 0459649545, glibivka.rada@gmail.com.
(місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Відновлення та інженерний захист ділянки берегової лінії Київського водосховища від шкідливої
дії вод в межах Глібівської ради Вишгородського
району.
Плановими рішеннями передбачається:
— Відновлення та інженерний захист берегової
лінії за рахунок переміщення ґрунту з місця наносу;
— Захист відновленого контуру берегової лінії
підпірною з/б стінкою;
— Захист водойми від засмічення та забруднення шляхом влаштування водоперехоплюючих колодязів та канави.
Технічна альтернатива 1.
У зв’язку з природними особливостями місця
проведення робіт, доцільно здійснювати виймання
донних відкладень за допомогою земснаряда з дизельним приводом. Захист відновленого контуру
берегової лінії буде виконано у вигляді вертикальної
підпірної стінки з шпунтових плит та монолітної шапочної балки.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
В адміністративному відношенні земельна ділянка знаходиться в с. Глібівка Вишгородського району
Київської області. Нижня частина берегових уступів
знаходиться на відмітках 103,50 – 104,35 мБС.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна ініціатива не розглядається у
зв’язку з тим, що проведення природоохоронного
заходу розроблено для даної ділянки.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Реалізація проектних рішень дозволить досягти:
— поліпшення екологічного стану та гідрологічного режиму Київського водосховища (за рахунок
розчищення замулених ділянок);
— поліпшення умов проживання мешканців
села, створення рекреаційної привабливості території в межах Глібівської сільської ради.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):
— загальна протяжність відновленого берега

становить 660 м;
— площа ділянки місця наносу становить – 4,7
га;
— об’єм переміщення ґрунту – 99 тис. м3;
— відмітка дна після проведення робіт – 98,5
мБС;
— укіс по периметру ділянки прийнятий 1:3.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають дотримання Водного кодексу
України під час проведення робіт на землях водного
фонду. Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні,
протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно з чинними нормативними документами.
Щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Вимоги Водного кодексу України, Земельного
Кодексу України, будівельних та санітарних норм.
Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Еколого-інженерна підготовка передбачає:
— польове обстеження берега водойми;
— інженерно-топографічні вишукування;
— виготовлення проектної документації;
— розроблення оцінки впливу на навколишнє
середовище;
— доставку на об’єкт будівництва необхідних
механізмів та сировинних ресурсів;
— винос в натуру меж кріплення берега водойми;
— виконання робіт буде проводитись у позанерестовий період, що дозволить зменшити вплив на
гідробіонтів;
— заборону проведення будь-яких видів гідромеханізованих робіт вночі.
До заходів захисту території при будівництві належать:
— дотримання технології, що передбачена проектом, при розробці ґрунтів з метою уникнення ерозійних процесів;
— організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання
відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та
відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшим поводженням відповідно до законодавства України;
— запобігання засміченню території об’єкту відходами будівництва.
Щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Виконання вимог Водного кодексу України, Земельного Кодексу України, будівельних та санітарних норм.
Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу
на довкілля: щодо технічної альтернативи 1.
Виконання робіт з будівництва берегоукріплення пов’язано з тимчасовим, локальним впливом на
екосистему.
Можливі впливи планової діяльності з нового будівництва берегозакріплювальних споруд:
- забруднення повітряного середовища пилом
у приземному шарі, що утворюється на дорогах без
покриття від автотранспорту;
- забруднення приземного шару атмосферного
повітря шкідливими речовинами здійснюватиметься двигунами внутрішнього згоряння будівельних
машин та механізмів, дизельної установки (діоксид
азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки, НМЛОС та інші);
- шум від автотранспорту, дизельної установки

та будівельної техніки;
- можливе забруднення ґрунту та підземних вод
нафтопродуктами та завислими речовинами з транспорту, що пересувається (в т.ч. в’їзд-виїзд) по території будівництва;
- можливий негативний вплив пов’язаний з незначним скаламученням вод водойми.
Щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Розробка та впровадження природоохоронних
заходів дає можливість уникнути забруднення навколишнього середовища, раціональне використання
природних ресурсів під час проведення будівельних
робіт та дотримання державних будівельних норм
щодо охорони навколишнього середовища під час
будівництва та експлуатації промислових об’єктів та
споруд зумовлює відсутність іншої технічної альтернативи.
Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядалась, оскільки не використовується.
9. Належність планованої діяльності до першої
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»).
Планова діяльність належить до другої категорії
видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці
впливу на довкілля, відповідно до статті 3, частини 3,
пункту 10, абзац 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі
наявність значного негативного транскордонного
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких
може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та
можливості для участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже,
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації,
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує
результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим
цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності,
зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її про-

Мешканці міста, району, області, м. Києва,
підприємства та організації можуть передплатити газету «Вишгород»
у будь-якому відділенні поштового зв’язку. Індекс газети ТОВ «Газета
«Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 76063.

Продам 2 га, індивід. садівництво. Десна, будинок, 1 лінія великого озера у Воропаївській с/раді. 10 сот. будівництва з документами і будівельним паспортом у с. Ст.-Петрівці. Ціни договірні, невеликі.
Тел: (097) 656-88-97
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вадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та
отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі
у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим
органом поданого суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25
робочих днів громадськості надається можливість
надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з
оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності,а
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в
оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення
цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15
цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і
пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня
їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на
обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про
це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дозвіл на
початок будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), що видається Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації:
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, eko.koda@ukr.
net, тел. (044)279-01-58, директор департаменту –
Киреєва Вікторія Станіславівна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та
контактна особа).

У Вишгороді відділ передплати Центру
поштового зв’язку № 10 (пл. Т. Шевченка, 2)
працює: понеділок — п’ятниця, з 8:30 до 12:30
і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель
Конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері
оцінки земель оголошується проведення конкурсу, що відбудеться у приміщенні Вишгородської
міської ради за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 65 о 10:00 24.07.2019 року.
Об’єкт експертної грошової оцінки: земельна ділянка несільськогосподарського призначення на
землях житлової та громадської забудови для охорони здоров’я і соціальних послуг, що підлягає
продажу (кадастровий номер – 3221810100:01:192:0503), площею 0,4412 га, знаходиться на території міста Вишгорода по вул. Шолуденка та перебуває в оренді у товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРМАСКО» (ІКЮО 32208905) на підставі договору оренди земельної ділянки від 26
лютого 2010 року.
Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають на
розгляд Комісії, на кожний об’єкт окремо, такі документи:
• заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;
• копію ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної діяльності;
• конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних
із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).
Заяви з документами на участь в конкурсі подаються у строк до 10:00 15.07.2019 року (кожного
робочого дня з 08:00 до 16:00, з урахуванням обідньої перерви 13:00-14:00) та реєструються канцелярією виконавчого комітету Вишгородської міської ради в загальному порядку.
Додаткову інформацію можна отримати у виконавчому комітеті Вишгородської міської ради за
адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 25 (тел: (04596) 26-263), каб. 69 (тел: (04596) 22-957).
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ПАНОРАМА

Вишгород
Середа, 17 липня 2019 року

Будьмо небайдужими!
Друзі, допоможемо
батькові двох прекрасних маленьких діток
якнайшвидше твердо
стати на ноги. Їм дуже
потрібен татко вдома.
31-річного
вишгородця Олександра Дмитренка із сильною внутрішньою
кровотечею
доставили у центральну районну лікарню, де
його негайно прооперували. Рідні Олександра
дякують медичному персоналу, зокрема хірургу
Григорію
Петльованому, за професіоналізм
та чуйність. Адже в цій
ситуації кожна хвилина
була дорогоцінна. Вдячні також усім, хто здав
кров.
Нині стан Олександра лікарі оцінюють як стабільний. Його перевели у хірургічне відділення. Але кожного дня на медикаменти
потрібна чимала сума — близько трьох тисяч гривень. У молодої
родини таких грошей немає. А попереду — тривала реабілітація.
Контактний телефон Яни Дмитренко, дружини Олександра:
099 048 12 89.
Номер картки Приватбанку: 5168755432864664.

Важливо не помилитися з вибором
Україна стоїть на порозі важливого вибору. Цього тижня ми
будемо обирати новий склад Верховної Ради України.
Країні потрібні кардинальні зміни, але вони повинні бути зваженими. Ми всі несемо відповідальність
за свій вибір, і нам має бути не соромно за нього, в першу чергу — перед своїми дітьми.
Тож приходьте на виборчі дільниці та виконайте свій громадянський
обов’язок.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

СУМУЄМО
20-го липня минає п’ять років, як
пішла у інший світ наша дорога людина
— Віктор Іванович ДОРОШЕНКО.
Він був люблячим, дбайливим чоловіком, батьком, дідусем. Для всіх
рідних, кумів, сусідів — добрим, щирим
братом, кумом, другом, сусідом.
В інституті, де працював, його завжди любили і поважали за відповідальність і доброту.
Нам дуже його не вистачає…
Згадайте і пом’яніть добрим словом
і молитвою всі, хто знав Віктора.
Вічна пам’ять і спокій його світлій
душі.
Дружина Надія, діти Анатолій і Микола

РОБОТА У ВИШГОРОДІ.
На неповний робочий день
потрібні розклеювальники
оголошень!
Заробітна плата договірна.

Тел: (063) 744-84-70
Зніму/куплю житло у господаря.
Тел: (073) 505-80-80

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

ВПЕРШЕ В МІСТІ

Турнір дворових
команд
Кілька тижнів тому біля ЖК «Ярославичі» відкрили новий спортивний майданчик
біля будинків 3-а, 3-б по вул. Кургузова. А 11
липня його на міцність випробовували дворові футбольні команди юних жителів комплексу — у Вишгороді вперше провели такий
міні-турнір. І, судячи з емоцій, які вирували
на футбольному полі і серед уболівальників,
його варто проводити щорічно.
«Всі учасники сьогоднішнього турніру — місцеві жителі, тобто ті, хто живе у навколишніх
будинках, — розповідає депутат міської ради
Віталій Сардак. — Для участі ми запропонували
дітям самостійно сформувати команди і зіграти. У нас це дуже популярна гра. Не дивлячись
на те, що поле відкрили нещодавно, щодня тут
проходять десятки ігор. І хоча це дворовий футбол — за усіма футбольними правилами і на високому рівні».
Голова Київської обласної федерації футболу Ярослав Москаленко вручив учасникам
турніру пам’ятні медалі й професійні м’ячі. Вирішили, що м’ячі зберігатимуться у кожного консьєржа, а діти безперешкодно братимуть їх для
тренувань.
«Спостерігаючи за грою хлопчаків, я вкотре
задумався над тим, щоб створити комітет федерації вуличного та дворового футболу для
популяризації цього виду спорту, — поділився
враженнями Ярослав Москаленко. — Пам’ятаю,
як кілька років тому до мене вперше звернувся
Віталій Сардак з проханням посприяти в організації працівників лісового господарства, щоб
здійснити професійну розчистку парку. Сьогодні це дуже гарна місцина. І я вдячний міській
раді та меру Олексію Момоту за ще одне прекрасне футбольне поле у Вишгороді.
Мене неймовірно радує, що сьогодні ця гра
не втрачає популярності серед підростаючого
покоління. Такі футбольні поєдинки нагадують
мені часи юності, коли ми з друзями так само ганяли м’яча, тому відчуваю приємну ностальгію.
Окремо звертаюся до команд. Хлопці, ви
великі молодці! Проводьте такі турніри, запрошуйте. Будемо приїжджати, вболівати, вручати
медалі та подарунки. А батькам дякую за талановитих спортсменів!
Переконаний, що саме з вуличного футболу потім виходять професійні футболісти, котрі
присвячують цій грі життя».
Міський голова Олексій Момот також із задоволенням спостерігав за футбольними баталіями: «Кілька тижнів тому ми з Віталієм Сардаком відкривали це поле. А сьогодні провели
там перший у Вишгороді футбольний турнір
дворових команд для юних жителів комплексу.
Він відбувся на прекрасному рівні! Море емоцій,
дитячий сміх… Що може буде кращим? Лише
перетворити такі турніри на добру традицію!
Футбольне поле — це лише частина проекту.
Попереду ще багато цікавих об’єктів. Нині ж на
спортивний майданчик для воркауту, який поряд із футбольним полем, на чисельні прохання
мешканців передано боксерську грушу».
Вікторія ШМИГОРА

Вікна, балкони, двері вхідні,
натяжні стелі.
Якісно! Виїзд та доставка
по району — безкоштовно.
Недорого.
Тел: (067) 19-20-212,
(093) 63-00-491,
(099) 05-30-969, Сергій

У місті Вишгороді пропонуються паркомісця
для великогабаритних грузових автомобілів.
Тел: (068) 129-09-64

Підприємству в м. Вишгороді потрібний
працівник по впорядкуванню території.
Тел: (068) 129-09-64
ТУТ МОЖЕ БУТИ
ВАША РЕКЛАМА
(063) 26-23-255

Директор, відповідальний за друк Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
Не всі думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. Листування з читачами лише на стоТОВ «Газета «Вишгород»
рінках газети. Матеріали без зазначення автора, адреси і контактних даних не розглядаються. За
— Вікторія Шмигора
точність та правдивість фактів відповідальність несе автор.
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