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З днем Гідності та Свободи!
Шановні земляки!
Патріотично налаштовані вишгородці 21 листопада, як і вся соборна Україна, відзначають День Гідності
та Свободи — на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції
Гідності (2013 року).
Ще не стерлися у нашій пам’яті багатотисячні маніфестації протесту, оповитий вогнем центр столиці,
сутички з хранителями злочинного режиму. У ті дні і на
барикадах, у лавах бойових сотень, біля наметів Майдану можна було побачити сотні вишгородців. Лише
лічені одиниці проплачених регіоналами наших людей

тупцювали у Маріїнському парку.
Все це свідчить про те, що вишгородцям далеко не
байдуже майбутнє, що ми хочемо жити у вільній країні
за законами цивілізованого світу з гідними нас високими соціальними стандартами, правовим захистом,
свободою слова та іншими цінностями ХХІ століття.
Щиросердечно дякую усім небайдужим вишгородцям, активістам Майдану, хто, не шкодуючи ні часу, ні
коштів, боровся за свою гідність, а пізніше — захищав
Україну на Донбасі. Разом — ми сила гідних і гордих
людей!
Олексій МОМОТ

ХОРТИНГ

Збірна
України —
найкраща
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Шановна Вишгородська громадо!
21 листопада ми разом з усією країною відзначаємо День Гідності та Свободи, який увібрав у себе доленосні події новітньої історії України 2004 та
2013 років — Помаранчевої революції та Революції Гідності.
В цей день ми віддаємо шану громадянському подвигу, патріотизму і мужності
людей, які виступили на захист демократичних цінностей, відстоювали національні інтереси і європейський вибір нашої держави. Низько схиляємо голови перед
пам’яттю Героїв Небесної Cотні, вклоняємося українським воїнам, котрі сьогодні
обороняють кордон на Сході України.
Щиро вітаю усіх з Днем Гідності та Свободи! Бажаю
мирного неба над нашою землею, родинного добробуту
і злагоди, незламної віри у щасливе майбутнє України та
впевненості у завтрашньому дні.
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

Маловідомі сторінки історії України
ЛЕКЦІЇ
Вишгородський клуб інтелігенції
спільно з Національним музеєм історії
України запрошують Вас прослухати
цикл лекцій «Маловідомі сторінки історії України».
Якщо кожен із нас зможе подолати
власну байдужість, тоді у нас буде можливість почути і побачити, як століттями
знищували українську землю, Українську Державу, український народ на
власній землі, тоді ми зрозуміємо, чому і
сьогодні кров’ю стікає УКРАЇНА.

Першу лекцію прочитає екс-голова
інституту національної пам’яті, народний депутат України Володимир Михайлович В’ятрович.
Попередній запис за тел: (067) 45931-56, (066) 994-09-16.
Лекція буде прочитана при умові реєстрації — 100 чол.
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА
з питань духовності і просвітництва, голова громадської організації
«Духовно-просвітницького центру
«Спадщина»

Запалімо свічку пам’яті…
Щороку в четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам’яті жертв Голодомору.
В історії українського народу кров’ю і болем написані три трагічні «голодні»
сторінки ХХ століття: 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 роки. Наймасштабнішим
був Голодомор 1932-1933 років, коли вимирали цілі села і родини… Він став національною катастрофою і мав на меті знищити українську націю.
Надзвичайно важливою є людська пам’ять про трагічні сторінки нашої історії,
про кожну жертву, кожного невинно убієнного та закатованого українця, хто не дожив, недолюбив, про живих і ненароджених.
У цей скорботний для України день ми закликаємо усіх запалити свічку і вшанувати пам’ять тих мільйонів українців, котрі загинули насильницькою, голодною
смертю.
Хай в кожному домі буде мир, злагода, достаток і благополуччя!
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова Вишгородської районної ради

ПРОЕКТ

Стипендія Вишгородського міського голови
для обдарованих дітей і талановитої молоді
Чекаємо заявки на отримання стипендії (премії) Вишгородського міського голови.
Кандидатами
на нагородження
стипендією (премією) можуть бути
особи віком до 35
років, які постійно
проживають у м.
Вишгороді, мають
високий або достатній рівень навчальних та творчих досягнень і виявили протягом року,
в якому призначається стипендія, особливі успіхи, зокрема: у спорті; у культурно-мистецькій діяльності; в освіті та

науці; у соціальній сфері та громадській
діяльності; у підприємництві.
Розмір стипендії (одноразової щорічної виплати) — від 1 до 5 тис. грн.
Визначають переможців у два тури
— спочатку шляхом он-лайн голосування обирають одного переможця з кожної
номінації із розміром стипендії 5 тис. грн,
потім експертна комісія обирає серед інших претендентів переможців та визначає для них премію від 1 до 5 тис. грн.
Для подання заявки необхідно ДО 25
ЛИСТОПАДА 2019 року включно заповнити форму, яку розміщено на офіційному сайті, або подати документи через
канцелярію Вишгородської міської ради.
Бажаємо всім успіхів!
Тетяна БРАЖНІКОВА

Реформа від Зеленського —
це базар землі!
Днями відбулася знакова подія. 28
років говорили про ринок землі і ніяк
не знаходили певну форму, яка б усіх
влаштовувала. І ось Президент Зеленський фактично через коліно провів у
першому читанні закон, що спаплюжує цей самий ринок.
Про це заявив голова ВО «Батьківщина» у Київській області, народний
депутат України Костянтин Бондарєв у
своєму відеоблозі.
Політик зазначив, що ухвалення президентською монобільшістю закону про
розпродаж землі в нинішніх умовах — це
злочин проти народу. Саме тому парламентська фракція «Батьківщина» перейшла до опозиції.
«Ми (фракція «Батьківщина») зробили висновки і перейшли в опозицію. Ми
в опозиції до Президента Зеленського,
адже це його відповідальність, його рішення», — заявив Костянтин Бондарєв.
При цьому народний обранець зазначив, що перед тим, як остаточно
прийняти закон і не допустити трагедії,
треба врахувати кілька основних факторів, які дадуть можливість розвитку
аграрного бізнесу і підтримають майбутнє України в особі фермерів і домашніх

господарств. На думку члена фракції
«Батьківщина», передусім категорично не можна допустити, щоб іноземцям
давали право на придбання землі, а
покупцями на цьому ринку мають бути
тільки громадяни України, територіальна
громада або уповноважений державний
орган. Також Костянтин Бондарєв зазначив, що у фермерів максимальний наділ
має бути не більше 300 гектарів. І додав,
що аби українські аграрії були в змозі
оновити свою матеріально-технічну базу,
кредитна ставка має бути 3-3,5% (зараз
20-30%), а мінімальний термін погашення — 20-30 років.
«Тільки в цьому випадку можливі
перспективи розвитку країни і зростання
ВВП, яке, між іншим, нам обіцяв уряд. Я
впевнений, що це можна зробити за рік:
прийняти закони, привести до ладу всю
нормативно-технічну базу. Якщо ми системно не підійдемо до створення ринку
землі, то, на жаль, окрім хаосу із трагічними наслідками ми нічого не отримаємо», — зазначив Костянтин Бондарєв.
Трохим ІВАНОВ,
голова Вишгородської партійної
організації «Всеукраїнського
об’єднання «Батьківщина»

У ВРУ
Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким збільшено штраф за
безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення
пасажирів громадським транспортом.
За законопроєкт № 0893 проголосували 303 народні депутати.
Згідно з документом, за відмову від
перевезення пільговиків передбачаєть-

Збільшено штрафи за
відмову перевезення
пільговиків
ся штраф у розмірі 2550 гривень замість
136 гривень зараз. Закон підписав Голова Верховної Ради. Тепер це має зробити Президент.

ШКОЛА «НАДІЯ» ЗАПРОШУЄ

День відкритих дверей
3 грудня в усьому світі відзначається Міжнародний день осіб з інвалідністю. У Вишгородській районній спеціальній загальноосвітній школі «Надія»
вже стало доброю традицією 3 грудня
проводити День відкритих дверей.
Діти з інвалідністю — це Ангели,
які спустилися з небес, з метою показати нам цінність Життя з тієї сторони,
яка для нас закрита. Якщо Ви бачите,
що чиясь дитина поводиться не так, як
усі — голосно говорить, кричить, плаче
тощо — вона така, яка є, все — прийміть
її такою. Такі діти — щирі, незважаючи

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

на свій вік, прагнуть любові і ласки. Завжди відкриті для світу, який, на жаль,
закритий для них.
Наші вихованці та педагогічний колектив гостинно чекатимуть всіх небайдужих до проблем дітей з інвалідністю,
батьків дітей з особливими освітніми потребами, педагогів району, які матимуть
можливість ознайомитися з особливостями навчання та надання корекційних
послуг у школі та отримають необхідні
консультації.
Володимир ДУКА,
директор ВРСЗОШ «Надія»

Протидіємо онкології

У світі щороку реєструють понад 600
тисяч випадків раку кішківника. Важливий аспект протидії онкологічним хворобам — це знання та досвід лікарів.
Саме тому медики Вишгородської ЦРЛ
— генеральний директор, лікар-хірург Іван
Клюзко та завідуючий хірургічним відділенням Андрій Євграфов пройшли навчання
на базі Харківського обласного онкоцентру.
Навчання провів відомий в Україні хірург-онколог Артем Зелінський. Його хірургічна школа відома своєю технікою виконання оперативних втручань, що відповідає
сучасним світовим вимогам у лікуванні
онкологічних хворих. Навчання виявилось
актуальним для розвитку хірургічного відділення нашої лікарні і, сподіваємось, покращить якість надання хірургічної допомоги
хворим з колоректальним раком.

СИГНАЛИ СЛУЖБИ «102»

Покарання за
психологічний тиск
Правоохоронці Вишгородського
району оголосили про підозру чоловікові за насильство над дружиною.
Так, 51-річний житель м. Вишгорода систематично вчиняв психологічний
тиск відносно своєї дружини. Він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 1732 КУпАП, однак належних висновків не
зробив.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.126-1 КК
України (домашнє насильство карається
громадськими роботами на строк від ста

п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або
арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до п’яти років,
або позбавленням волі на строк до двох
років) та скеровано обвинувальний акт
до суду.
Працівники поліції та прокуратури
проводять профілактичні заходи і оперативно реагують щодо недопущення
домашнього насильства.
Вишгородський райвідділ поліції

Вишгород
Субота, 23 листопада 2019 року
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ТРАГІЧНІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
Історія цивілізованого світу надала нам безліч прикладів того, що на
зло завжди чекає кара. Рано чи пізно,
але вона неминуча. Практично всі відомі диктатори — маньяки, деспоти,
садисти завершували своє життя лютою і ганебною смертю. Від римських
імператорів Нерона і Калігули до сатрапів ХХ століття: Гітлер згорів у ямі
двору рейхсканцелярії, Муссоліні підвісили за ноги у Мілані, Сталіна отруїли на дачі в Кунцево, у наш час — це
Каддафі, Саддам Хусейн, низка африканських диктаторів-людоїдів.
Українська історія — не виняток з
цього правила. Нелюди — компартійні
функціонери, які депортували хліборобів до Сибіру, насаджували примусову
колективізацію, морили голодом мільйони людей — теж отримали по заслугах.
У 1933-му вони ще насолоджуватимуться життям з гульбищами під баличок з
ікоркою, перепелами «а ля натюрель» у
власному соусі, не помічаючи за парканами тисячі мерців, не бажаючи чути, як
збожеволілі батьки поїдають своїх дітей.
Та через кілька років їх чекатимуть не
рум’яні рябчики, а тюремна баланда…
Одним із організаторів геноциду
українців був Чубар Влас Якович, тодішній голова Раднаркому УРСР. Саме за
його схвальних резолюцій чекісти нищили доведених до відчаю селян. У 1934
році його було переведено до Москви,
але від долі не втечеш. Душогуба арештували у 1938 році.
Причиною арешту було те, що на
ХVII з’їзді ВКП (б) Чубар разом з іншими
делегатами пропонував Кірову очолити
партію. Про це Кіров розповів Сталіну.
Сталін ліквідував Кірова, а Чубар впав
у немилість. У Бутирській в’язниці чекісти по-звірячому катували цього ленінця і
вибили з нього всі зізнання: що він сприяв тероризму в Україні, що був німецьким шпигуном і т. д. Його розстріляли
у лютому 1939 року на Бутівському полігоні під Москвою (російська Биківня).
До речі, у Бутово НКВД всього знищило 21 000 жертв. Рекорд за день було
встановлено у 1938 році — 562 розстріли. Кулю в потилицю на півроку раніше
отримала і дружина Чубаря — Олександра. Двоє синів були заарештовані вже
після війни, але вижили.
Не уник кари Божої й наступний людоїд українців — Косіор Станіслав Вікентійович, перший секретар КП(б)У. Цей
партноменклатурник одним із перших
оселився на дачі на місці зруйнованого
Межигірського монастиря поряд з другим секретарем, теж катюгою Павлом
Постишевим.
От тільки дачі на намоленому місці не
приживалися. Прийшов в Україну Хрущов і першим ділом розвалив дачу Постишева. Дачу Хрущова зніс Щербицький, а Янукович зачистив все взагалі і…
здувся. Скільки смертних списків підписав Косіор, скільки українських дітей він

Катюги отримали по заслугах
загубив — цього вже точно не підрахувати, але це десятки, сотні тисяч душ.
Під тортурами костоломів Бутирки
Косіор зізнався у шпигунсько-повстанській діяльності і був розстріляний в один
день із Чубарем. А за півроку до цього у
яму з простріленим черепом звалилася
і його жінка, теж полячка — Лізавета.
Тамара, 16-річна донька, також померла у 1938 році, а син Володимир зустрів
смерть у 1942-му від дистрофії і авітамінозу ІІІ ступеня. Голодна смерть, подібна
тим, які батько сіяв в Україні. Ось і не вір
після цього у паралельний світ.
Постишев Павло Петрович, другий
секретар КП(б)У. Освіта — незакінчена
початкова — 1 клас ремісничого училища. Організатор червоного терору на
Далекому Сході, маніакальний садист
і вбивця. В Україну був відряджений у
розпал Голодомору із завданням «безумовно виконати план хлібозаготівель».
Перше запитання, яке він ставив партійцю: «Скільки ти заяв (доносів) написав
у органи?». Арешти, допити, розстріли
— цим жила ця потвора. В Україні він
побудував справжній культ особистості.
Його дружина — Тетяна Постоловська з
Літина Вінницької області теж вирішувала, кому де бути: на посаді чи на нарах.
Перед арештом Постишев перебував
першим секретарем Куйбишевського
обкому партії. Пересадив тисячі людей,
днями сидів з лупою в руках і шукав
свастики на зошитах, підручниках — і як

результат — арешти і розстріли. Навіть
Лев Мехліс — сталінський упир, приїхав
до Куйбишева і був шокований — обласна парторганізація була розгромлена.
Чекісти у Бутирці відвели душу у катуваннях Постишева. Він довго не хотів
визнавати себе польським, німецьким
та японським шпигуном. Йому чобітьми
кришили зуби, ламали ребра, відбивали
нирки, а потім нарком Єжов дав команду
скористатися безвідмовним методом. У
камеру привели його 16-річну доньку і
на його очах четверо вертухаїв жорстоко гвалтували дитину. І Постишев здався. Травмовану, закривавлену дівчину
виштовхали на вулицю, і вона, у стані
афекту, кинулася під поїзд. Постишеву,
звісно, ніхто про це не сказав. Його розстріляли в один день з Чубарем і Косіором. Ще раніше дружина Тетяна теж
отримала подібний вирок, як і їх старший
син Валентин. А 18-річний Леонід отримав 10 років виправно-трудових таборів
як соціально небезпечний елемент. Брат
Постишева — Іван — теж отримає 10 років і в таборі через нелюдські умови накине зашморг на шию. Гідра революції
пожирала своїх дітей.
…Партійна еліта поспішала насолодитись життям, немовби відчуваючи неминучість долі. Ще один катюга українців — Балицький Всеволод
Аполлонович, нарком внутрішніх справ
Української РСР, немовби відчуваючи
погибель, брав від життя все. Каратель

День пам’яті жертв Голодомору
23 листопада в Україні
відзначають День пам’яті
жертв Голодомору. Це та
страшна сторінка історії нашої країни, яка і через кілька
десятиріч болем озивається
у серці кожного українця.
Голодомор 1932-33 років
був спрямований на те, щоб
знищити волелюбний дух українців, поставити знесилений народ на коліна у покірному служінні тоталітарній системі. Трагізм і жорстокість його у тому, що на
найбагатшій на зернові культури землі люди вмирали
без шматка хліба.
Впевнений, що зараз саме час осмислити відповідальність один за одного, усвідомити, що в серці
кожного українця має бути протест проти будь-якого
прояву неповаги до нашої держави, до її історії, до національних благ. Ми всі без винятку на підсвідомому
рівні маємо відчувати найменші загрози проти будь-

якого замаху на наші національні, а також громадянські права.
І тепер, коли у Верховній Раді голосують за питання
відкриття ринку землі, перед Україною стоїть загроза
втрати нашого найбільшого національного надбання.
Ми всі маємо тримати руку на пульсі та слідкувати за
подіями навколо цього питання. Адже несемо відповідальність не тільки перед своїм майбутнім, а й перед
майбутнім наших дітей. Ось і 20 листопада, у Всесвітній
день дитини, ставимо собі чимало важливих питань, які
стосуються нашої відповідальності перед наступними
поколіннями.
Але, перш за все, відштовхуватися потрібно від
тяжких уроків історії, аби зберегти та примножити те,
що маємо, а не позбавити нащадків найціннішого.
Тож, 23 листопада давайте разом підтримаємо загальнонаціональну традицію ставити запалену свічку у
вікнах своїх осель на знак вшанування виморених голодною смертю.
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови

проводив час у сексуальних оргіях з
елітними шлюхами як не на дачах, так
на чекістському пароплаві «Дніпро»,
спеціально обладнаному для банкетів, а
якщо набридали ці бл…, то вночі зі своїми спільниками їхав до в’язниці гвалтувати заарештованих жінок.
Дружина Балицького — Людмила
— маленька, нікчемна, зла і з нервовим
розладом насолоджувалася на менше
чоловіка. Якось на дачі у Хості (нині мікрорайон Сочі) їй набридли традиційні
делікатеси, і вона забажала молодої
телятини. На той час Раднарком забороняв забій молодняка. Та хіба це було
перепоною для найголовнішого карателя України? Негайно з Харкова до Сочі
було відправлено вагон молодих телят.
Але яловичина скоро приїлася і почалися нові забаганки…
Закатованого ката Балицького розстріляли у 1937 році. За ним і жінку Людмилу.
Людоїдська сталінська машина перемелювала на фарш не лише кріпаківколгоспників, але і їхніх мучителів. Чекістів Ягоди відстріляли нові кадри Єжова.
Єжовців відстріляла команда Берії. Так
чинили і з партійцями. Людиноненависний режим по-іншому функціонувати не
міг. Так чи інакше, але всю цю наволоч
за криваві гріхи чекав, як кажуть віруючі, Божий суд, невідворотна трагічна
доля нащадків до сьомого покоління.
Володимир ТКАЧ
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Вишгород
Субота, 23 листопада 2019 року

Повідомлення про оприлюднення проекту
регуляторного акта
Відповідно до вимог Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», з метою

одержання зауважень і пропозицій від фізичних осіб та суб’єктів господарювання,
Вишгородська міська рада повідомляє про

оприлюднення в газеті «Вишгород» проекту
рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку
розмірів і використання коштів пайової участі
замовників у створенні і розвитку соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м.
Вишгорода» та аналіз регуляторного впливу.

Розробник проекту рішення: Виконавчий
комітет Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій
формі приймаються протягом одного місяця з
дня оприлюднення проекту рішення за адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород Київської
області, Вишгородська міська рада.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської ради
«Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників
у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода»
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода» підготовлено згідно із вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про
затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами).
1. Визначення проблеми.
У зв’язку з внесенням змін та введенням в дію положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в
Україні» від 20.09.2019 р. № 132 - IX, в частині, що стосується пайової участі, виникає потреба
приведення Порядку, затвердженого рішенням міської ради від 04.04.2017 року № 22/36 «Про
затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.
Вишгорода», у відповідність до чинного законодавства.
Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на фізичних осіб та суб’єктів
господарювання, у тому числі нерезидентів, які є власниками об'єктів нерухомості, розташованих на території міста.
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)

Так

Фізичні особи

Так, оскільки фізичні особи можуть бути замовниками будівництва об’єктів

Ні

Держава

-

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі Так, оскільки суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва
суб’єкти малого підприємництва, можуть бути замовниками будівництва об’єктів

2. Цілі державного регулювання:
Прийняття запропонованого регуляторного акта передбачає вирішення наступних цілей:
виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 р. № 132 - IX;
реалізація повноважень органів місцевого самоврядування;
забезпечення надходжень до міського бюджету;
удосконалення взаємовідносин між органами місцевого самоврядування та замовниками
будівництва (суб’єктами господарювання та громадянами);
встановлення прозорого та чіткого врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ними будівництва (реконструкції)
об’єктів містобудування на території міста.
3. Вивчення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей:
Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі фізичних та
юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста впроваджується на підставі п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної
діяльності в Україні» від 20.09.2019 р. № 132 - IX. Іншої альтернативи законодавством для
участі інвесторів (забудовників) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста не передбачено.
В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:
Вид альтернативи

Опис альтернативи

Неприйняття регуля- Дана альтернатива не є прийнятною, оскільки порушуються вимоги п. 2 Прикінторного акта (відмова цевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні»
від регулювання)
від 20.09.2019 р. № 132 - IX та не сплачується пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту суб’єктами, які мають намір будівництва об’єктів на
території міста.
Прийняття регулятор- Застосування даної альтернативи ґрунтується на загальнообов'язковості приного акта
йняття рішення міської ради про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту для
виконання на території міста, що передбачено п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 р. № 132 - IX
та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів міс- удосконалення взаємовідносин з замовниками будівництва (громацевої влади
дянами та суб’єктами господарювання);
залучення коштів фізичних та юридичних осіб для реалізації заходів,
спрямованих на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста

Проведення процедури оприлюднення
матеріалів

Сфера інтересів гро- створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфра- Додаткові
мадян
структури міста;
витрати
залучення інвестицій в економіку міста, поліпшення соціально-еко- відсутні
номічного становища міста;
розширення пропозицій на ринку товарів і послуг, запропонованих
суб’єктами господарювання за рахунок відкриття нових об’єктів

Сфера
інтересів суб’єктів господарювання:
фізичні та юридичні
особи, суб’єкти малого підприємництва

удосконалення взаємовідносин з органами місцевого самоврядування;
створення сприятливих умов для здійснення містобудівної діяльності;
розвиток підприємницької діяльності

С п л а т а
внеску
у
встановленому обсязі

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результа- Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
тивності
(за
чотирибальною
системою)

Неприйняття
ре- 1
гуляторного
акта
(відмова від регулювання)

Проблема існувати буде, оскільки вона призведе до несплати
пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
суб’єктами господарювання, що мають намір здійснити будівництво на території міста.

Прийняття регуля- 4
торного акта

Проблема існувати не буде, оскільки буде прийнятий порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі
у розвитку інфраструктури населеного пункту для виконання на
території міста.

Рейтинг резуль- Вигоди
тативності

Витрати

Обґрунтування відповідного місця
альтернативи у рейтингу

Н е п р и й н я т т я Вигоди відсутні
регуляторного
акта (відмова
від регулювання)

В и т р а т и Недотримання вимог п. 2 Привідсутні
кінцевих та перехідних положень
Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання
інвестиційної діяльності в Україні»
від 20.09.2019 р. № 132 - IX

Прийняття ре- Упорядкування на території міста мег у л я т о р н о г о ханізму сплати забудовниками пайоакта
вої участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту згідно вимог законодавства, забезпечення надходжень
до міського бюджету

Проведення процедури оприлюднення
матеріалів

Забезпечення диференційованого порядку залучення коштів замовників будівництва для участі у
розвитку інфраструктури міста із
дотриманням вимог чинного законодавства

5. Механізми та заходи, які пропонується застосувати для розв'язання проблеми.
Прийняття Вишгородською міською радою рішення «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода».
6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів.
Впровадження даного регуляторного акта сприятиме додатковим надходженням коштів
до міського бюджету; стимулюватиме фізичних та юридичних осіб – інвесторів (забудовників)
до раціонального та ефективного використання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста; створюватиме рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб’єктів
господарювання.
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.
Запропонований проект регуляторного акта запроваджується на довгостроковий термін.
У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань та у разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до регуляторного акта
будуть внесені відповідні зміни та доповнення.
8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.
Для визначення результативності регуляторного акта передбачається використання показників:
кількість укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міста;
розмір додаткових надходжень до міського бюджету на розвиток інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури від сплати пайових внесків.
Прогнозне значення показників результативності

2019 рік

Прогноз 2020

кількість суб’єктів господарювання, які уклали договір про пайову участь
у розвитку інфраструктури м. Вишгорода із зазначенням відсотку

11

10

кількість звернень замовників щодо проведення розрахунку розміру пайової участі в грошових коштах

11

10

загальна сума коштів, сплачених відповідно до укладених договорів па- 13 768,336
йової участі, тис. грн

5 500,0

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Вишгородської міської ради шляхом аналізу статистичних даних.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності даного регуляторного акта у порівнянні з базовим відстеженням.
Повторне відстеження регуляторного акта буде проведене через рік з дня набрання чинності. Але не пізніше двох років.
Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на три роки, починаючи з дня виконання
повторного відстеження.
Заступник міського голови О. РАЧИНСЬКИЙ

Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників
у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода
Рішення _________ сесія VІІ скликання
від _________2019 р. №
Відповідно до ст. 144 Конституції України, п. 13, п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 р.
№ 132 - IX, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розмірів і
використання коштів пайової участі замовників у створенні і
розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода із додатками.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі
замовників у створенні і розвитку соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Вишгорода, затверджений
рішенням Вишгородської міської ради № 22/36 від 04.04.2017

року.
3. Це рішення набирає чинності з 01.01.2020 р., але не раніше дня його офіційного оприлюднення.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування та формування бюджету міста.
Міський голова О. МОМОТ

Вишгород
Субота, 23 листопада 2019 року

ОФІЦІЙНО

Порядок залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників
у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода
1. Загальні положення
1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури м.
Вишгорода (далі — Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування
в Україні», п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні»
від 20.09.2019р. № 132 - IX.
Основною метою Порядку є забезпечення містобудівної діяльності по створенню та
підтриманню повноцінного життєвого середовища, яке включає планування, забудову та
інше використання територій, проектування,
будівництво об’єктів містобудування, комплексного благоустрою, створення, розвитку, реконструкції об’єктів інженерного забезпечення
і транспортного обслуговування, інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м.
Вишгорода.
Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі
— розвиток інфраструктури) міста Вишгорода
належить до відання Вишгородської міської
ради.
Замовник, який має намір здійснити будівництво об'єкта містобудування у м. Вишгороді,
зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Вишгорода, крім випадків,
передбачених п. 1.5. цього Порядку.
1.2. Пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури полягає у відрахуванні
замовником до місцевого бюджету коштів для
забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста Вишгорода.
1.3. Використання коштів пайової участі
відбувається у порядку, передбаченому законодавством.
1.4. Дія цього Порядку поширюється на
всіх Замовників незалежно від їх форми власності при новому будівництві, розширенні, реконструкції та реставрації, крім випадків, передбачених п. 1.5. цього Порядку.
У цьому Порядку терміни та визначення
вживаються у такому значенні:
— будівництво — спорудження нового
об’єкта будівництва, а також реконструкція,
розширення, добудова, реставрація і ремонт
об’єктів, виконання монтажних робіт;
– договір — договір про пайову участь
замовника у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м.
Вишгорода, що укладається між замовником
і Вишгородською міською радою, відповідно
до типового договору, затвердженого цим Порядком;
– замовник — фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала
в установленому законодавством порядку відповідну заяву;
– інженерно-транспортна інфраструктура
— комплекс інженерних, транспортних споруд
і комунікацій;
— об’єкт будівництва (далі — Об'єкт) —
будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженернотранспортної інфраструктури;
— проектна документація — затверджені
текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні,
архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів
будівництва;
– пайова участь — кошти замовників,
що вносяться ними до міського бюджету для
створення і розвитку інфраструктури міста у
відповідності до цього Порядку на підставі Договору.
1.5. До пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста не залучаються замовники
у разі здійснення будівництва:
1. об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів;
2. будівель навчальних закладів, закладів
культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
3. будинків житлового фонду соціального
призначення та доступного житла;
4. індивідуальних (садибних) житлових бу-

динків, садових, дачних будинків загальною
площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних
земельних ділянках;
5. об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
6. об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;
7. об’єктів, що споруджуються замість тих,
що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
8. об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів
інвесторів;
9. об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та
дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);
10. об’єктів у межах індустріальних парків
на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;
11. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель сільськогосподарського призначення,
лісництва та рибного господарства;
12. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до
будівель промислових;
13. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до
силосів для зерна та складських майданчиків
(для зберігання сільськогосподарської продукції).
1.6. У випадках, передбачених пунктом
1.5. цього Порядку, замовники будівництва
підтверджують приналежність об'єкта будівництва до зазначених видів будівель шляхом
надання до Вишгородської міської ради відповідних передбачених чинним законодавством
України підтверджуючих документів.
1.7. Якщо Замовник бере участь у Державній програмі «Доступне житло» та здійснює будівництво будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла, але
частина житлового та/або нежитлового фонду
реалізується інвесторам по ринковій вартості
(не за програмою доступного або соціального житла), то Замовник залучається до сплати пайової участі щодо тих частин житлового
та/або нежитлового фонду, які реалізуються
інвесторам по ринковій вартості. У такому випадку розрахунок пайової участі здійснюється
згідно умов п. 2.5. цього Порядку.
2. Розмір пайової участі
2.1. Величина пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з виконавчим
комітетом міської ради (відповідно до встановленого міською радою розміру пайової участі
у розвитку інфраструктури), з урахуванням
загальної кошторисної вартості будівництва
об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами.
2.2. Витрати замовника на реконструкцію
або поліпшення вже існуючих інженерних мереж та/або об'єктів інженерної інфраструктури
поза межами його земельної ділянки розмір
пайової участі не зменшують.
2.3. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з
будівельними нормами, державними стандартами і правилами, пайова участь визначається
на основі встановлених виконавчим комітетом
міської ради нормативів для одиниці створеної
потужності (1 (одного) кв. м. житлової або нежитлової площі).
При цьому, норматив одиниці створеної
потужності визначається як опосередкована
вартість Об’єктів згідно з основними показниками опосередкованої вартості спорудження
житла за регіонами України, затверджених
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, що є чинними на дату проведення розрахунку розміру
пайової участі.
2.4. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста з урахуванням інших передбачених законом відрахувань становить:
1. для нежитлових будівель та споруд (нежитловий фонд) — 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;
2. для житлових будинків (житловий фонд)

— 2 відсотки вартості будівництва об’єкта, що
розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження
житла за регіонами України, затверджених
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування;
3. для нежитлових будівель та споруд, приміщень, що вбудовані, прибудовані до житлового будинку (нежитловий фонд) — 4 відсотки
вартості будівництва об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за
регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва,
архітектури, містобудування.
Виходячи зі значимості об'єкту будівництва (реконструкції) для соціально-економічного розвитку міста, розмір пайової участі,
тобто відсотки від загальної кошторисної
вартості будівництва об’єкта, для замовника
такого будівництва (реконструкції) в кожному
окремому випадку визначається на підставі
рішення Вишгородської міської ради.
2.5. При будівництві житлових будинків
із вбудовано-прибудованими приміщеннями
розмір пайової участі у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури розраховується як сума складових:
— перша — величина пайової участі замовника, розрахована за нормативами під
житлову частину будинку відповідно до п. 2.4
цього Порядку;
— друга (або наступні) — величина пайової участі замовника, розрахована за нормативами під нежитлову частину будинку відповідно до п. 2.4. цього Порядку.
2.6. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста визначається протягом
п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації
Вишгородською міською радою звернення замовника про укладення договору про пайову
участь та доданих до нього документів, що
підтверджують вартість будівництва об’єкта, з
техніко-економічними показниками.
У разі зміни замовника розмір пайової
участі у розвитку інфраструктури міста зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного
ним договору про пайову участь.
3. Договір про пайову участь
3.1. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у місті, зобов’язаний
взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста, крім випадків, передбачених п. 1.5 цього
Порядку.
Заяву про намір взяти участь у створенні
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Замовник подає до
Вишгородської міської ради. До вказаної заяви долучаються наступні документи:
— копія правовстановлюючого документа,
на підставі якого заявник володіє, користується даною земельною ділянкою (державного
акта на право власності на земельну ділянку, договору купівлі-продажу, договір оренди
тощо);
— копія містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;
— дозвільні документи на виконання будівельних робіт (за наявності);
— документи, що підтверджують загальну
кошторисну вартість будівництва об’єкта (для
нежитлових будівель та споруд);
— техніко-економічні показники об’єкта;
— календарний графік виконання будівельних робіт.
У разі необхідності може витребовуватись
інша додаткова інформація.
До компетенції Вишгородської міської
ради не віднесено повноваження щодо перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил при складанні проектно-кошторисної документації.
Замовник разом з генеральним проектувальником несуть повну відповідальність за
достовірність наданих документів.
Всі документи подаються в належно посвідчених копіях.
Для Замовників юридичних осіб до заяви додаються: установчі документи (статут,
свідоцтво про реєстрацію юридичної особи,
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документи про призначення керівника).
Для Замовників фізичних осіб до заяви
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Додаток
до рішення Вишгородської міської ради
від _______2019 року № ____
додаються: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного номера) Замовника.
У разі, якщо громадянин України, який через
свої релігійні або інші переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного номера) та
офіційно повідомив про це відповідні органи
державної влади і має відмітку в паспорті громадянина України, подається лише копія паспорта громадянина України.
У випадку представлення інтересів заявника довіреною особою, подаються належно
посвідчені копії паспорта, довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податку
(ідентифікаційного номера) представника та
довіреності.
3.2. Договір про пайову участь у розвитку
інфраструктури міста укладається не пізніше
ніж через 15 робочих днів з дня прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про
умови Договору, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.
Істотними умовами договору є:
1) розмір пайової участі;
2) строк (графік) сплати пайової участі;
3) відповідальність сторін.
Невід’ємною частиною договору є розрахунок розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста.
3.3. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста сплачуються в грошовій
формі єдиним платежем або частинами за
графіком, що визначається договором.
Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м. Вишгорода зараховуються до
міського бюджету.
3.4. Невиконання Замовниками вимог
закону та цього Порядку, в частині термінів
укладення Договору та сплати коштів пайової участі до прийняття об'єкта будівництва
в експлуатацію, не звільняє їх від обов’язку
укладення Договору та сплати коштів пайової
участі після прийняття об'єкта будівництва в
експлуатацію.
3.5. Рішення щодо відстрочення (перенесення) термінів сплати пайової участі по укладених договорах приймає виконавчий комітет
на підставі заяви Замовників із зазначенням
суми, терміну відстрочення та причин неможливості сплати, які є підставою для відстрочення платежу, що підтверджується відповідними
документами.
3.6. Функції з підготовки проектів договорів про пайову участь у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, розрахунків пайової участі
покладаються на відділ містобудування та архітектури Вишгородської міської ради. Правочини щодо пайової участі вчиняє виконавчий
комітет Вишгородської міської ради.
4. Використання коштів пайової участі
4.1. Кошти, отримані як пайова участь у
розвитку інфраструктури міста, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста.
4.2. Спори, пов'язані з пайовою участю у
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, вирішуються в судовому порядку.
5. Відповідальність Замовників
5.1. Замовники несуть відповідальність
відповідно до законодавства України за недотримання строків укладення договору про
пайову участь та сплати пайової участі, встановлених законодавством України та цим Порядком.
5.2. Замовники несуть відповідальність
відповідно до законодавства України за повноту і достовірність поданих до Вишгородської міської ради даних та документів, в тому
числі на підставі яких укладається договір про
пайову участь, визначається розмір пайової
участі та графік оплати.
5.3. У разі прострочення строків сплати,
визначених договором про пайову участь,
замовник несе відповідальність згідно з умовами укладеного договору про пайову участь
та сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної
суми пайової участі, визначеної договором, за
кожний день прострочення платежу.
5.4. Контроль за дотриманням замовниками встановлених укладеними договорами про
пайову участь строків та обсягів сплати пайової участі здійснюється відповідними відділами виконавчого комітету Вишгородської міської ради в межах повноважень та в порядку,
передбаченому законодавством України.
Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА
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Лідери ВРРУС «Up Town» на зустрічі «Хто? Де? Коли?»
Лідери Вишгородської районної ради учнівського самоврядування (ВРРУС) «Up Town» спільно з «Дивосвітом» запропонували серію надзвичайно цікавих зустрічей «Є питання?», під час
яких підлітки матимуть змогу поспілкуватися з
дорослими, котрі мають унікальний досвід, є лідерами у сфері своєї діяльності та професіоналами
своєї справи.
20 листопада відбулася перша зустріч — ініціативу підлітків підтримали Вишгородський міський голова Олексій

Момот та секретар міської ради Тетяна Бражнікова.
Спілкування у форматі «Є питання?» стало цікавим
діалогом для учасників зустрічі, пройшло у дружній
атмосфері, було легким і невимушеним. Обговорили
основні, з точки зору молоді, проблеми, що стосуються
благоустрою міста, організації дозвілля молоді, можливості втілення у життя проектів, які пропонує молодь,
наприклад, облаштування ще одного скейт-парку
тощо.
Як зазначили учасники зустрічі, за допомогою та-

НОВИЙ ФОРМАТ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ

«Україна зростає разом зі мною»
20 листопада у Всесвітній день дитини в Києві відбувся Всеукраїнський
форум Національної ради дітей і молоді «Україна зростає разом зі мною». У
ньому взяли участь і представники Вишгородської районної ради учнівського
самоврядування, які входять до складу Національної ради дітей і молоді і є
найактивнішими лідерами ВРРУС «Up Town».
Форум відвідав Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою.
Тож наші лідери поспілкувалися з главою держави, а також з уповноваженим Президента України з прав дитини Миколою Кулебою.
Президент закликав учнівську молодь брати участь у політичному житті країни.
Він наголосив, що завдання влади — створити такі умови, аби молоді люди хотіли
залишатися на батьківщині, і поцікавився у лідерів, що держава повинна для цього
зробити? Діти та молодь вказали на важливість забезпечення доступної вищої освіти, участі молоді в ухваленні рішень та збільшення заробітної плати в Україні.
Оксана ФІЛЕНКО, заступник директора ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»

ФОТОМИТЬ

«Еволюція» полонила талантами

17 листопада освітня студія «Еволюція» (керівник Світлана Полигач), яка
уже рік діє у Вишгороді, влаштувала у
ВРБК «Енергетик» святковий концерт.
Студійці продемонстрували потужні
вокальні здібності та підкорили глядачів
своєю щирістю. Разом з вихованцями

студії у концерті виступили учасники відомих дитячих конкурсів «Голос. Діти»
та «Яскраві діти України». Зокрема,
Дар’я Москаленко, Варвара Кошова,
Єва Терлецька, Дар’я Третяк, Вадим Березовський та інші.
Влас. інф.

кої форми роботи молодь вчиться брати участь у житті громади, а влада ближче знайомиться з потребами
юних громадян, дослухається до їхніх порад, має змогу
подивитися на проблему і шляхи її вирішення очима
прогресивної молоді.
Олена ТИТАРЕНКО,
художній керівник ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
керівник гуртка «Школа журналістики»

Вишгород
Субота, 23 листопада 2019 року

НАМ ПИШУТЬ

Дружні стосунки склалися
між Благодійним фондом «Святої Ольги» та адміністрацією
Київського академічного театру
опери і балету для дітей та юнацтва. Він став першим і наразі
єдиним в Україні та другим у сві-

ФУТБОЛ

ті подібного профілю. Його славетний колектив феноменально
поєднує у своєму репертуарі вистави як для дітей, так і для дорослої аудиторії. Театр щомісяця
показує від 20 до 25 вистав. У
його репертуарі — опери, балети, мюзикли, музичні казки, симфонічні та вокально-симфонічні
програми та концерти.
Хто хоч раз подивився виставу цього театру — з чудовою постановкою, висококласною акторською грою, балетом, декораціями
— той неодмінно повернеться сюди
знову. Так, уже більше трьохсот багатодітних, малозабезпечених, неповних сімей вишгородців, ветерани безкоштовно відвідали вистави і
від того отримали велику естетичну насолоду, гарний настрій, а також розширили власний кругозір.
За можливість побачити чудове дійство, мистецтво світу казок,
стати свідками боротьби за правду

ДРАЙВ
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Театр — мистецтво незвичайне

та життя, кохання та щастя щиро дякуємо нашим небайдужим шанованим друзям — адміністраторам театру Максиму Володимировичу
Бабієнку і Тетяні Іванівні Морозовій.
Щиро дякуємо Вишгородському міському

голові Олексію Момоту та президенту БФ «Святої Ольги» Володимиру Малишеву за підтримку дружніх стосунків із адміністрацією театру.
Володимир ОДНОРОГ,
віце-президент БФ «Святої Ольги»

Ветерани «Енергетика» — чемпіони області

Завершився чемпіонат Київської області з футболу в категорії 35+ (10 листопада ц. р., с. Лютіж). У турнірі взяли
участь десять команд із різних куточків Київщини, розподілені на дві групи.
Наші земляки у своїй групі змагалися з
командами з м. Баришівки, Бородянки,
Макарова та Софіївської Борщагівки.
Впевнено посівши перше місце в
групі, ветерани Вишгорода у півфіналі розгромили минулорічного чемпіона
— команду з Білої Церкви і вп’яте поспіль потрапили до фіналу. У чотирьох
фіналах до цього наші земляки прикро
програвали з різних причин (суддівські
помилки, програш у серії післяматчевих пенальті чи просто відверталася
фортуна), тому цього разу наші козаки
налаштовувалися виключно на перемогу. А зробити це було ой, як непросто,
адже у фіналі нам протистояв дуже міцний колектив із Софіївської Борщагівки,
укомплектований кваліфікованими виконавцями. І треба визнати, що фінал

виявився цікавим, видовищним та безкомпромісним.
У цьому матчі було все: чудові епізоди, безліч нереалізованих моментів
і бурхливі емоції, які переповнювали
гравців і численних уболівальників, котрі
зібралися підтримати своїх улюбленців.
Все вирішив єдиний забитий м’яч на
початку першого тайму: наші земляки
організували чудову стрімку комбінацію, яку завершив точним філігранним
ударом Антон Ізвеков. Тож фінальний
свисток головного арбітра матчу Михайла Радіоненка зафіксував перемогу
нашої команди! Радості вболівальників
не було меж, а наш багаторічний капітан
Олександр Костюченко підняв над головою такий довгоочікуваний та омріяний
трофей.
Щиро вітаємо з цим яскравим успіхом чудовий дружний колектив «Енергетик» і тренерський дует – Миколу Короля та Миколу Горового!
Після закінчення цього футбольного

свята глядачі мали змогу побачити інше
— фінальний матч кубка Вишгородського району з футболу, в якому зустрілися команди «СНД» (с. Нижча Дубечня)
і «Темп» (смт Димер). Більш досвідчена
команда з Нижчої Дубечні впевнено з
рахунком 4-0 взяла гору над молодою
командою «Темп», згуртованою юними

РОЗШИРЮЄМО КОРДОНИ

Збірна України
— найкраща

Тиждень китайської культури
Тиждень китайської культури, що проходив у
НВК «Синяківський хіміко-технологічний ліцей»,
завершився знайомством з китайською музикою — до нас завітали музиканти Національної
музичної академії України імені П.І. Чайковського Лі Ценгуа, Гу Юлей, Лян Ванкін, Лі Цин та інші.
Ліцеїсти насолоджувалися чарівним звучанням
китайських інструментів та неповторним співом вокаліста. З найпопулярнішими словами познайомила
учнів викладач китайської мови Лі Хуаньхуань. Діти
зацікавлено слухали гостей, повторювали слова на
китайській мові, вчилися грати на інструментах і на-

місцевими виконавцями, в яких все ще
попереду. Тож вітаємо команду «СНД»,
президента клубу Анатолія Клименка та
тренера Максима Оленківського з важливою перемогою, до якої вони йшли не
один рік!
Іван КАРПИНА,
відповідальний секретар ВРФФ

віть вивчили пісню.
Як повідомила заступник директора музичного
центру Конфуція при НМАУ імені П.І. Чайковського Лі Цин, у найближчому майбутньому планується
тісна співпраця з нашим навчальним закладом, зокрема створення відділення центру на базі ліцею, де
учні зможуть вивчати гру на інструментах та китайську мову.
На заході також були присутні голова Вишгородської
районної ради Ростислав Кириченко, його заступник
Марина Ганіцька, депутати та апарат районної ради.
Юлія КІРІЄНКО, заступник директора з НВР

ХОРТИНГ

Завершився IV чемпіонат Європи з хортингу, який
проходив з 14 по 17 листопада в місті Даугавпілс Латвійської республіки. Наші спортсмени знову довели,
що вони найкращі: у підсумку маємо І загальнокомандне місце! ІІ і ІІІ місця розділили Латвія та Білорусь відповідно.
Збірна команда України була найчисельнішою, і ми з
великим відривом опинилися попереду. Але утримувати
цю позицію дедалі важче, бо кількість учасників збільшується, технічний арсенал спортсменів покращується.
Вітаємо всіх українських хортингістів з перемогою!
Від усієї спільноти хортингу щиро дякуємо за підтримку
і допомогу Міністерству молоді та спорту України та Спортивному комітету України!
Чемпіонат Європи з хортингу — три важкі дні змагань
— позаду. Ми зазнавали поразок і перемог, але за рахунок
командної роботи, підтримки один одного більшість наших
спортсменів стали чемпіонами Європи!
Я вдячний батькам спортсменів за терпіння та підтримку своїх дітей. Ваші діти пройшли нелегкий шлях до цих
перемог!
Зокрема, Ярослав Бондаренко, Микита Клевайчук,
Анастасія Авраменко, Олександр Берунов, Олександра
Марченко, Микола Єгоров, Амірхан Бєлхароєв, Аліна Іщук,
Артем Мацюк, Микита Гуцаленко, Іван Наумов, Максим
Поворознік, Вероніка Шубка, Микола Шевченко, Тамірлан
Бєлхароєв, Серафим Бичков-Андрієвський, Артем Шаповал, Іван Кочанов привезли додому 33 європейські медалі
з хортингу!
Маємо знати своїх героїв!
Віктор ШУБКА, тренер
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ОФІЦІЙНО

Вишгород
Субота, 23 листопада 2019 року

Договір № ______ про пайову участь замовника (юридичної,
фізичної особи) у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода

Додаток
до Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода, затвердженого рішенням Вишгородської міської ради
від ___ _______ 2019 року № _____

м. Вишгород «__» ______________ 20____ року
Вишгородська міська рада, в особі Вишгородського міського голови
________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та
_________________________________________
(код
ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер_____________, місцезнаходження/місце проживання за адресою:
____________________) в особі ___________________________, який діє на підставі _________________ (далі — «Замовник»), з другої сторони, (далі за текстом
Договору — «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:
I. Предмет Договору
1.1. Предметом цього Договору є пайова участь Замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода при здійсненні будівництва об'єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.
1.2. Назва та місце розташування об'єкта містобудування — ___________________
на земельній ділянці (кадастровий номер ________________) відповідно до ________
_____________________________________________________________________.
(правовстановлюючий документ на землю)
1.3. Цільове призначення об'єкта містобудування — _____________________.
II. Розмір пайової участі та умови оплати
2.1. Розмір пайової участі Замовника у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода складає _______________. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста Вишгорода у розмірі __________ гривень єдиним платежем (або за графіком), на рахунок Вишгородської міської ради, відповідно до розрахунку (згідно з
додатком № 1 до цього Договору) у строк до __________ року, але не пізніше ніж
до моменту прийняття об’єкта в експлуатацію, відповідно до вимог чинного законодавства України.
2.2. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода здійснюється у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Вишгородської міської ради, що має уточнюватися Замовником
на момент перерахування коштів.
III. Права і обов'язки Сторін
3.1. Замовник зобов'язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1.
розділу 2 цього Договору до ______________ року, але не пізніше ніж до моменту
прийняття об’єкта в експлуатацію.
3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов'язується звернутися із клопотанням до Вишгородської міської ради про внесення відповідних змін до Договору
в найкоротший термін.
3.3. Виконавчий комітет Вишгородської міської ради проводить розрахунок пайової участі та контролює виконання умов Договору.
IV. Відповідальність Сторін та вирішення спорів
4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.
4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.
4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі у розвитку інфраструктури міста Вишгорода Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної
суми пайової участі, визначеної п. 2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний день
прострочення платежу.

V. Інші умови
5.1. Замовник підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі з умовами
Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода, затвердженого рішенням Вишгородської міської ради № _____
від _______ 2019 р. та погоджується з ними.
5.2. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін
шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору,
або в судовому порядку.
5.3. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не
допускається.
5.4. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору
Сторони не мають будь-яких претензій одна до одної.
5.5. Замовник є платником податку на прибуток ______________,
5.6. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу,
один з яких зберігається у Замовника, другий — у виконавчому комітеті Вишгородської міської ради.
5.7. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного його виконання.
5.8. Додатки до Договору:
№ 1 — розрахунок розміру пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода на підставі
загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта або на підставі нормативів для
одиниці створеної потужності;
№ 2 — графік погашення розміру пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода.
VI. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
Вишгородська міська рада

Найменування
07300, Київська обл., м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1
Одержувач: УК у Вишгородському районі;
Код банку (МФО): 899998;
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37868556;
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
ККД: 24170000 — Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
р/р UA878999980000031513921010244;
тел./факс: (04596) 54-203
Міський голова

1. Земельна ділянка (кадастровий номер _____________), на якій будується
об'єкт, розташована у місті Вишгороді, _____________________________________
_____, відповідно до ____________________________________________________.
(правовстановлюючий документ на землю)
2. Розрахунок здійснено на підставі загальної кошторисної вартості будівництва
об’єкта, розробленої згідно з будівельними нормами, державними стандартами і
правилами.
3. Згідно із загальною кошторисною вартістю будівництва об’єкта його вартість
становить:
грн.
(сума цифрами та прописом)
4. Розрахунок розміру пайової участі Замовників під час будівництва об'єктів,
кошторисна вартість яких визначена згідно з будівельними нормами, державними
стандартами і правилами, здійснюється за формулою:

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

______________________________
(підпис)

________________________
(підпис)

"___" __________ 20____ р.
М. П.

"___" __________ 20____ р.
М. П.

Розрахунок розміру пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода на підставі загальної
кошторисної вартості будівництва об’єкта (для нежитлових будівель та споруд)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Міський голова
_______________ __________
"___" __________ 20____ р.
Вишгородська міська рада, в особі Вишгородського міського голови
________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та
_________________________________________
(код
ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер_____________, місцезнаходження/місце проживання за адресою:
____________________) в особі ___________________________, який діє на підставі _________________ (далі — «Замовник»), з другої сторони, (далі за текстом
Договору — «Сторони»),
відповідно до умов Договору про пайову участь Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода від "___"
_________ 20___ р. № _____ склали розрахунок розміру пайової участі по об'єкту
містобудування: «_______________________________________________________
_____».

Замовник

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

ПУ = ЗКВБ х 4 % , де:
ПУ — розмір пайової участі;
ЗКВБ — загальна кошторисна вартість будівництва.
Згідно Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової
участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста з
урахуванням інших передбачених законом відрахувань становить:
для нежитлових будівель та споруд (нежитловий фонд) — 4 відсотки загальної
кошторисної вартості будівництва об’єкта.
Розрахунок:
ПУ = ___________________________
5. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від
"___" _________ 20____ р. № _________.
Вишгородська міська рада
07300, Київська обл., м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1
Одержувач: УК у Вишгородському районі;
Код банку (МФО): 899998;
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37868556;
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
ККД: 24170000 — Надходження коштів пайової
участі у розвитку інфраструктури населеного
пункту.
р/р UA878999980000031513921010244;
тел./факс: (04596) 54-203
Міський голова
________________ _______________
(підпис)
"___" __________ 20____ р.
М. П.

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

________________ ________
(підпис)
"___" __________ 20____ р.
М. П.

Вишгород
Субота, 23 листопада 2019 року

ОФІЦІЙНО

Розрахунок розміру пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста Вишгорода по об’єкту будівництва, вартість якого визначена на
підставі нормативів для одиниці створеної потужності (для житлових будинків та житлових будинків із
вбудованими/прибудованими нежитловими будівлями, спорудами, приміщеннями)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Міський голова
_______________ __________
"___" __________ 20____ р.
Вишгородська міська рада, в особі Вишгородського міського голови
________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та
_________________________________________
(код
ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер_____________, місцезнаходження/місце проживання за адресою:
____________________) в особі ___________________________, який діє на підставі _________________ (далі — «Замовник»), з другої сторони (далі за текстом
Договору — «Сторони»),
відповідно до умов Договору про пайову участь Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода від "___"
_________ 20___ р. № _____ склали розрахунок розміру пайової участі по об'єкту
містобудування: «_______________________________________________________
_____».
1. Земельна ділянка (кадастровий номер _____________), на якій будується
об'єкт, розташована у місті Вишгороді, _____________________________________
_____, відповідно до ____________________________________________________.
(правовстановлюючий документ на землю)
2. Розрахунок здійснено на підставі наданих Замовником вихідних даних та нормативів для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру).
3. Розрахунок розміру пайової участі Замовника будівництва об'єкта здійснюється за формулою:
ПУ = Пж х Осп х 2 %
або
ПУ = (Пж х Осп х 2 %) + (Пнж х Осп х 4 %), де:
ПУ — розмір пайової участі,
Пж — розрахунковий показник створеної потужності житлового фонду об'єкта
будівництва (площа об'єкта будівництва у метрах квадратних),
Пнж — розрахунковий показник створеної потужності нежитлового фонду
об'єкта будівництва (площа об'єкта будівництва у метрах квадратних),
Осп. — норматив одиниці створеної потужності визначається як опосередкована
вартість Об’єктів згідно з основними показниками опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику
і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, що є чинними на дату
Додаток 2
до Договору
від ___ _________ 20_____ р. № ______

Графік погашення розміру пайової участі Замовника
у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста Вишгорода
ЗАТВЕРДЖЕНО
Міський голова
_______________ __________
"___" __________ 20____ р.

№

Період оплати

Сума оплати

Разом
Вишгородська міська рада

Замовник

07300, Київська обл., м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1
Одержувач: УК у Вишгородському районі;
Код банку (МФО): 899998;
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37868556;
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
ККД: 24170000 — Надходження коштів пайової
участі у розвитку інфраструктури населеного
пункту.
р/р UA878999980000031513921010244;
тел./факс: (04596) 54-203
Міський голова
________________ _______________
(підпис)
"___" __________ 20____ р.
М. П.

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

________________ ________
(підпис)
"___" __________ 20____ р.
М. П.
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Додаток 1
до Договору
від ___ _________
20_____ р. № ______

проведення розрахунку розміру пайової участі.
Згідно Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової
участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста з
урахуванням інших передбачених законом відрахувань становить:
1) для житлових будинків — 2 відсотки вартості будівництва об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження
житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування;
2) для нежитлових будівель, споруд, приміщень (вбудованих/прибудованих до
житлового будинку) — 4 відсотки, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури,
містобудування.
Розрахунок:
ПУ = ___________________________
4. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від
"___" _________ 20__ р. № _________.
Вишгородська міська рада
07300, Київська обл., м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1
Одержувач: УК у Вишгородському районі;
Код банку (МФО): 899998;
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37868556;
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
ККД: 24170000 — Надходження коштів пайової
участі у розвитку інфраструктури населеного
пункту.
р/р UA878999980000031513921010244;
тел./факс: (04596) 54-203
Міський голова
________________ _______________
(підпис)
"___" __________ 20____ р.
М. П.

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

________________ _________
(підпис)
"___" __________ 20____ р.
М. П.

СПРАВИ ВЕТЕРАНСЬКІ

Ритми «Золотої осені»
Днями відбулося чергове засідання жіночого клубу
«Золота осінь», що п’ятий
рік діє при районній організації ветеранів війни, праці і
Збройних сил. Активні жінки
поважного віку збираються
для цікавого спілкування,
беруть участь у культурних
заходах міста, району, охоче
відвідують театри, організовують мандрівки по історичних місцях. На зустрічі запрошують цікавих людей.
Нинішнє засідання символічно приурочили до Міжнародного дня чоловіків. Голова районної організації ветеранів Таміла Орел запросила почесних
гостей, зокрема, одного із фундаторів
міста Василя Буткевича, а також голову міської ветеранської організації Віктора Бабича та відомого журналіста і
мандрівника Миколу Сергійчука. Радо
вітали і Романа Буковського, який підтримує організацію ветеранів.
Таміла Петрівна привітала чоловіків
із святом, побажала залишатися оптимістами, у здоров’ї і радості зустріти
в дружному гурті ще не одне свято. А
наша «енциклопедія» Галина Дмитренко, завідуюча відділом обслуговування
районної бібліотеки, зробила екскурс
в історичні джерела походження таких
свят.
Цікавими були розповіді про відвідини зарубіжжя заступника голови районної організації ветеранів Леоніда
Шморгуна, а також Миколи Сергійчука.
Особливо хвилюючими були спогади про зустрічі з українцями в діаспорі.

Ніякі статки та безпроблемне життя не
змогли замінити багатьом потребу спілкування, нікуди не поділося й невимовне
почуття ностальгії за всім дорогим, що
з різних причин назавжди роз’єднало з
рідним краєм.
Микола Сергійчук наспівав кілька
рядків пісні, яка на далеких континентах
викликала в українців сльози смутку і
печалі за втраченою малою батьківщиною.
Оптимістично і з гумором вплела у
канву спогадів експромт на тему свята
Ольга Дяченко. До слова, хтось із жінок
нагадав, ніби цього дня відзначають і
день піжами.
Так, ми не проти свят, тільки б святкувати у мирі, злагоді та здоров’ї. Та й
пісня — щира, народна, українська —
об’єднала голоси у злагоджений імпровізований хор.
«Золотоосінні» бабусі за духмяний
чай і гостинний прийом щиро подякували Тамілі Орел і Валентині Павлюк та
підтримали ініціативу разом відзначити
свято Святого Миколая.
Члени клубу «Золота осінь»
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Програма ТБ

Вишгород
Субота, 23 листопада 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 25 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:10, 14:20 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
15:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45 Т/с «Свати - 6»
21:45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки»
22:45 «Грошi 2019»

00:00 «Дубiнiзми»:
Пiдсумки вiд О.
Дубiнського»
2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «Помста природи»
08:55, 18:15 «Спецкор»
09:30, 18:50 «ДжеДАI»
10:05 Т/с «Брати по кровi»
13:50 Х/ф «Подвiйний
удар»
15:55 Х/ф «Свiтанок
планети мавп»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 21:00, 23:40
Новини

06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Щоденник
Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
09:45 Дитячий
пiсенний конкурс
«Євробачення-2019»
12:30 Д/ц «Смак сиру»
13:00, 15:00,
18:00 Новини (iз
сурдоперекладом)
13:10 Бюджетники
13:45 #ВУКРАЇНI
14:15 Телепродаж
14:30 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
15:15 Д/с «Секрети
замкiв Великобританiї»
16:55 Плiч-о-плiч
17:30 Перша шпальта

18:25 Тема дня
19:25 Д/п «Тюрма
можливостей»
20:15 Д/с «Щоденники
комах»
20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 Х/ф «Транзит»
00:05 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:20 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:20, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар - 6»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»

19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Обман»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Воруши
ластами 2. Утеча з раю»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00 Одного разу пiд
Полтавою
14:00 Т/с «Нове життя
Василини Павлiвни»
15:00, 00:00 Сiмейка У
16:00 Богиня шопiнгу
18:00 4 весiлля
20:00 Вечiрка 3
21:00 Танька i Володька
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство 3»

СТБ
06:05 Т/с «Коли ми
вдома»
09:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:55 МастерШеф
15:45, 18:05, 19:15, 23:45
Хата на тата
17:29, 22:59 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:15 Слiдство ведуть
екстрасенси
21:00 Т/с «Зникла
наречена»
НОВИЙ КАНАЛ
07:40 Х/ф «Оптом
дешевше»
09:30 Х/ф «Оптом
дешевше 2»

11:20 Х/ф «Хронiки
Нарнiї. Пiдкорювач Зорi»
13:50 Х/ф «Учень
Чарiвника»
15:50 Х/ф «Примарний
гонщик»
18:00 Le Маршрутка
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi по Ревiзору
00:00 Таємний агент
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:50, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
10:50, 12:25 Х/ф «Ательє
Фонтана - сестри моди»
15:50 «Жди мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»

21:00 Т/с «Пристрастi по
Зiнаїдi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Мiльйонер iз
нетрiв»
ICTV
06:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Не дай себе
обдурити
11:00 Секретний фронт.
Дайджест
12:20, 13:20 Т/с «Нiконов
i Ко»
12:45, 15:45 Факти. День
14:40, 16:25 Х/ф
«Швидкий вогонь»
17:00 Х/ф «22 милi»

18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Багач - бiдняк
21:25 Т/с «Пес»
22:20 Свобода слова
23:55 Т/с «Фантом»
5 КАНАЛ
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Хронiка дня
08:00, 08:30, 09:40, 10:00,
11:00, 12:25, 13:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:50
Iнформацiйний день
09:25, 17:40 Час громади
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:15 Медекспертиза.
Поради
22:00 Спостерiгач
23:15 Машина часу

ВIВТОРОК, 26 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:10, 14:10 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
15:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45 Т/с «Свати - 6»

21:45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки»
22:45, 00:55 «Мiняю
жiнку - 14»
2+2
07:50 «Решала»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:45 Х/ф «Закон
доблестi»
14:45 Х/ф «Вiйна за
планету мавп»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05

Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с Прем’єра.
«Росселла»
11:40 Д/ц «Тайська кухня»
12:05, 14:15 Телепродаж
12:30 Д/ц «Смак сиру»
13:00, 15:00,
18:00 Новини (iз
сурдоперекладом)
13:10 Хто в домi хазяїн
13:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
14:30 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
15:15 Бюджетники
15:45, 19:30 #ВУКРАЇНI
16:15 Д/ф «Дика Африка.
Велика п’ятiрка»
17:10 Плiч-о-плiч
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях

18:25 Тема дня
19:55 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 Нашi грошi
22:15 Д/с «Акулячий маг»
22:45 Докудрама
«Мисливцi на нацистiв»
00:05 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:20 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:20, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар - 6»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»

19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Обман»
23:20 Контролер
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Спарк. Герой
Всесвiту»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00, 22:00
Одного разу пiд
Полтавою
12:30, 13:30, 21:00 Танька
i Володька
14:00, 20:00 Вечiрка 3
15:00, 00:00 Сiмейка У
16:00 Богиня шопiнгу
18:00 4 весiлля
23:00 Т/с «Як уникнути

покарання за вбивство 3»
СТБ
06:40 Т/с «Коли ми
вдома»
11:20 МастерШеф
15:20, 18:05 Хата на тата
17:29, 22:59 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:10 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:10 Таємницi ДНК
21:00 Т/с «Зникла
наречена»
23:45 Один за всiх
НОВИЙ КАНАЛ
07:00 Т/c «Бiблiотекарi»
08:00 Т/c «Абсолютно
секретно»

12:50, 17:00, 19:00, 23:00
Хто проти блондинок
14:50 Т/c «Будиночок на
щастя»
16:00, 21:00 Вар’яти
22:00 Т/c «Новенька»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Султан
мого серця»
13:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:30, 15:25 «Вещдок»
16:20 «Вещдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»

20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Пристрастi по
Зiнаїдi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Багач - бiдняк
11:00, 13:20 Х/ф «Смерть
Сталiна»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 21:25 Т/с «Пес»
15:35, 16:20 Х/ф
«Полювання на злодiїв»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
22:35 Т/с «Юрчишини»

23:40 Скетч-шоу «На
трьох»
5 КАНАЛ
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Клуб LIFE
08:00, 08:30, 09:40, 10:00,
11:00, 12:25, 13:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:50
Iнформацiйний день
09:25, 17:40 Час громади
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:15 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
22:00 Група
продовженого дна
23:15 Машина часу

СЕРЕДА, 27 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:10, 14:20 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
15:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45 Т/с «Свати - 6»
21:45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки»
22:45, 23:45 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»

2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «Решала»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:10 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:05 Х/ф «Мегарозлом»
14:55 Х/ф «Мистецтво
вiйни»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 21:00, 23:35
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Росселла»

11:40 Д/ц «Тайська кухня»
12:05, 14:15 Телепродаж
12:30 Д/ц «Смак сиру»
13:00, 15:00,
18:00 Новини (iз
сурдоперекладом)
13:10 #ВУКРАЇНI
13:45, 17:15 Плiч-о-плiч
14:30 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
15:15 Хто в домi хазяїн
15:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
16:15 Д/ф «Острови.
Азорськi острови. Люди,
фауна, спосiб життя»
17:30 Нашi грошi
18:25 Тема дня
19:30 Перший на селi
19:55 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 #@)[]?$0 з
Майклом Щуром

22:15 Д/с «Акулячий маг»
22:45 Докудрама
«Мисливцi на нацистiв»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:20 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:20, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар - 6»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Обман»

23:20 Гучна справа
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:50 Х/ф «Виннi зiрки»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00, 22:00
Одного разу пiд
Полтавою
12:30, 13:30, 21:00 Танька
i Володька
14:00, 20:00 Вечiрка 3
15:00, 00:00 Сiмейка У
16:00 Богиня шопiнгу
18:00 4 весiлля
23:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство 3»
СТБ
06:30 Т/с «Коли ми
вдома»

08:20 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:10 МастерШеф
15:25 Хата на тата
17:29, 22:59 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:05 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Битва екстрасенсiв
20:55 Т/с «Зникла
наречена»
23:45 Зваженi та щасливi
НОВИЙ КАНАЛ
03:00, 02:45 Зона ночi
07:10 Т/c «Бiблiотекарi»
08:10 Т/c «Абсолютно
секретно»
13:00 Суперiнтуїцiя
14:50 Т/c «Будиночок на
щастя»

16:00, 21:00 Improv Live
Show
17:00, 19:00 Дiти проти
зiрок
22:00 Т/c «Новенька»
23:00 Т/c «Сирена»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Султан
мого серця»
13:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»

21:00 Т/с «Пристрастi по
Зiнаїдi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Вiйна»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:40, 13:20 Х/ф «Ромео
повинен померти»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
16:55 Х/ф «Нема куди
тiкати»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
22:35 Т/с «Юрчишини»

23:40 Скетч-шоу «На
трьох»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Клуб LIFE
08:00, 08:30, 09:40, 10:00,
11:00, 12:25, 13:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:50
Iнформацiйний день
09:25, 17:40 Час громади
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:15 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
22:00 Лiнiйка
документальних
проектiв
23:15 Машина часу

ЧЕТВЕР, 28 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:10, 14:20 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
15:35 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:35 Т/с «Свати - 6»
21:40 Т/с «СидОренкиСидорЕнки»
22:30 «Право на владу

2019»
2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «Решала»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:05 Х/ф «Озеро акул»
14:55 Х/ф «Вулкан»
19:25 Т/с «Одинак»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 21:00, 23:35
Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Росселла»

11:40 Д/ц «Тайська кухня»
13:00, 15:00,
18:00 Новини (iз
сурдоперекладом)
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:30 Д/ц «Аромати
Мексики»
17:15 Плiч-о-плiч
17:30 #ВУКРАЇНI
18:30 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк» (iз
сурдоперекладом)
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/с «Акулячий маг»
22:45 Докудрама
«Мисливцi на нацистiв»
00:05 Телепродаж Тюсо

з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:20 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:20, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар - 6»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Обман»
23:20 Слiдами мiського
Голови. Днiпро. Частина
друга

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

09:45 Х/ф «Холодне
серце»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00, 22:00
Одного разу пiд
Полтавою
12:30, 13:30, 21:00 Танька
i Володька
14:00, 20:00 Вечiрка 3
15:00, 00:00 Сiмейка У
16:00 Богиня шопiнгу
18:00 4 весiлля
23:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство 3»
СТБ
06:35 Т/с «Коли ми
вдома»
09:30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:20 МастерШеф

15:35 Хата на тата
17:29, 22:59 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:05 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:05 Зваженi та щасливi
21:00 Т/с «Зникла
наречена»
23:45 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Т/c «Бiблiотекарi»
08:00 Т/c «Абсолютно
секретно»
10:00 Ревiзор
12:50 Страстi по Ревiзору
14:50 Т/c «Будиночок на
щастя»
16:00, 21:00 Шалена зiрка
17:00, 19:00 Хто зверху?

22:00 Т/c «Новенька»
23:00 Т/c «Сирена»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Султан
мого серця»
13:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Пристрастi по
Зiнаїдi»

22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Вона»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Секретний фронт
11:50, 13:20 Х/ф
«Операцiя Ентебе»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
16:55 Х/ф «Колонiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi.
Дайджест
22:35 Т/с «Юрчишини»
23:40 Скетч-шоу «На

трьох»
5 КАНАЛ
06:20, 23:15 Машина часу
07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Клуб LIFE
08:00, 08:30, 09:40, 10:00,
11:00, 12:25, 13:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:50
Iнформацiйний день
09:25, 17:40 Час громади
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:15 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
22:00 Спостерiгач

П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 9 ЛИСТОПАДА 2019 РО КУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Одруження
наослiп»
13:55 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
15:05 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:25, 22:25 «Лiга смiху
2019»
00:25 Х/ф «Сiнiстер»

06:00 Мультфiльми
07:50 «Решала»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
11:55 «Помста природи»
12:10 Х/ф «Свiтанок
планети мавп»
14:30 Х/ф «Вiйна за
планету мавп»
19:25 Х/ф «Кодекс
злодiя»
21:25 Х/ф «Придорожнiй
заклад»
23:50 Х/ф «Придорожнiй
заклад-2: Останнiй
виклик»

2+2

UA:ПЕРШИЙ

06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Росселла»
11:40 Д/ц «Тайська кухня»
12:30 Д/ц «Смак сиру»
13:00, 15:00,
18:00 Новини (iз
сурдоперекладом)
13:10 Д/ц «Морська
кухня»
14:30 Д/ц «Аромати
Мексики»
15:20 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк» (iз
сурдоперекладом)
19:30 Схеми. Корупцiя в
деталях

19:55 Д/ц «Дикi тварини»
22:00 Перша шпальта
22:30 Як дивитися кiно
23:00 Х/ф «Фенiкс»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:20 Реальна мiстика.
Новий сезон
13:25, 15:30 Т/с «Мама
моєї дочки»
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Воля слова Савика
Шустера

00:00 Т/с «Пташка
спiвоча»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:20 Х/ф «Грейфрайєрс
Боббi»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00 Одного разу
пiд Полтавою
12:30, 13:30 Танька i
Володька
14:00, 20:00 Вечiрка 3
15:00 Сiмейка У
16:00 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
18:00 4 весiлля
21:00 Х/ф «Перевiзник»
22:45 Х/ф «Фейковi копи»

СТБ
06:10 Т/с «Коли ми
вдома»
09:05 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:05, 19:00, 22:45
МастерШеф
15:45 Хата на тата
17:29, 21:59 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
22:55 Х-Фактор
НОВИЙ КАНАЛ
07:00 М/c «Том i Джеррi»
08:50 Т/c «Бiблiотекарi»
09:50 Х/ф «Оптом

дешевше 2»
11:50 Х/ф «Подорожi
Гулливера»
13:20, 21:40 Т/c
«Новенька»
16:20, 19:00 Топ-модель
по-українському
22:40 Х/ф «П’ятдесят
вiдтiнкiв сiрого»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Султан
мого серця»
13:25 Ток-шоу «Роман з

Ольгою»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Д/п «Борис Патон.
Людина майбутнього»
23:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:05, 15:15, 16:20, 22:50
Скетч-шоу «На трьох»

12:15, 13:20 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
12:45, 15:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Дизель шоу
5 КАНАЛ
07:30 Клуб LIFE
08:00, 08:30, 09:40, 10:00,
11:00, 12:25, 13:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:50
Iнформацiйний день
09:25, 17:40 Час громади
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:15 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
22:00 Лiнiйка
документальних проектiв

СУБОТ А , 30 ЛИСТОПАДА 2 019 Р ОКУ
1+1
06:45 «Грошi 2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Їмо за 100 2019»
10:40 «Свiт навиворiт - 3:
Танзанiя, Ефiопiя»
12:00 Х/ф «Кокон»
14:10 Х/ф «Кокон.
Повернення»
16:35 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2019»
19:30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
20:15 «Українськi сенсацiї
2019»
21:30 «Вечiрнiй квартал
2019»
23:25 «Свiтське життя.

2019»
2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
08:50, 00:45 «Загублений
свiт»
14:45 Х/ф «Придорожнiй
заклад»
16:55 Х/ф «Кодекс
злодiя»
18:50 Х/ф «Балiстика: Екс
проти Сiвер»
20:35 Х/ф «Шпигунка»
22:50 Х/ф
«Суперполiцейськi-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:10

Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:25 Новини
09:30 Енеїда
10:50 Хто в домi хазяїн
11:20 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
12:10 Х/ф Бiблiйна
колекцiя. «Поряд з
Iсусом: Юда»
14:05 Бiатлон. Кубок
свiту. I етап. Одиночна
змiшана естафета
15:05 Д/ф «Дика Африка.
Слiдами бiлих акул»
15:55 Бiатлон. Кубок
свiту. I етап. Змiшана
естафета
17:30 #ВУКРАЇНI
18:25 Д/с «Акулячий маг»

18:55 Д/п «Луганський
форпост»
20:00 Д/п «Синдром
вiйни. Я повернувся»
21:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22:25 Д/ц «Iгри
iмператорiв»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зоряний шлях
08:10, 15:20 Т/с
«Покоївка»
17:00, 21:00 Т/с «З мене
вистачить»
20:00 Головна тема
23:00 Жеребкування
фiнальної стадiї ЄВРО-

2020
23:30 Х/ф «Термiново!
Шукаю чоловiка»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф «Дикi предки»
12:40 Х/ф «Прекрасний
принц i фея Люпина»
13:50 Сiмейка У
15:50 Х/ф «Вихiд. Боги
та царi»
18:40 Х/ф «П’ятий
елемент»
21:00, 22:00, 23:00,
00:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:30, 22:30, 23:30 Танька
i Володька

СТБ
07:30 Прокинься з
Ектором!
08:30 Зваженi та щасливi
10:20 Ток-шоу «Зважся!»
11:15 Т/с «Зникла
наречена»
19:00 Х-Фактор
23:10 Х-Фактор. Пiдсумки
голосування
23:50 МастерШеф
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Le Маршрутка
08:20 Хто проти
блондинок
12:30 Хто зверху?
16:20 М/ф «Красуня й
чудовисько»
18:10 Х/ф «Гаррi Поттер i

Орден Фенiкса»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
Принц-полукровка»
00:10 Х/ф «Лiс примар»
ІНТЕР
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Д/п «Борис Патон.
Людина майбутнього»
12:00 Х/ф «Перш, нiж
розлучитися»
13:40 Х/ф «Полин - трава
гiрка»
15:30 Х/ф «Молода
дружина»
17:30, 20:30 Т/с
«Пристрастi по Зiнаїдi»

20:00 «Подробицi»
22:45 Т/с «Однолюби»
ICTV
06:15 Особливостi
нацiональної роботи
08:00 Я зняв!
09:50 Скетч-шоу «На
трьох»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
15:40 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Мумiя»
21:35 Х/ф «Мумiя
повертається»
23:55 Х/ф «У пеклi»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:20, 11:10 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:10 Невигаданi iсторiї
13:50 Навчайся з нами
17:15 Стоп корупцiї!
18:00 Є сенс
18:30, 23:15 Про вiйсько
20:00 Рандеву
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних проектiв

РІЗНЕ

Вишгород
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СМАЧНОГО!

Реєстрація декларації відповідності
матеріально-технічної бази
суб’єкта господарювання вимогам
законодавства
Реєстрація декларації здійснюється відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 5 червня 2013 р.
№ 440 «Про затвердження Порядку
подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази
суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки». Реєстрація здійснюється протягом п’яти робочих днів (безкоштовно).
Декларацію потрібно подавати у
письмовому вигляді у Вишгородський
Центр надання адміністративних послуг
або особисто через електронну систему
надання адміністративних послуг у сфері
пожежної безпеки: при відкритті нового
бізнесу; на початку використання нових
приміщень, будівель та споруд.
Не потрібно подавати декларацію:
при використанні торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено
на ринку відповідно до схеми, погодженої
з органом державного пожежного нагляду; у разі використання об'єкту нерухомості за цивільно-правовим договором,
що не передбачає перехід права власності на цей об'єкт, за умови, що декларацію на об'єкт нерухомості зареєстровано власником; при використанні об'єктів,
що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після
завершення будівництва, реконструкції,
реставрації, капітального ремонту.
Неподання декларації тягне за собою
притягнення до адміністративної відповідальності громадян — суб'єктів підприємницької діяльності і посадових осіб
підприємства за статтею 175-2 КУпАП,
накладення штрафу — від сорока до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Центр надання адміністративних по-

слуг — орган, що постійно діє при Вишгородській районній державній адміністрації з 1 грудня 2015 року, утворений
розпорядженням голови Вишгородської
районної державної адміністрації від
01.12.2015 № 386. Протягом тривалого
часу налагоджена плідна співпраця працівників Вишгородського РВ ГУ ДСНС
України у Київській області з керівництвом Вишгородського Центру надання
адміністративних послуг. А саме подання
декларації проходить наступним чином:
примірник декларації надається особисто або рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта (об’єктів) нерухомості або через Єдиний державний
портал адміністративних послуг, у тому
числі через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС. Перший примірник
декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник
не пізніше наступного робочого дня після
реєстрації передається суб'єкту господарювання або державному адміністратору
з відміткою про дату і номер реєстрації
декларації. Після чого заявнику через
ЦНАП надається зареєстрована декларація або вона повертається на доопрацювання.
Вишгородський РВ ГУ ДСНС України у Київській області звертається до
керівників новоутворених та інших підприємств Вишгородського району з проханням вчасно подавати декларації відповідності матеріально-технічної бази
суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки .
Микита МОРКВА,
головний інспектор
Вишгородського РВ ГУ ДСНС
України у Київській області

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Комунальне некомерційне підприємство
«Вишгородська центральна районна лікарня»
Вишгородської районної ради повідомляє про
намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за адресою:
07301, Київська область, м. Вишгород, вул.
Кургузова, буд. 1.
Підприємство належить до третьої групи
об’єктів, для яких розробляються документи з
обґрунтування обсягів викидів.
КНП «Вишгородська ЦРЛ» ВРР займається
діяльністю лікарняних закладів. Джерелами забруднення атмосферного повітря на підприємстві є котельня, харчоблок, дизель-генератор,
пральня та лабораторія. Всього на підприємстві
діє сім джерел викидів забруднюючих речовин,
з яких в атмосферне повітря виділяється 18 забруднюючих речовин, миттєвий обсяг викидів
дорівнює 0,93902202 г/с, валовий викид становить 456,4774167 т/рік. Забруднюючими речовинами є: натрію гідроокис (натр їдкий, сода
каустична) — 0,000007 т/рік, оксид вуглецю —
0,159984 т/рік, вуглецю діоксид — 456,052 т/рік,
метан — 0,008122 т/рік, ртуть та її сполуки (у
перерахунку на ртуть) — 0,0000007 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

недиференційованих за складом — 0,001124 т/
рік, калію карбонат (поташ) — 0,000007 т/рік, натрію карбонат (сода кальцинована) — 0,00014
т/рік, синтетичний мийний засіб типу «Лотос»
— 0,00032 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку
на діоксид азоту) (NO+NO2) — 0,23185 т/рік,
азоту (1) оксид (N2O) — 0,000966 т/рік, аміак —
0,015984 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки — 0,00317
т/рік, 1,3 — дихлор — 5,5 — димегідантоїн —
0,000007 т/рік, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)
— 0,0035 т/рік, акролеїн —
0,000137 т/рік, фенол
— 0,000084 т/рік,
формальдегід — 0,000014 т/рік.
На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для отримання Дозволу, згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі,
установлено, що концентрації забруднюючих
речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищують ГДК.
Зауваження та пропозиції просимо надсилати в місячний термін до Вишгородської
районної державної адміністрації Київської області за адресою: 07301, Україна, Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, адреса
електронної пошти: (info@vysh.gov.ua).

Король осінніх овочів гарбуз

Класичний крем-суп із
гарбуза

Гарбуз – один із найкорисніших сезонних овочів осені. Завдяки своєму
нейтральному смаку він ідеально підходить для приготування перших
і других страв, а
також для різноманітних десертів. Рецепти страв
з гарбуза доволі прості та не вимагають екзотичних інгредієнтів.
Окрім смаку, гарбуз відомий і своєю
користю – цей овоч містить багато вітамінів і мінералів, таких необхідних в осінньо-зимовий період. Рецепти з гарбуза,
які вже добре прижилися, це безумовно – супи та каші. Але готувати з нього
можна й інші страви!

Інгредієнти: 1 кг гарбуза, 1-2 цибулини, 3-4 картоплини, 1 ч. л. меленого
імбиру, 300 мл молока, 400 мл води,
1 ст. ложка олії, чорний мелений перець, сіль за смаком.
1. Гарбуз очистіть від шкірки, насіння
та серцевини. Викладіть на деко та запечіть до м'якості.
2. У глибокій сковорідці підсмажте
порізану цибулю. Додайте порізану картоплю та залийте окропом так, щоб він
покривав овочі. Тушкуйте до готовності.
3. У каструлю викладіть запечений
гарбуз та картоплю з цибулею, половину води, в якій тушкувалась картопля.
Збийте блендером до однорідності. Додайте гаряче молоко, перемішайте та
доведіть до кипіння. Проваріть ще 5-10
хвилин. Додайте спеції та сіль за смаком. Подавайте суп із грінками і гарбузовим насінням.

Теплий салат
з гарбуза та груші
Інгредієнти: 800 г гарбуза, 1 солодка груша, 150 г руколи (або іншої
зелені), 50 г волоських горіхів, 1 ст.
л. меду, 2 ст. л. бальзамічного оцту,
оливкова олія, мелена кориця, сіль,
мелений чорний перець.
1. Гарбуз наріжте скибочками середнього розміру. Зріжте шкірку, почистіть
від насіння та серцевини. Викладіть
на деко (попередньо застеліть пергаментом та змастіть маслом), посипте
корицею, сіллю та перцем. Запечіть у
розігрітій духовці до 22 °С до м'якості,
приблизно 10 хвилин. Якщо у вас немає духовки – можна просто посмажити гарбуз. Але для цього нарізайте його
тоненькими слайсами і після смаження
викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії.
2. Горіхи подрібніть. Змішайте мед з
оцтом, сіллю і перцем.
3. Очистіть грушу від шкірки, розріжте уздовж навпіл, видаліть серцевину.
М'якоть наріжте поперек тонкими скибочками.
4. У тарілку викладіть руколу, на неї
— запечений гарбуз та грушу. Зверху
посипте горіхами, полийте медовою заправкою та оливковою олією. Подавайте салат теплим. До нього можна додати
фету та насіння гарбуза.

Котлети з гарбуза
Інгредієнти на 12 котлет: 350 г гарбуза, 350 г картоплі, 0,5 ч. л. солі, 3 ст.
л. з верхом борошна, панірувальні сухарі, олія для смаження, перець, сіль
за смаком.
1. Гарбуз очистіть від шкірки, насіння
та серцевини. Картоплю також почистіть. Потріть на дрібній тертці картоплю
та гарбуз.
2. У мисці змішайте овочі та трохи
відіжміть масу, щоб позбутися зайвої рідини. Посоліть та поперчіть, додайте борошно та добре вимішайте. За консистенцією маса має нагадувати звичайний
фарш для котлет. За бажанням до тіста
можна додати цибулю та зелень.

3. Змоченими руками сформуйте
котлети, обваляйте їх у панірувальних
сухарях та обсмажте з обох боків на
сковорідці. Котлети можна запекти, щоб
вони були більш корисними.

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.

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.

НЕДIЛЯ , 1 ГРУДНЯ 2 019 Р ОК У
1+1
06:45 «Українськi сенсацiї
2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя»
10:45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки»
15:05 Т/с «Свати»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Я ти вiн вона»
23:00 Х/ф «Службовий
роман. Нашi часи»
2+2
06:00 Мультфiльми
07:55 «ДжеДАI. Дайджест
2018»

09:55 «ДжеДАI 2019»
10:55 Т/с «Опер за
викликом»
13:50 Х/ф «Медовий
мiсяць у Вегасi»
15:45 Х/ф «Голодний
кролик атакує»
17:45 Х/ф «211»
19:15 Х/ф «Ворота
пiтьми»
21:05 Х/ф «Люди Iкс»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:25 Новини
12:10 Х/ф Казки,
перевiренi часом. «Бал

казок»
13:25 Бiатлон. Кубок
свiту. I етап. Спринт 10
км. Чоловiки
15:00 Перший на селi
16:25 Бiатлон. Кубок
свiту. I етап. Спринт 7, 5
км. Жiнки
17:55 Український бал
18:45 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:15 Д/с «Левиний рик»
20:05 Тюрма
можливостей
21:25 #@)[]?$0 з
Майклом Щуром
21:55 Бюджетники
22:25 Д/ц «Iгри
iмператорiв»
00:00 Телепродаж Тюсо

ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi
07:30 Зоряний шлях
09:00 Т/с «З мене
вистачить»
13:00 Т/с «Пташка
спiвоча»
17:00, 21:00 Т/с «Ти
тiльки вiр»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Якби я була
цариця»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:30 М/ф «Пiдводна ера»
13:15 Х/ф «Красуня»
14:30 Сiмейка У

16:30 Iгри Приколiв
17:15 Х/ф «Перевiзник»
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00 Танька i Володька
19:30, 20:30, 21:30,
22:30 Одного разу пiд
Полтавою
23:30 Х/ф «Фейковi копи»
СТБ
06:15 Т/с «Коли ми
вдома»
07:15, 10:00 Хата на тата
09:00 Прокинься з
Ектором!
18:00 Битва екстрасенсiв
19:55 Один за всiх
21:00 Я соромлюсь свого
тiла

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 М/c «Том i Джеррi»
07:00 М/ф «Дозор
джунглiв»
09:00 М/ф «Красуня й
чудовисько»
11:00 Х/ф «Iсторiя одного
вампiра»
13:10 Х/ф «Гаррi Поттер i
Орден Фенiкса»
16:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
Принц-полукровка»
19:00 Х/ф «Страшилки»
21:00 Х/ф «Страшилки 2.
Примари Хеллоуїна»
22:50 Х/ф «Акули в
Мiссiсiпi»
ІНТЕР
08:00 «уДачний проект»

09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Дива свiту»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:10 Х/ф «Вiдьомське
кохання»
14:00 Т/с «Грiх i сором»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «К-19»
23:10 Х/ф «Крейсер
«Iндiанаполiс». Iсторiя
мужностi»

Дайджест
09:25 Т/с «Нiконов i Ко»
11:05, 13:00 Т/с «Вiддiл
44»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Мумiя»
16:15 Х/ф «Мумiя
повертається»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Мумiя:
Гробниця iмператора
драконiв»
22:40 Х/ф «Колонiя»

ICTV
06:45 Громадянська
оборона
07:40 Антизомбi.
Дайджест
08:30 Секретний фронт.

5 КАНАЛ
06:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 13:30, 14:10, 20:00
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:15 Феєрiя мандрiв
10:10 Кiно з Я. Соколовою
10:50 Афiша
11:15 Vоїн - це я!
12:10, 23:15 Невигаданi
iсторiї
16:10 Рандеву
17:10 Особливий
погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 Лiнiйка
документальних проектiв
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ВЕЛОСПОРТ

Напрям —
на чемпіонат України

Поїздки на велосипеді завжди сповнені крутих емоцій. Гарні краєвиди, швидкість та фізичні навантаження стимулюють
нас шукати нові маршрути для поїздок. В ідеалі — поєднати
все це зі змаганнями, які додадуть необхідної мотивації для
прогресу. У Вишгороді також є люди, які активно популяризують велоспорт і навчають цьому дітей.
Учні та наставники Федерації велосипедного спорту Вишгорода поділилися із міським головою результатами участі у чемпіонаті
Київської області з велоспорту.
Хороші результати продемонстрували Максим Лагута — 2 місце в груповій гонці, Арсен Лобатюк — двічі посів 4 місце, Володимир Федяєв — 10 і 15 місця.
Міський голова Олексій Момот та його заступник Трохим Іванов подякували юним спортсменам за гідне представництво нашого міста на велоарені Київщини та передали їм подяки і почесні грамоти від облдержадміністрації та Федерації велосипедного
спорту Київщини. За активний розвиток велоспорту у Вишгороді
та популяризацію здорового способу життя серед дітей і молоді
подякою міського голови відзначено тренера Олексія Касьянова.
У найближчих планах вишгородських велосипедистів — боротьба за звання чемпіонів України.
Триває набір хлопчиків та дівчаток 2006-2010 років народження у секцію велосипедного спорту. Контактний телефон:
(098)721-04-77
Влас. інф.

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Дітки зможуть одужувати швидше

ФОТО — Олексій ЄВСТРАТОВ

НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ!

Ірині Павлівні потрібна допомога
До мене звернулася Ірина
Павлівна Кузнєцова — колишній вчитель фізичної культури
Вишгородської школи № 2 (нині
гімназія «Інтелект») з проханням
про допомогу! У неї виявили онкологію, а окрім цього їй потрібна операція по заміні тазостегнового суглобу.
Для всіх небайдужих — номер картки Приватбанку: 5168
7574 0632 0095 (Кузнєцова Ірина
Павлівна).
Микола ПОГОРЄЛОВ

ЗНІМУ/КУПЛЮ ЖИТЛО У ГОСПОДАРЯ. Тел: (073) 505-80-80

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

РОБОТА НА ДОМУ.
ДИСПЕТЧЕР У ТАКСІ
(від 25 до 55 років)
(093) 981-52-64,
(04596) 33-333,
(096) 462-03-20

Запам'ятаємо дату 19 листопада, коли ми передали до пологового відділення вишгородської лікарні
LED-апарат фототерапії новонароджених НО-АФLED (Україна, Viola). Тепер дітки зможуть одужувати
швидше, а лікування буде ефективнішим.
Дякуємо всім, хто разом з нами докладав зусиль, аби
ця подія відбулась. Окрема подяка за підтримку Вишгородській міській раді, зокрема міському голові Олексію
Момоту та начальнику відділу з організаційних питань
Катерині Боднарчук, а також Вишгородській райдержадміністрації.
Ми вдячні всім, хто повірив нам і в нас та допомагав в
організації благодійної дитячої барахолки (особлива подяка Альбіні Шевчук, яка нарівні з нами вкладала свої
сили, знання, знайомства в цей проект); тим людям, які
робили внески, аби підтримати проект і разом зробити
добру справу.
Щира вдячність нашим чудовим Олександру Бондаруку та Ігорю Круку за підтримку, розуміння і допомогу
— від підготовки і проведення барахолки до транспортування лампи по місту. Ми дуже раді, що ви в нас є!
Лампа фототерапії зменшує рівень негативних речовин в організмі новонародженого. За словами фахівців,
якщо не провести фототерапію в перші три дні життя, це
може привести до важких інвалідизацій дітей.
Ми не розслабляємося! Family Space Vyshgorod днями запускає новий проект «Благодійна виставка дитячих
картин».
Юлія БОНДАРУК

Київський м’ясокомбінат
закуповує ВРХ,
коней та дорізи.
Тел: (068) 867-24-91
У кондитерський цех потрібні:

КУХАР
ПЕКАР
ПОМІЧНИК КУХАРЯ
Тел: (093) 822-70-70, (067) 728-36-08

П О С Т Е Л Ь К А
Реставрація подушок, ковдр.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47. Ринок «Набережний».

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ У ВИШГОРОДІ. На неповний робочий день (пн-пт) ПОТРІБНІ
РОЗКЛЕЮВАЛЬНИКИ ОГОЛОШЕНЬ! Заробітна плата договірна. Тел: (050) 980-48-65

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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