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Будівництво садочків — на фініші
У місті триває будівництво об’єктів соціальної інфраструктури.
Зокрема, завершуються роботи по добудові додаткових корпусів ДНЗ «Чебурашка» та «Ластівка», а також садочка
по провулку Шкільному. Докладніше про хід робіт на цих об’єктах та перспективи здачі їх в експлуатацію розповідає
Вишгородський міський голова Олексій Момот.

АДМІНРЕФОРМА

Вишгородському
району — бути !
Чи прислухаються нардепи до мітингуючих?
14 і 15 липня вишгородські активісти, депутати місцевих
рад та очільники району під стінами Верховної Ради України
проводили протестну акцію проти ліквідації Вишгородського
району у ході завершення процесу децентралізації.
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КУРСОР
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В. Зеленський: Креативні індустрії та заклади культури
в період карантину потребують нашої підтримки
Президент Володимир Зеленський
підписав закон «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери
культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу
у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».
«Креативні індустрії, заклади культури – серед тих, хто найбільше постраждав від карантину. Адже їхня діяльність зупинилася майже повністю,
й зараз вони живуть у цілковитій невизначеності. Це цілі сфери економіки, які
нині перебувають на межі виживання.
Вони також сплачують податки й дають
людям робочі місця, тому потребують
не меншої підтримки, ніж традиційні галузі бізнесу», – наголосив Глава держа-

ви під час підписання документа.
Закон № 692-IX Верховна Рада
ухвалила в другому читанні 16 червня.
Його підтримали 343 народні депутати.
Документом встановлюється зменшення плати за оренду майна за вимогою
наймача закладу культури, який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, впродовж
усього часу, коли воно не могло використовуватися.
Також документ надає додаткові
можливості для радіо через спрощення
процедур шляхом внесення змін до Закону України «Про рекламу».
Важливо, що документ також поширює держпідтримку кінематографії
у формі надання державної субсидії на
розвиток кінопроектів. Зазначається,
що для національних ігрових, анімацій-

них, документальних фільмів, фільмів
для дитячої аудиторії (з урахуванням
художньої та культурної значущості),
фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, серіалів та фільмів-дебютів вона
може бути в обсязі до 100 % включно
загальної кошторисної вартості.
Крім того, вносяться зміни до Закону України «Про оренду державного
та комунального майна» з метою унормування надання закладами культури платних послуг у сфері культури та
мистецтв.
Кабінет Міністрів у місячний термін
з дня набрання чинності законом має
розробити та затвердити порядок та
умови надання держпідтримки кінематографії у формі державної субсидії на
розвиток кінопроекту. Також уряд має

РАДА ПРИЗНАЧИЛА МІСЦЕВІ
ВИБОРИ В УКРАЇНІ НА 25 ЖОВТНЯ
15 липня Верховна Рада України
ухвалила постанову щодо проведення місцевих виборів у 2020 році. Вони
відбудуться 25 жовтня.
Відповідно до статті 141 Конституції
України, чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних
рад, сільських, селищних, міських голів
відбуваються в останню неділю жовтня
п’ятого року повноважень відповідної
ради чи відповідного голови, обраних на
чергових виборах.
Згідно з чинним законодавством,
Рада призначає чергові місцеві вибори

не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.

Проект постанови про створення та ліквідацію районів може бути повторно внесено зі змінами для розгляду в четвер, 16
липня, заявив голова підкомітету комітету
з питань організації держвлади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування, нардеп Віталій Безгін.
«Ми знаємо, що є певний суспільний резонанс та обурення. Є ідея, що зараз ми це питання знімемо з голосування, ще раз вивчимо ті
кейси, стосовно яких протестують громадяни,
і потім завтра перевнесемо», - розповів Безгін
журналістам у середу біля Верховної Ради.
За його словами, найбільш складним кей-

Вишгородське МКП «Водоканал» через місцеві засоби інформації (див. газету «Вишгород» № 26 від
25.06.2020 р.) звертало увагу на тяжкий фінансовий стан підприємства
через несплату жителями міста за
надані послуги. На жаль, за два тижні ситуація тільки погіршилася.
Підприємство змушене розробляти заходи по зменшенню обсягів надання послуг з водопостачання.
Одночасно нагадуємо!
Всі споживачі послуг повинні встановити комерційні та розподільчі прилади обліку. На встановлення вузла
комерційного обліку наданих послуг
з водопостачання Вишгородське МКП

До уваги жителів міста!
У літній період дошкільні навчальні заклади
працюватимуть у наступному режимі:
у липні ДНЗ «Золотий ключик» приймає дітей
ДНЗ «Чебурашка», а ДНЗ «Сонечко» приймає дітей
ДНЗ «Ластівка».
У серпні ДНЗ «Чебурашка» прийматиме дітей
ДНЗ «Золотий ключик», ДНЗ «Ластівка» прийматиме дітей ДНЗ «Сонечко».
У липні не працюють ДНЗ «Чебурашка», ДНЗ
«Ластівка».
У серпні не працюватимуть ДНЗ «Золотий ключик», ДНЗ «Сонечко».
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

ВР може розглянути оновлений варіант
постанови про створення
та ліквідацію районів у четвер

ВМКП «ВОДОКАНАЛ» ПОПЕРЕДЖАЄ

затвердити перелік платних послуг, які
можуть надаватися державними й комунальними закладами культури, що
не є орендою.

сом щодо укрупнення районів є їх кількість та
конфігурація в Хмельницькій області, є низка
пропозицій щодо створення шостого району у
Вінницькій області, ще одного гірського району
в Івано-Франківській області, і питання щодо
конфігурації трьох районів на Київщині.
Безгін назвав два ключові чинники методики
з формування нового районування: це чисельність населення в 150 тис. людей і віддаленість
від райцентру не більше ніж 60 км. Параметри
утворення районів, за словами депутата, ґрунтуються на європейських нормах побудови субрегіонального рівня, зокрема на французькій
моделі, яка найбільш нагадує українську.

ВИШГОРОДСЬКА ДПІ ІНФОРМУЄ

Щодо отримання
податкової знижки
Вишгородське
управління
ГУ ДПС у Київській області нагадує, що декларацію про майновий стан і доходи на отримання податкової знижки можна
подати в період до 31 грудня
2020 року (пп. 166.1.2 ст. 166 Податкового Кодексу України).
Додатково повідомляємо, що за
перше півріччя 2020 року правом
на податкову знижку скористалося 188 громадян району та міста
Вишгорода, 178 громадянам повернуто з бюджету 678,9 тис.грн.
Звертаємо увагу, що заповни-

ти та подати декларацію про майновий стан і доходи за вибором
платника податків можна в один
із таких способів:
— особисто або уповноваженою на це особою;
— надсилається поштою з повідомленням про вручення та з
описом вкладення;
— засобами електронного
зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо
електронного документообігу.
Вишгородське управління
ГУ ДПС у Київській області

Обсяги послуг із водопостачання будуть зменшені
«Водоканал» видає технічні умови
безкоштовно!
Відповідно до Закону України «Про
комерційний облік теплової енергії та
водопостачання», введення в експлуатацію нових чи реконструйованих
житлових і нежитлових будинків (будівель), що приєднані (приєднуються)
до зовнішніх інженерних мереж, не обладнаних вузлами обліку питної води,
забороняється.
З 1 серпня 2020 року за порушення законодавства у сфері комерційного обліку комунальних послуг застосовуються фінансові санкції, а саме:
- 1% суми платежів, нарахованих
за останній місяць, в якому надава-

лась комунальна послуга споживачам, будівлі яких не обладнані вузлами обліку, — у разі порушення строків
встановлення або заміни вузлів комерційного обліку питної води;
- 36 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб – у разі приєднання
будівель, не обладнаних вузлами комерційного обліку питної води до зовнішніх інженерних мереж;
- 25 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб – у разі створення
перешкод для доступу надавача послуг з водопостачання до облікової
інформації або для ознайомлення з
показниками вузлів комерційного обліку питної води.

Вишгород
Четвер, 16 липня 2020 року

(Початок на стор. 1)
– Будівництво садочка по провулку
Шкільному ведеться в межах календарного графіка. Введення об’єкта в
експлуатацію планувалося на грудень
цього року, але, дослухавшись до нашого прохання про пришвидшення темпів
будівництва, підрядник обіцяє передати
його місту у вересні/жовтні. Таким чином, зможемо раніше розпочати набір
діток в усі групи нового ДНЗ.
Першочергово групи формуватимуть із тих дітей, які вже були записані,
але не отримали місця у основних міських садочках. Наступний етап – створення штатного розпису працівників, набір персоналу, призначення керівника.
До кінця серпня маємо повністю узгодити та затвердити чергу дітей і штат
працівників закладу. Фінансування до
кінця року здійснюватиметься за кошти
місцевого бюджету. Потім, як і всі садочки, отримуватимемо субвенцію.
Кілька місяців тому наш садочок по
провулку Шкільному вдалося включити
до програми «Велике будівництво» на
співфінансування. Очікуємо надходжен-

МІСТО
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Будівництво садочків — на фініші
ня з державного бюджету близько 13
млн грн. Нагадаю, що загальна вартість
об’єкту — 90 млн грн. Допомога держави дасть нам можливість зекономити
міські кошти. У разі форс-мажорних обставин — ми перестраховані. У бюджеті
міста є необхідна сума коштів на цей рік,
щоб завершити будівництво. Можемо
зробити це самостійно, але, якщо держава дасть нам змогу зекономити декілька млн грн, то будемо вдячні. Адже
через карантин, з критичним зменшенням податкових надходжень, у нас виник великий дефіцит бюджету. Тому ці
кошти будуть направлені на реалізацію
інших проектів.
Садочки «Ластівка» і «Чебурашка»
будуються на умовах співфінансування
50/50 з обласним бюджетом. Як запевняють замовники будівництва — облдержадміністрація — садочок «Чебурашка» буде готовий до кінця вересня.
Там розпочалися внутрішні роботи. Вже

повністю розведені комунікації, готові
фасади і дах. Тож, сподіваємось, до кінця вересня цей корпус запустимо.
Департамент капітального будівництва КОДА запевняє, що добудову ДНЗ
«Ластівка» здадуть в експлуатацію у
цьому році. Але маю сумніви. За оптимістичними прогнозами, завершення
будівництва можна очікувати до кінця
зими 2021 р. Проект добудови проходитиме ще коригування проектно- кошторисної документації. Адже він зроблений у 2016-му, і ціни закладені того ж
року.
На сьогоднішні свою частину фінансових зобов’язань по добудові «Чебурашки» і «Ластівки» Вишгородська міська рада повністю виконала. Всі кошти
переведені до області. З її боку певний
час були складнощі з фінансуванням.
Постійні конфлікти обласної ради і облдержадміністрації призводили до того,
що кілька років поспіль програми розви-

тку затверджувалися ближче до серпня
чи вересня. Тому до кінця бюджетного
року кошти просто не встигали використовувати. Постійно приходили до
процедури, що фінанси потрібно було
повертати в місто, а потім знову з міста
на область. Тому співфінансування – це
складна бюрократична процедура.
За моїми підрахунками, якби місто
будувало повноцінний корпус власними
коштами, його здали б ще у вересні позаминулого року і вже почали б зводити
наступний.
Нині, з приходом нового голови Київської ОДА Василя Володіна ситуація
з фінансуванням дещо стабілізувалася.
Діалог із керівництвом області налагоджено. Тому прогнозую, що до кінця вересня буде здано садочок «Чебурашка»
та до кінця зими — «Ластівка». Разом
два корпуси та новий садочок на провулку Шкільному зможуть прийняти
близько 600 дітей.

Про організацію та проведення громадських слухань щодо врахування громадських
інтересів у проекті містобудівної документації «Детального плану території земельних
ділянок в районі масиву «Дідовиця» у місті Вишгороді Київської області»
Розпорядження № 83 від 15 липня 2020 року
Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 42, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 19, ст. 21 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25
травня 2011 року № 555 «Про затвердження
Порядку проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»:
1. Організувати та провести процедуру
розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації
«Детального плану території земельних ділянок в районі масиву «Дідовиця» у місті
Вишгороді Київської області». Розробник
проектної документації — фізична особа-підприємець Коваленко Юлія Василівна, 03191,
м. Київ, вул. Василя Касіяна, буд. 2/1.
2. Визначити місце та термін для ознайом-

лення з матеріалами містобудівної документації «Детального плану території земельних
ділянок в районі масиву «Дідовиця» у місті
Вишгороді Київської області»: м. Вишгород, пл.
Шевченка, 1, каб. 63-в та на офіційному вебсайті Вишгородської міської ради. Відповідно
до процедури громадського обговорення, строк
ознайомлення з проектом містобудівної документації та надання пропозицій (зауважень) —
30 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації у засобах масової інформації.
Письмові пропозиції (зауваження) надсилати
за адресою: 07301, м. Вишгород, пл. Шевченка,
1, Вишгородська міська рада, скановані копії
письмових пропозицій — на електронну адресу
vyshgorod946@gmail.com.
3. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені
та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та міс-

цезнаходження юридичної особи. Анонімні
пропозиції не розглядаються.
4. Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості,
— Карпов В.А., заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради.
Строк подання пропозицій — протягом 30
днів з дня публікації оголошення.
5. Організаційному відділу виконавчого
комітету Вишгородської міської ради забезпечити оприлюднення даного розпорядження та проекту містобудівної документації в
порядку, передбаченому чинним законодавством (розмістити на офіційному веб-сайті
Вишгородської міської ради та в друкованому
виданні на місцевому рівні).
6. Визначити дату та місце громадських слухань — 28 липня 2020 року в приміщенні адміністративного будинку на пл. Шевченка, 1 у м.
Вишгороді, другий поверх, велика зала засідань.
Порядок денний:

з 11.10 до 11.30 — реєстрація учасників
та роз'яснення щодо проведення громадських слухань,
з 11.30 до 11.45 — доповідь розробника
та/або замовника про розроблений проект
містобудівної документації,
з 11.45 до 12.00 — запитання та відповіді
на запитання,
з 12.00 до 12.15 — прийом пропозицій
(зауважень) у письмовій та/або усній формі.
7. Громадські слухання проводити з дотриманням заходів, запроваджених актами
законодавства в процесі реалізації карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, на період, визначений постановами
Кабінету Міністрів України.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ
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Про організацію та проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів у проекті містобудівної документації
«Детального плану території, що розташована по вул. Київській та
обмежена вул. Шкільною, вул. Олександра Довженка та вул. Піщаною
в місті Вишгороді Київської області, площею близько 3,50 га»
Розпорядження № 82 від 15 липня 2020 року
Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 42, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, ст.
21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25
травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»:
1. Організувати та провести процедуру розгляду та
врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації «Детального плану території, що
розташована по вул. Київська та обмежена вул. Шкільною, вул. Олександра Довженка та вул. Піщаною в місті
Вишгороді Київської області, площею близько 3,50 га».
Розробник проектної документації — Товариство з обмеженою відповідальністю «Головне архітектурне планувальне бюро», 07301, м. Вишгород, пл. Шевченка,
офіс 113. Директор — Коваленко Наталія Дмитрівна.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з
матеріалами містобудівної документації «Детального
плану території, що розташована по вул. Київській та
обмежена вул. Шкільною, вул. Олександра Довженка
та вул. Піщаною в місті Вишгороді Київської області,
площею близько 3,50 га»: м. Вишгород, пл. Шевченка,
1, каб. 63-в та на офіційному веб-сайті Вишгородської
міської ради. Відповідно до процедури громадського
обговорення, строк ознайомлення з проектом містобудівної документації та надання пропозицій (зауважень)
– 30 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації у засобах масової інформації. Письмові пропозиції (зауваження) надсилати за адресою: 07301, м.
Вишгород, пл. Шевченка, 1, Вишгородська міська рада,
скановані копії письмових пропозицій — на електронну
адресу vyshgorod946@gmail.com.
3. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця
проживання, із особистим підписом. Юридичні особи
подають пропозиції із зазначенням найменування та

місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.
4. Посадова особа, відповідальна за організацію
розгляду пропозицій громадськості, – Карпов В.А., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради. Строк подання пропозицій — протягом 30
днів з дня публікації оголошення.
5. Організаційному відділу виконавчого комітету
Вишгородської міської ради забезпечити оприлюднення даного розпорядження та проекту містобудівної
документації в порядку, передбаченому чинним законодавством (розмістити на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради та в друкованому виданні на
місцевому рівні).
6. Визначити дату та місце громадських слухань
– 28 липня 2020 року в приміщенні адміністративного
будинку на пл. Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий поверх, велика зала засідань.
Порядок денний:
з 09.10 до 09.30 — реєстрація учасників та
роз’яснення щодо проведення громадських слухань,
з 09.30 до 09.45 — доповідь розробника та/або замовника про розроблений проект містобудівної документації,
з 09.45 до 10.00 — запитання та відповіді на запитання,
з 10.00 до 10.15 — прийом пропозицій (зауважень) у
письмовій та/або усній формі.
7. Громадські слухання проводити з дотриманням
заходів, запроваджених актами законодавства в процесі реалізації карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
на період, визначений постановами Кабінету Міністрів
України.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження
залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ
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Про затвердження нормативної грошової
оцінки земель м. Вишгорода
Рішення № 65/1 шістдесят п’ятої (позачергової) сесії VІІ скликання
від 14 липня 2020 р.
Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель м. Вишгорода, виготовлену Товариством з обмеженою відповідальністю «Будексім 2007», відповідно до вимог Податкового кодексу
України, Законів України «Про оренду землі», «Про оцінку земель», враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації № 1733-20 від 06 липня 2020 року та з метою забезпечення
надходжень до бюджету міста від плати за землю і сприяння розвитку земельних відносин в місті Вишгороді, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити нормативну грошову оцінку земель м. Вишгорода, яка
включає: Пояснювальну записку; Схему економіко-планувального зонування населеного пункту; Функціональне використання земель населеного пункту, Картограму основних агровиробничих груп ґрунтів, Схему
розповсюдження локальних факторів оцінки. Функціонально-планувальні, природно-ландшафтні та інженерно-інфраструктурні фактори; Схему
розповсюдження локальних факторів оцінки; Санітарно-гігієнічні та інженерно-геологічні фактори; Схему розповсюдження локальних факторів
оцінки; Інженерно-інфраструктурні та історико-культурні фактори; Схему
розповсюдження локальних факторів оцінки; Інженерно-геологічні фактори.
2. Встановити середню базову вартість одного квадратного метра земель міста Вишгорода у розмірі 232,11 грн/м2.
3. Встановити, що визначення кожного з локальних факторів для
окремої земельної ділянки проводять на основі карти впливу локальних
факторів оцінки.
4. Це рішення набуває чинності з 1 січня 2021 р.
5. Вважати, що рішення Вишгородської міської ради від 14 липня 2014
р. № 37/3 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м.
Вишгород» втрачає чинність з дня введення в дію цього рішення.
6. Платникам земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності при поданні податкових декларацій до Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, починаючи з
2021 року, застосовувати нормативну грошову оцінку земель міста Вишгорода, яка затверджена цим рішенням.
7. Відділу у Вишгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області забезпечити оформлення та видачу витягів з
технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.
8. Секретарю ради та ТОВ «Газета «Вишгород» забезпечити інформування юридичних та фізичних осіб міста через ЗМІ та на офіційному
порталі Вишгородської міської ради.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування та формування бюджету, управління
комунальною власністю міста.
Міський голова О. МОМОТ

Про скликання чергової LХVІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
Розпорядження № 80 від 10 липня 2020 року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», скликати LХVІ сесію Вишгородської міської
ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 30 липня 2020 року о 10:00 у залі
засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з наступним порядком денним:
1. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від
24.12.2019 р. № 59/3 «Про міський бюджет Вишгородської міської ради
на 2020 рік».
2. Про прийняття у комунальну власність об’єктів інженерної інфраструктури.
3. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи
іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м.
Вишгороді.
4. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Недільському Я.Р.
5. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради №
51/17 від 04.04.2019 року (гр. Жуку І.О.)
6. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради №
26/45 від 29.10.2013 року (гр. Пономаренко С.В., гр. Пономаренко М.В.,
гр. Пономаренко Л.М.)
7. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради №
52/32 від 07.05.2019 року (гр. Торшиній К.М.)
8. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, укладеного з ТОВ «ЄВРОБУД».
9. Про розірвання договору оренди земельної ділянки з ТОВ АвтоЛайн.
10. Про передачу в оренду земельної ділянки ПП «МЕТАЛСИНДИКАТ».
11. Про продаж земельної ділянки площею 0,0012 га гр. Подшивалкіній О.Ф.
12. Про продаж земельної ділянки площею 0,0013 га гр. Подшивалкіній О.Ф.
13. Про продаж земельної ділянки площею 0,0027 га гр. Подшивалкіній О.Ф.
14. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Волковій Т.В.
15. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Демидчуку С.М.
16. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Заматову Р.В. (будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд по вул. Глібова (0,1000 га)
17. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Заматову Р.В. (дачне будівництво, мікрорайон ГАЕС (0,0916 га)
18. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Заматову Р.В. (дачне будівництво, вул. Глібова (0,1000 га)
19. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Заматову Р.В. (будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд, вул. Глібова (0,1000 га)
20. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність громадянам (гр. Кардаковій
А.П., гр. Кардаковій В.В..)
21. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки у власність гр. Коваленку Д.О.
22. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Куколевській С.О.
23. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Корнійчуку Д.В.
24. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Кульці О.П.
25. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Літвін Я.А.
26. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Логвіненко В.О.
27. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Обрізан Н.І.
28. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність громадянам (гр. Павлюку
А.М., гр. Сапірову В.А.).
29. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність громадянам (гр. Пироженко Г.І., гр. Тищенко В.Б., Тищенко Л.В., Тищенко А. В., гр. Таран С.Б.,
Школьна О.О.)
30. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Подолянюку В.О.
31. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Полуніній Є.О.
32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років гр. Реун
М.В.
33. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Сарницькому О.В.
34. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Скляренко В.І.
35. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Чередниченку С.О.
36. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Шульцу В.М.
37. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Якубчику В.Б.
38. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється,
КП «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради».
39. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у постійне користування ЖБК «СВІТАНОК».
40. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду ТОВ ТБ «Будівельник ЛТД».
41. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Артющенко Т.М.
42. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Абрамовій Н.Є.
43. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бойку С.Б.
44. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Вакульчику М.М.
45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Войтовичу В.М.
46. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Глазкову І.О.

47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Головко Т.В.
48. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гребеннікову С.І.
49. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Григоренко О.М.
50. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Донченко М.В.
51. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дубицькому В.В.
52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Злобинцю В.П.
53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мартиненко Т.Ю.
54. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Михайловій Т.Д.
55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Михайловському Г.Г.
56. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Максимовій І.М.
57. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Несіну О.В.
58. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Похиталюку П.С.
59. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сериці І.В.
60. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сопову В.О.
61. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Стеценку Є.В.
62. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Фесюк Р.М.
63. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чигрину О.М.
64. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Шаповала
О.О.
65. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ціроціянцу О.В.
66. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Шипоші О.А.
67. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу (МКП «Віта»).
68. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу (ФОП Білоусов О.В.).
69. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу (ФОП Ніколов В.С.).
70. Про затвердження документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Вишгородської міської ради.
71. Про затвердження документації із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельної ділянки, яка знаходиться в оренді ПП «ТАКО».
72. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, ТОВ «ЕКОПРОЕКТ – 2000».
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської
ради скликати засідання постійних комісій для вивчення, попереднього
розгляду питань порядку денного та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ
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АДМІНРЕФОРМА

Вишгородському
району — бути !

Дорожу честю
району, 36 років
працюю на його
благо, знаю всі його
злети і падіння. Нагадаю, що в місті
знаходиться стратегічний об'єкт — Київські ГЕС і ГАЕС.
З Вишгорода ПРаТ
«Укргідроенерго»
керує усіма десятьма гідроелектростанціями по Дніпру і Дністру. А про історично-культурну спадщину Вишгородщини
знають і на світовому рівні. У нас великий
потенціал розвитку туризму, в тому числі
й міжнародного, з точки зору природного
ландшафту і географічного розташування. У нас знаходяться об’єкти Всеукраїнського значення: Національний музей- заповідник і Межигір'я у Нових Петрівцях.
Ми маємо статус пристоличного району, а тепер нас хочуть бачити у статусі
території Бучанського району. Але ж навіть з точки зору престижності Вишгород
не порівняти з Бучею!
Районні депутати і громадськість, якій
не байдуже, в якому статусі жити і працювати, будуть усіма доступними методами
боротися за збереження нашого району.
Вишгородському району — бути!
Катерина ОЛЕКСІЙ,
депутат районної ради
Прикро констатувати факт, що з
початку
реформи
до сьогоднішнього
дня не було прийнято нормативних
актів, які б чітко
регулювали процес
об’єднання районів.
Методичні рекомендації щодо критеріїв
формування
адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня, які розроблені Мінрегіоном,
носять рекомендаційний характер і, як
показала практика формування ряду районів інших областей, здійснювались зі
значним відхиленням. Однак, у статті 132
Конституції України, норми якої є нормами прямої дії, закладено основу територіального устрою нашої держави та головні
принципи соціально-економічного розвитку регіонів. Відповідно до Конституції,
основи формування майбутнього району,
до складу якого увійде Вишгородський
район, повинні базуватися на збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних,
економічних, екологічних, географічних і
демографічних особливостей, етнічних і
культурних традицій.

Я є прихильником ідеї створення нової
одиниці субрегіональною рівня у складі
Вишгородського, Іванківського, Поліського районів та м. Славутича.
Ці райони мають спільні територіальні кордони, об’єднані спільною історією, в
тому числі — з подолання наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС та обслуговування зони відчуження разом із містом Славутичем, де більшість населення працює
на АЕС та пов’язаних із нею підприємствах. Спільними також є інфраструктура
районів, сполучення, в тому числі траса
Київ-Овруч, яка в перспективі буде розширена, стане новою міжнародною автомобільною артерією України і, відповідно,
важливим чинником розвитку майбутнього району. Спільними також є основні
критерії соціально-економічного розвитку
регіону, рекреаційні зони, розвиток сільського господарства, відсутність великих
промислових виробництв, туристичний
потенціал, ринок праці та трудова міграція до м. Києва.
Також варто зазначити принципи обрахунку населення, що дають можливість
підрахувати реальну кількість проживаючих на відповідній території. За основу формування нових районів беруть
показники зареєстрованих жителів на
відповідних територіях, однак не враховують показники навантаження на соціальні об’єкти (медицина, освіта, сфери
відпочинку). Якщо проаналізувати, як
варіант, навантаження на Вишгородську
центральну районну лікарню, то можна
припустити, що у Вишгородському районі
проживає більше 150 тис. людей. А останні зміни в законодавстві та можливість
реєстрації у садових будинках дадуть
можливість збільшити населення майбутнього району мінімум на 30-40 %, що відповідатиме методичним рекомендаціям
Мінрегіону.
Рішення ЦВК дозволило голосувати на
наступних місцевих виборах не за місцем
реєстрації, а за місцем фактичного проживання, що свідчить про необ’єктивний підхід до обрахунку жителів нових районів.
Можна ще привести безліч факторів, які вказуватимуть на реальність
об’єднання зазначених мною районів та
міста Славутича для повноцінного спільного розвитку цього регіону та задоволення потреб його жителів.
Резюмуючи сказане, маю оптимістичну надію, що на мапі Київської області
з’явиться нова одиниця субрегіональною
рівня у складі Вишгородського, Іванківського, Поліського районів та м. Славутича, а саме — Вишгородський район з
адміністративним центром у місті Вишгороді.
Михайло ЯКИМЧУК,
депутат районної ради

Чи бути Вишгородському району?!
«...Немає нічого найгіршого, ніж блукати в чужих краях..»
— Гомер
Чому саме з цієї
фрази
розпочну?
Та, мабуть, тому,
що Вишгородський
район має свої історичні, економічні,
культурні надбання і
цінності. Як відомо,
він був утворений
у 1973 році указом
Верховної Ради Української РСР.
Центром району є місто Вишгород. При
цьому, вперше згадується ця назва у 946
році в літописі «Повість минулих літ» як град
княгині Ольги, звідки вона правила Київською Руссю.
Сьогодні Вишгородський район є потужним осередком місцевого самоврядування
Київщини та об'єднує 28 сільських рад, одну
селищну і одну міську територіальні громади.
Нині в житті Вишгородського району відбуваються події, пов’язані з реалізацією другого етапу реформи децентралізації в Україні.
Так, кожен мешканець села чи міста має
право на сучасну медицину й освіту, доступні
та якісні адміністративні, комунальні, соціальні послуги, на гарні дороги, чисті й освітлені
вулиці. Але люди можуть впливати на якість
цих послуг, на селищні міські ради та їхні виконкоми. Отже, саме вони повинні мати широкі повноваження і достатньо коштів, щоб
бути спроможними вирішувати усі місцеві
питання і нести за це відповідальність.
Це — мета реформи децентралізації в
Україні, задекларована у відповідній концепції. Але практика реалізації реформи спотворює її прогресивні гасла і сприймається
жителями Вишгородського району критично
і неоднозначно!
Так, проектом Постанови КМУ номер 3650 «Про утворення та ліквідацію районів» є «руйнування» нашого з вами Вишгородського району, його «звичного» укладу
життя, створення певних труднощів для людей у даній місцевості шляхом ліквідації Вишгородського району і визначенням центру у
місті Буча.
Власне, чому саме Вишгород, а не Буча
повинен бути центром?
Розглянемо, насамперед, дві причини:
соціально-побутову та економічну.
Так, у Вишгороді зосереджені місцеві органи державної влади та самоврядування:
ЦНАП, РДА, суд, фіскальна служба, прокуратура, відділ поліції, виконавчої служби та
інші органи влади. Це є вкрай важливим для
вишгородчан — все знаходиться поряд.
Разом з тим, на території Вишгородського району розташовані потужні підприємства, які сплачують до бюджету податки.
Наш район самостійний і самодостатній.
Працюючі підприємства — це робочі місця.
До того ж, Вишгород — центр зосередження
місцевого капіталу, інвестиційних проектів
тощо. Останнє є економічною основою для
всебічного розвитку та процвітання району!
То в чому загроза для Вишгородського
району?
У соціально-побутовому аспекті — зосередження органів управління в місті Буча.
В економічному — перенесення центру прийняття керівних рішень у м. Бучу. А отже,
зосередження там капіталу, перенесення інвестиційних проектів, можливі зміни в роботі
та існуванні діючих у Вишгородському районі
підприємств. Що, в свою чергу, негативно відобразиться на ринку праці Вишгородського
району.
Укрупнення територіальних громад, добровільне об'єднання, як передбачає реформа Децентралізації, має бути дійсно добровільним, а чи є воно таким? Хто питав
вишгородчан, чи потрібна їм децентралізація
саме в такому вигляді?
До вище викладеного напрошується ще
одне питання. Навіщо кроїти межі районів та
вносити невизначеність в адміністративнотериторіальний устрій напередодні осінніх
виборів до органів місцевого самоуправління? Читаємо поміж рядків…
Очевидним є та обставина, що створення Бучанської ОТГ робиться під вибори, поспіхом, «на колінці», незважаючи на думку
самих місцевих громад та їх жителів! При
цьому, є незрозумілим, де ж будуть проводитися ці вибори: у Вишгородському районі чи

в Бучанській ОТГ? Кому ж потрібна ця невизначеність? Громадянам, що проживають у
Вишгородському районі чи в місті Буча? І тут
згадую давній вислів: дивись, кому вигідно.
Очевидним є прагнення провладної партії
на місцевих виборах закріпити свій шалений
успіх, як на президентських та парламентських виборах. Проте, безкінечні скандали та
провальна і неефективна державна політика
протягом часу перебування у владі, «побиті
горщики» з мерами обласних центрів-мільйонників робить неможливим досягнення цієї
мети в чесній передвиборчій боротьбі. То ж,
створюючи під вибори адміністративно-територіальну плутанину та невизначеність, провладна команда, ймовірно, очікує «зловити
рибку» в цій «каламутній воді» – у вигляді політичних дивідендів, збільшивши своє представництво в місцевих громадах.
Критично оцінюючи створення Бучанської ОТГ, звертаю увагу на невідповідність
вище вказаних подій у житті Вишгородського
району вимогам Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та
Конституції України.
Так, статтею 4 зазначеного закону, визначені основні умови добровільного об’єднання
територіальних громад.
Чатиною 1 статті передбачено, що добровільне об’єднання територіальних громад
сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням
таких умов:
1) у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної
громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;
2) територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі
об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад
територіальних громад, що об’єдналися;
3) об’єднана територіальна громада має
бути розташована в межах території Автономної Республіки Крим, однієї області;
4) при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні,
культурні та інші чинники, що впливають на
соціально-економічний розвиток об’єднаної
територіальної громади;
5) якість та доступність публічних послуг,
що надаються в об’єднаній територіальній
громаді, не можуть бути нижчими, ніж до
об’єднання;
6) об’єднання територіальних громад
здійснюється відповідно до перспективних
планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, області.
Разом з тим, частина 2 статті передбачає,
що адміністративним центром об’єднаної
територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, місто), що має
розвинену інфраструктуру і, як правило,
розташований найближче до географічного
центру території об’єднаної територіальної
громади та в якому розміщується представницький орган місцевого самоврядування
об’єднаної територіальної громади.
За змістом частини 4 статті, найменування об’єднаної територіальної громади, як
правило, є похідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста), визначеного її адміністративним центром.
Згідно статті 5 Конституції України, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в
Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою,
її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Як вбачається зі змісту наведеної статті,
обставини, перетворення Вишгородського
району в Бучанську ОТГ не узгоджуються з
нормами чинного законодавства України, в
частині добровільності, створенні ОТГ з врахуванням істотних інтересів громадян цих територіальних громад.
Проте, я можу висловлювати лише свою
власну думку з цього приводу, а точку в цьому питанні може поставити лише суд.
Лілія СТУПАК (ЖЕВЛАКОВА),
депутат Хотянівської сільської ради
Вишгородського району 7 скликання

Вишгород
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Будівничий міст і заводів
За великим рахунком, чоловікові, про
якого нижче піде мова, заборгували всі. Не
в сенсі грошей, а в належній шані, яку він
сповна заслужив. Ні Рада Міністрів СРСР,
ні профільне Міністерство промислового
зв’язку СРСР не дотрималися свого слова вручити йому зірку Героя Соціалістичної Праці. Не віддали йому належне і в ЦК
Компартії України, а місцеві партноменклатурники та очільники Вишгорода впритул не помічали його заслуг перед містом.
Врешті-решт добре слово мали б сказати і
тисячі вишгородців, які завдяки його старанням отримали від держави квартири. А
мова піде про першого директора заводу
«Карат» Юрія Францовича Кумасинського.
З ним ми зустрілися у затінках скверика,
де легенький вітерець розвіював спеку. Попри солідний вік Юрій Францович виглядав
бадьоро, а чіпка пам’ять тримала безліч інформації, від подробиць дитинства і до останніх подій. Важко було усвідомити, що переді
мною людина з 70-річним стажем, з якого 60
років — на директорських посадах. Тому вже
не було дивним те, що Кумасинський здобув
три вищі освіти: технічну, економічну і політичну.
Юрій Францович вважає, що пік його
кар’єри припав на 70-і роки минулого століття. І це переконання підтвердив фактами:
— На початку 1970-х СРСР мав високі
обсяги виробництва сталі, чавуну, видобутку
нафти і газу, а ось високотехнологічна галузь
відставала, — пояснив він. — А це відчутно
впливало на продуктивність праці. Тому уряд
СРСР розробив програму розвитку електронної промисловості. Було утворене відповідне
союзне міністерство, потім ще Міністерство
промислового зв’язку, тобто створювалася
серйозна база новітньої галузі. Не в останню
чергу електронної продукції потребувала оборонна промисловість.
У ті роки Юрій Францович працював у
білоруському Гомелі. І раптом пропозиція з
Москви — очолити Гомельський завод радіотехнологічного обладнання. В наявності такого підприємства у місті просто не існувало.
Тобто, Кумасинський мав побудувати завод
з нуля, з кілочка, забитого на пустирі. При
чому, у стислі строки.
Московський вибір керівника був не випадковим. Кумасинського знали у міністерстві як здібного організатора. Це зараз помодному таких людей називають успішними
креативними менеджерами, а тоді просто
тямущий інженер, грамотний економіст і надійний керівник, який не підведе.
Чи вагався Юрій Францович, адже відповідальність — колосальна?
— Я знав, що будуть певні труднощі, але
також знав, що буде й міцна підтримка, —
згадував директор. — Особливо я вдячний
за неї першому секретареві ЦК Компартії Білорусії Петру Машерову. Ми неодноразово з
ним зустрічалися, і це була надзвичайно порядна людина, яку дуже шанували і любили
в Білорусії. Його внесок у будівництво заводу
був дуже великим.
Пізніше Юрій Францович з болем у серці
сприйме звістку про трагічну загибель Машерова в автомобільній катастрофі. Навантажений бульбою автомобіль раптом став поперек
дороги перед машиною Машерова. І тоді, і
зараз багато хто переконаний, що це — не
випадкова смерть, що таким чином Брежнєв
усунув кандидата на посаду Генерального секретаря ЦК КПРС.
Завдання уряду і партії було успішно виконане — невдовзі завод увійшов у постійну
експлуатацію, поступово набираючи обертів
до проектної потужності.
У директора були різні ситуації: курйозні
й веселі. Як керівник він був і не лібералом, і
не тираном, а принциповим і справедливим.
Іноді доводилося карати недбайливих працівників, а потім дуже переживав.
Якось санітарні інстанції засумнівалися у
якості очищення відпрацьованої води. Дійшло
до того, що цим зацікавився КДБ.
— Потрапити на гачок до комітетчиків —
неприємна річ, — ділився спогадами Юрій
Францович. — І тоді я вирішив зробити ось
що: наказав запустити в очищені води коропів. Далі запросив кадебістів і санлікарів —
дивіться, мовляв, жодна риба не померла. У
цій воді коропи почувають себе прекрасно. На
тому справу й припинили.

Я ще переживав ось чому: мого батька,
комуніста з дореволюційним партійним стажем, арештували і розстріляли у 1937-му. У
1950-х роках він був реабілітований. На мені
висіло клеймо «син ворога народу», і в КДБ
про це знали і пам’ятали. Але обійшлося.
Звісно, Кумасинський жив у Гомелі не
лише заводськими буднями. Рибалка! Ось
що приносило істинне задоволення. А це тихі
заводі на річці Сож, на Дніпрі, Прип’яті, юшка,
пропахла димком, душевні друзі. Ніякі курорти не йдуть у порівняння з цією ідилією.
Юрій Францович з іскорками в очах розповідав, як витягував шестикілограмового
сома на Десні, про відмінності зимової рибалки. А от полювати на звірину не любив — шкода тварин. Останнім часом навіть рибу відпускає — нехай живе.
Завершуючи гомельський період Кумасинського, хочеться сказати, що його дітище
працює і сьогодні. Гомельський завод радіотехнічного оснащення, так він тепер називається, випускає запчастини і приладдя для
автомобілів, оптичні вироби для відеоапаратури, контрольно-вимірювальне обладнання
для перевірки цифро-аналогових блоків, для
складання та монтажу вузлів радіоелектронної апаратури та багато іншого.
— Здається, роки становлення заводу
залишилися позаду, можна трохи уваги приділити і своєму побуту, — поринав у минуле
Юрій Францович. — Тому вирішив побудувати невелику дачу. Поділився задумом у міністерстві, а там порадили не робити цього.
Чому? А ось побудуєш завод в Україні, є таке
містечко Вишгород, тоді і займешся дачними
справами. Це була приголомшлива новина.
У Москві дуже цінували цього керівника
з колосальною працездатністю. І коли почали шукати кандидатів на посаду директора
майбутнього вишгородського заводу «Карат»
— сумніву не було: ним має стати Кумасинський.
Чому новий завод запланували побудувати саме у Вишгороді? Слушне запитання, і
Юрій Францович надав чітку відповідь:
— Після завершення будівництва Київської ГЕС фактично без роботи залишилися
багато будівельних організацій. У Вишгороді
вже була непогана база будіндустрії. Плюс
розвинута комунікаційна мережа, наявність
трудових ресурсів, близькість до Києва — ці
фактори і вирішили долю заводу.
У класичному значенні, щоб розпочати
будівництво серйозного підприємства, має
минути до семи років підготовчого періоду:
проектування, технічне обґрунтування, включення об’єкту в програму Держплану СРСР
і саме будівництво два-три роки. Подібного

люфта у Кумасинського не було. Продукція із
заводу мала піти вже через пару років. І знову найважливішим замовником обладнання
було Міністерство оборони СРСР.
Що собою являв Вишгород у середині
1970-х років? Напівсело і напівмісто. Нещодавно отримав статус районного центру. Тут
тобі хрущовки і поряд кукурікає півень з приватного сектору. Населення — 14 тисяч, в
основному — енергетики.
— Я швидко второпав, що тоді у Вишгороді електрики поділялися на дві категорії, —
сміявся Юрій Францович. — Одна частина заробляла гроші за кордоном на гідротехнічних
будовах, а інша — полуничники, тобто торгували ягодами в Росії. Потрібно було негайно
шукати кадри, навчати людей. Ми запрошували на завод спеціалістів з Білорусії, Сибіру,
багато прийшло молоді з технічних вузів, технікумів, училищ, просто з навколишніх сіл. Я
зі свого досвіду знав, що треба робити, щоб
уникнути плинності кадрів. Це — забезпечити
людей житлом. Тому у міністерстві, Держплані я поставив питання руба: потрібні кошти на
житлове будівництво — це запорука стабільності. Якщо після пуску першої черги на заводі мало працювати 5 000 чоловік, то введення
в експлуатацію другої черги вже передбачало
8 000 працівників.
Вибити ці кошти було дуже складно, але
врешті-решт я отримав фінансування на будівництво 1 500 квартир. Нам довелося знести близько 70 приватних будинків, щоб на їх
місці будувати багатоповерхівки. Коли трапилася аварія на ЧАЕС, ми віддали переселенцям 180 квартир. Практично житло отримали
всі, його хто не мав.
До речі, місцеві партійці добре попсували
нерви директору саме з питань житлового будівництва. За їхніми планами, проспект Молодіжний (нині І. Мазепи) мав простягнутися до
Гори, до церкви Бориса і Гліба. Потрібно було
зносити десятки індивідуальних будинків,
розчищаючи простір для багатоповерхівок.
На їх думку, це мав зробити за свої кошти завод «Карат». Кумасинський рішуче відмовився, бо гроші були потрібні на квартири своїм
працівникам. Так і виник конфлікт, який довелося вирішувати на високому рівні, де підтримали позицію директора. Так чи інакше,
але варто пам’ятати, що у спорудження заводського житла було внесено 14 млн 862 120
рублів. Тоді курс долара сягав 60-80 копійок.
А за нинішнім курсом — це 16 млн доларів.
Вісім нових багатоповерхівок «Карату» із магазинами на перших поверхах, гуртожиток,
дитсадок «Джерельце», стадіон, корпус майбутнього ПТУ, а в перспективі вечірнього відділення технікуму надали Вишгороду образ

міста.
Ми звикли говорити: завод «Карат». В
дійсності це були три підприємства: дослідний завод «Карат», Вишгородське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро, завод
радіотехнологічного обладнання. Що цікаво:
завод ще будувався, а Кумасинський вже
організував випуск продукції в орендованих
бараках уздовж нинішньої вул. Шолуденка.
Наче як у війну на Уралі: ще не було цехів, а
верстати вже працювали. Це ще раз підкреслює організаторський хист Кумасинського.
За своє життя Юрій Францович зустрівся
з багатьма видатними людьми: міністрами,
академіками, партійними діячами, які добросовісно працювали на благо держави. Не про
дерибан думали, а про економіку. Цим правилом керувався і директор Кумасинський.
Наприкінець нашої розмови я задав наболіле для нього питання: чи можна було вберегти завод від дерибану? І якби він був на
той час ще директором заводу, які б заходи
вжив? Юрій Францович відповів однозначно:
— Завод дійсно можна було зберегти.
Його обладнання дозволяло випускати продукцію, яка на той час була у дефіциті. Це різноманітне навісне обладнання для фермерської техніки. Треба було залучати серйозних
західних інвесторів, вивчати кон’юнктуру ринку, і процес пішов би. Але для цього потрібні
керівники зі сталевою волею, а їх тоді вже не
було. Шкода.
Володимир ТКАЧ

10

Програма ТБ

Вишгород
Четвер, 16 липня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 20 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25 «Життя вiдомих
людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей 2019»
11:15, 12:10, 13:05, 14:00,
14:55, 15:50 «Розсмiши
комiка»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:30 Т/с «Кухня»
22:40 «Грошi 2020»
23:55 «Дубiнiзми 2020»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «Джедаi»

07:00 Т/с «Опер за
викликом-3»
10:00 «Загублений свiт»
14:05 Х/ф «Леон - кiлер»
16:05 Х/ф «22 кулi»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:20 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-14»
23:55 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00,
23:15, 01:25, 03:30, 05:20
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна

студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:25 Телепродаж
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi подорожi
американською
залiзницею»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30, 18:55, 22:40 Д/ц
«Дикi тварини»
19:30 Д/ц «Супер-Чуття»
21:40 Святi та грiшнi
00:00 Бюджетники
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, 04:10 Реальна
мiстика

12:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:20 Т/с «Коротке
слово Нi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка
2»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка
12:30 Вечiрка 3
13:30 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30, 19:00, 20:00 Танька

i Володька
15:30 Одного разу в Одесi
16:00, 22:00 Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
23:00 Т/с «Матусi 2»
00:00 ЛавЛавСar 3
СТБ
08:55 «Зваженi та
щасливi - 9»
12:55, 14:50 «Вагiтна
в 16»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:30 Т/с «Крiпосна»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с
«Акушерка»
23:00 Т/с «Вербна недiля»
НОВИЙ КАНАЛ

06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
08:10 Improv Live Show
09:10 Х/ф «Подорож
єдинорога»
12:50 Х/ф «Вiйна Богiв»
15:00 Х/ф «Геракл:
Народження легенди»
16:50 Аферисти в
мережах
19:00 Ревiзор
21:00 Х/ф «З мене
досить»
23:10 Х/ф «Та, що карає»
ІНТЕР
06:50 «Речдок»
08:35, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
10:25 Х/ф «Доктор «Т» та
його жiнки»

12:40 Х/ф «Ларрi Краун»
14:35 Х/ф «Як украсти
дiамант»
16:20 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:00 Ювiлейний вечiр
гурту «Сябри»
23:40 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
06:30 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Не дай себе
обдурити
11:25, 13:25 Х/ф

«Iдеальна втеча»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:25 Х/ф «Два
стволи»
16:30 Х/ф «Шпигунка»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:05, 21:30 Х/ф
«Початковий код»
22:15 Х/ф «Зелений
шершень»
00:30 Х/ф «Прибуття»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 18:10 Д/с
«Повiтрянi воїни»
08:15, 15:30 Д/с
«Неймовiрнi винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с

«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
12:20 Про вiйсько
13:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
14:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
16:10 Д/с «Щось пiшло не
так: зворотнiй вiдлiк до
катастрофи»
17:10 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
19:25 Д/с «Друга
свiтова вiйна. Свiдчення
вiйни»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»

ВIВТОРОК, 21 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25 «Життя вiдомих
людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей 2019»
11:15, 12:45, 14:50
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:30 Т/с «Кухня»
22:10 Х/ф «Геркулес»
00:05 Х/ф «Темнi уми»
2+2
07:00 Х/ф «Герой»
08:50 Х/ф «Повернення
Геркулеса»
10:40 «Помста природи»

11:10, 17:20 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Принц»
15:25 Х/ф «Ефект колiбрi»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:20 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-14»
23:55 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»

11:25 Телепродаж
15:20 «Грандiознi
подорожi американською
залiзницею»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55, 22:15 Д/ц «Дикi
тварини»
19:30 Д/ц «Супер-Чуття»
21:40 Нашi грошi

UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15,
01:25, 05:20 Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»

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 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»

14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Коротке
слово Нi»
23:20 Контролер

i Володька
15:30 Одного разу в Одесi
16:00, 22:00 Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
23:00 Т/с «Матусi 2»
00:00 ЛавЛавСar 3

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка
2»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка
12:30 Вечiрка 3
13:30 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30, 19:00, 20:00 Танька

СТБ
04:20 Т/с «Комiсар Рекс»
10:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:00 «Зваженi та
щасливi - 9»
13:00 «Вагiтна в 16»
14:10, 14:50 Т/с
«Крiпосна»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:20 Т/с «Коротке
слово Нi»
00:15 Т/с «Коли
повертається минуле»

14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30, 19:00, 20:00 Танька
i Володька
15:30 Одного разу в Одесi
16:00, 22:00 Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
23:00 Т/с «Матусi 2»

«Акушерка»
23:05 Т/с «Вербна недiля»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
11:10 Х/ф «Iсторiя вiчного
кохання»
13:50 Екси
15:20, 18:00, 19:00
Аферисти в мережах
21:00 Х/ф «I прийшов
павук»
23:10 Х/ф «Трiска»
ІНТЕР
08:45, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
09:40 «Корисна

програма»
10:45 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
11:40 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:25 Т/с «Прекрасна
Ранi»
17:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:00 «Слов’янський
базар у Вiтебську 2020»
23:40 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний
фронт
10:15, 13:20, 21:25 Т/с
«Розтин покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
14:40, 16:25 Х/ф «Пiсля
заходу сонця»
17:00 Х/ф «Початковий
код»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:20 Т/с «Таємнi дверi»
23:30 Т/с «Винищувачi»
5 КАНАЛ
07:15, 18:10 Д/с
«Повiтрянi воїни»
08:15, 15:30 Д/с

«Неймовiрнi винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
13:10, 14:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
16:10 Д/с «Щось пiшло не
так: зворотнiй вiдлiк до
катастрофи»
17:10 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
19:25 Д/с «Друга
свiтова вiйна. Свiдчення
вiйни»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»

СЕРЕДА, 22 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25 «Життя вiдомих
людей 2020»
10:25 «Життя вiдомих
людей 2019»
11:20, 12:30, 14:35
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:30 Т/с «Кухня»
22:10 Х/ф «Становлення
легенди»
00:50 Х/ф «Пригоди
Посейдона»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»

06:30, 18:45 «Джедаi»
07:00 Х/ф «Перехрестя»
08:50 Х/ф «Швидкий i
жорстокий»
10:30, 17:20 «Загублений
свiт»
13:05 Х/ф «Конанварвар»
15:40 Х/ф «Геркулес»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:15 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-14»
23:50 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»

07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:25 Телепродаж
15:20 «Грандiознi
подорожi американською
залiзницею»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Нашi грошi
18:55, 22:15 Д/ц «Дикi
тварини»
19:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:40 Бюджетники
00:00 Спiльно

UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15,
01:25, 05:20 Новини

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка
2»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка
12:30 Вечiрка 3
13:30 Країна У

СТБ
05:15 Т/с «Комiсар Рекс»
09:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:00 «Зваженi та
щасливi - 9»
13:00 «Вагiтна в 16»
14:10, 14:50 Т/с
«Крiпосна»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»

18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Х/ф
«Дiамантова рука»
23:00 Т/с «Вербна недiля»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
10:50 Х/ф «Три
мушкетери»
13:00 Екси
15:10 Кохання на
виживання
17:10, 19:00 Хто зверху?
20:50 Х/ф «Лялька»
22:50 Х/ф
«Сонцестояння»
ІНТЕР
08:45, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»

09:45 «Корисна
програма»
10:45 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
11:40 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:25 Т/с «Прекрасна
Ранi»
17:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:00 «Слов’янський
базар у Вiтебську 2020»
23:40 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
12:00, 13:20 Х/ф
«Особлива думка»
12:45, 15:45 Факти. День
15:25, 16:20 Х/ф
«Штучний розум»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Розтин
покаже»
22:25 Т/с «Таємнi дверi»
23:35 Т/с «Винищувачi»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 18:10 Д/с
«Повiтрянi воїни»

08:15, 15:30 Д/с
«Неймовiрнi винаходи»
10:10, 11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
12:30 Про вiйсько
13:10, 14:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
16:10, 00:10 Д/с «Щось
пiшло не так: зворотнiй
вiдлiк до катастрофи»
17:10 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
19:25 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення
вiйни»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»

ЧЕТВЕР, 23 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25 «Життя вiдомих
людей 2020»
10:25 «Життя вiдомих
людей 2019»
11:20, 12:50, 14:50
«Одруження наослiп»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:30 Т/с «Кухня»
22:10 Х/ф «Великий
дружнiй велетень»
00:25 Х/ф «Геркулес»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «Джедаi»
07:00 Х/ф «Її звали Нiкiта»

09:10 «Вирiшувала-2»
14-15
11:05, 17:20 «Загублений
свiт»
14:00 Х/ф «Винищувачi»
15:30 Х/ф «Вбивство - не
казка»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:15 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-14»
23:50 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»
UA:ПЕРШИЙ
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»

11:25 Телепродаж
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi подорожi
американською
залiзницею»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Бюджетники
18:55, 22:15 Д/ц «Дикi
тварини»
21:40 Схеми. Корупцiя в
деталях
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 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Виходьте без
дзвiнка»

14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 4»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Коротке
слово Нi»
23:20 Слiдами
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка
2»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка
12:30 Вечiрка 3
13:30 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30, 19:00, 20:00 Танька

i Володька
15:30 Одного разу в Одесi
16:00, 22:00 Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
23:00 Т/с «Матусi 2»
СТБ
09:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:00 «Зваженi та
щасливi - 9»
13:00 «Вагiтна в 16»
14:10, 14:50 Т/с
«Крiпосна»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
22:55 Т/с «Вербна недiля»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
10:50 Х/ф «Лялька»
12:50 Екси
15:10 Заробiтчани
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Номiс»
23:00 Х/ф «Дiвчина у
павутиннi»
ІНТЕР
06:55, 14:25, 15:20, 16:10
«Речдок»
08:45, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
09:45 «Корисна
програма»

10:45 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
11:40 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:25 Т/с «Прекрасна
Ранi»
17:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:00 «Слов’янський
базар у Вiтебську 2020»
23:40 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi

новини
10:10 Секретний фронт
11:10, 13:20 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:20 Х/ф «Сфера»
16:55 Х/ф «Безмежний
обрiй»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Анти-зомбi
21:25 Т/с «Розтин
покаже»
22:25 Т/с «Таємнi
дверi»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 18:10 Д/с
«Повiтрянi воїни»

08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
10:10, 11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
13:10, 14:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
15:30 Д/с «Життя через
об’єктив»
16:10, 00:10 Д/с «Щось
пiшло не так: зворотнiй
вiдлiк до катастрофи»
17:10 Таємницi
вiйни
19:25 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 4 ЧЕРВНЯ 2020 Р О К У
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25 «Життя вiдомих
людей 2020»
10:25 «Життя вiдомих
людей 2019»
11:20, 12:55, 14:55
«Одруження наослiп»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:30 «Лiга смiху.
Дайджест 2020»
22:30, 00:25 «Вечiрнiй
квартал»
2+2
07:00 Х/ф «Конанварвар»

09:30 «Помста природи»
10:50, 17:20 «Загублений
свiт»
13:40 Х/ф «Капiтан Грiм»
15:45 Х/ф «Орден
дракона»
19:15 Х/ф «В тилу ворога»
21:15 Х/ф «Работоргiвля»
23:05 Х/ф
«Франкенштейн»
UA:ПЕРШИЙ
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi подорожi
американською
залiзницею»

16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Перша шпальта
18:55, 21:40 Д/ц «Дикi
тварини»
19:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22:15, 22:40 Свiтова
медицина. Кенiя - люди
та вулкани
00:00 Схеми. Корупцiя в
деталях
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 Реальна мiстика
10:40 Т/с «Ти тiльки вiр»

14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 4»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22:00, 23:20 Т/с «Мама
моєї дочки»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка
2»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка
12:30 Вечiрка 3
13:30 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30, 19:00, 20:00 Танька

i Володька
15:30 Одного разу в Одесi
16:00 Сiмейка У
21:00 Х/ф «Скажене
весiлля»
22:45 Х/ф «Iдеальний
самець»
00:25 ЛавЛавСar 3
СТБ
06:50, 19:00 «Наречена
для тата 3»
08:50 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 2»
10:40, 14:50, 18:15 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
20:55, 22:45 Т/с «Буде
страшно - посмiхайся»

23:35 Т/с «Навчаю грi на
гiтарi»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
11:40 Топ-модель поукраїнськи
16:50 Х/ф «З мене
досить»
19:00 Х/ф «Вiйна свiтiв»
21:30 Х/ф «Всесвiтня
вiйна Z»
23:50 Х/ф «Колiр ночi»
ІНТЕР
06:55, 14:25, 15:20, 16:10,
00:00 «Речдок»
08:45, 18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»

09:45 «Корисна
програма»
10:45 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
11:40 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:25 Т/с «Прекрасна
Ранi»
17:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Сiмейне
пограбування»
22:15 «Слов’янський
базар у Вiтебську 2020»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Анти-зомбi
11:05, 13:25 Х/ф «У
пошуках Галактики»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:40 Х/ф «Втеча з ЛосАнджелеса»
15:35, 16:20, 22:55 Скетчшоу «На трьох»
17:15, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 18:10 Д/с

«Повiтрянi воїни»
08:15, 15:30 Д/с
«Неймовiрнi винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
13:10, 14:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
16:10, 00:10 Д/с «Щось
пiшло не так: зворотнiй
вiдлiк до катастрофи»
19:25 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення
вiйни»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»

СУБОТ А , 25 ЧЕРВНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:15, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
11:05 «Любий, ми
переїжджаємо»
17:30 Х/ф «Отже, вiйна»
19:30 ТСН
20:15, 22:00 «Вечiрнiй
квартал»
23:10, 00:10 «Свiтське
життя. 2020»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
09:00 «Загублений свiт»
13:00 Х/ф «Легенда про
перлини Нага»

15:00 Х/ф «В тилу ворога»
17:00 Х/ф «Гарячi голови»
18:30 Х/ф «Гарячi
голови-2»
20:15 Х/ф «Викуп»
22:20 Х/ф «Бладрейн»
00:05 Х/ф «У полонi
страху»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Книга
джунглiв»
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
00:00 Новини
07:15 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
08:20 Шо? Як?
09:05 Енеїда
10:10 Х/ф «Мрiя любовi»
12:00, 21:20 Д/ц «Дикi

тварини»
12:30 Д/ц «Подорож
вiдкритим космосом»
13:30, 14:00 Свiтова
медицина. Кенiя - люди
та вулкани
15:00 UA Фольк. Спогади
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
16:45 Всенiчне бдiння
(ПЦУ)
19:30 Велика вечiрня
(УГКЦ)
20:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22:00 Х/ф «Звiр»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi

07:30 Реальна мiстика
09:00, 15:20 Т/с «Артист»
17:00, 21:00 Т/с
«Компаньйонка»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Сестра у
спадок»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Тедмандрiвник i таємниця
царя Мiдаса»
11:50 Х/ф «Регентруда»
13:00 4 весiлля
17:30 Х/ф «Iдеальний
самець»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою

19:30, 20:30, 21:30 Танька
i Володька
22:00 Країна У
23:00 Х/ф «Весiльний
Марш 4: Щось старе,
щось нове»
СТБ
06:45, 10:20 Т/с «Донькиматерi»
09:20 «Неймовiрна
правда про зiрки»
15:05 Х/ф «Дiамантова
рука»
17:05 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
18:55 «Звана вечеря»
22:55 «Хата на тата»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/ф «Велика котяча
втеча»
07:50 Таємний агент
09:00 Аферисти в
мережах
11:10, 01:40 Варьяти
11:50 Хто зверху?
13:50 Х/ф «Вiйна свiтiв»
16:10 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»
18:20 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна 2»
21:00 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна 3»
23:40 Х/ф «Номiс»
ІНТЕР
06:35 Х/ф «Малюк Спiру»
08:00 «Шiсть соток»

09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Кухарка»
12:25 Х/ф «Погана
хороша людина»
14:25 Х/ф «Хазяїн тайги»
16:00 Х/ф «Єдина»
17:50, 20:30 Т/с «Два
серця»
20:00 «Подробицi»
22:30 «Концерт Олени
Ваєнги»
ICTV
08:00 Скетч-шоу «На
трьох»
10:00, 13:00 Т/с «Розтин
покаже»
12:45 Факти. День

16:40 Х/ф «Шанхайськi
лицарi»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Обладунки
Бога»
20:50 Х/ф «Обладунки
Бога-2: Операцiя
«Кондор»
22:55 Х/ф «Громобiй»
5 КАНАЛ
06:20 Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:45,
00:00 Час новин
07:20, 08:15, 14:15 Д/с
«Бойовi машини»
07:50, 08:50, 21:25

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:30 Майстри ремонту
11:10, 13:15 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
12:35 Невигаданi iсторiї
15:15 Гончаренко рулить
15:35 На власнi очi
16:10, 17:10 Д/с «Щось
пiшло не так: зворотнiй
вiдлiк до катастрофи»
18:10 Про вiйсько
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй
преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00, 23:00 Д/с
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»

Вишгород
Четвер, 16 липня 2020 року

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності
у сфері оцінки земель
Конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель
оголошується конкурс, що відбудеться у приміщенні
Вишгородської міської ради за адресою: м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1, каб. 63-а об 11.00 29.07.2020 року.
Об’єкт експертної грошової оцінки: земельна ділянка несільськогосподарського призначення на землях
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства – 12.04), що підлягає продажу
(кадастровий номер – 3221810101:01:150:0156) площею
0,0601 га, знаходиться за адресою: м. Вишгород, вул.
Набережна та перебуває в оренді у товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОЕКСПРЕССЕРВІС» на
підставі договору оренди земельної ділянки № 376 від
14 червня 2011 року.
Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти
участь в оголошеному конкурсі, подають на розгляд Комісії такі документи:
- заяву на участь у конкурсі (згідно з додатком № 1
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності у сфері оцінки земель, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 352 від 16.11.2017 р.);
- інформацію про претендента (наявність документів,
передбачених ст. 6 Закону України «Про оцінку земель»,
наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки, які
перебувають у трудових відносинах із претендентом і
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту, інформацію щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
експертної оцінки земельної ділянки);
- копію ліцензії та сертифікату на право здійснення
оціночної діяльності;
- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- конкурсні пропозиції (подаються у запечатаному
конверті).
Конкурсна пропозиція претендента має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Заяви з документами на участь в конкурсі подаються у строк до 15.00 24.07.2020 року (кожного робочого
дня з 08.00 до 16.00, з урахуванням обідньої перерви
13.00-14.00) та реєструються канцелярією виконавчого
комітету Вишгородської міської ради в загальному порядку.
Конкурсна документація подається у запечатаному
конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На
конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності».
Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних осіб).
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу
можна отримати у виконавчому комітеті Вишгородської
міської ради за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1,
каб. 69 (тел.: (04596) 22-957).
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Декларації про державний суверенітет — 30 років

ПАМ’ЯТАЄМО
20 липня минає шість років, як відійшов у вічне життя
ДОРОШЕНКО
Віктор Іванович.
Він був добрим, люблячим, турботливим чоловіком,
батьком, дідусем, братом.
Його любили, поважали,
цінували на роботі в інституті,
де він довго успішно й відповідально працював зварювальником.
Віктор Іванович завжди був добрим сусідом, щирим кумом, хорошим другом, товаришем. Нам його
дуже не вистачає…
Усі, хто знав і любив Віктора Івановича, згадайте
його, пом’яніть молитвою і добрим словом.
Вічна пам’ять і спокій його душі...
Дружина Надія, діти Анатолій, Микола

РІЗНЕ

ДЕРЖАВНІСТЬ
16 липня 1990
року Верховна Рада
УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет
України.
Український народ через 70 років
після доби Української Народної Республіки та визвольної боротьби 19401950 рр. знову на повен голос заявив
про своє прагнення до незалежності.
«Зваживши на волю українського народу та його одвічне прагнення до державної незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про
державний суверенітет України 16 липня
1990 року, Верховна Рада постановляє:
вважати 16 липня Днем проголошення
незалежної України і щорічно відзначати його як державне свято» — саме так
звучала ухвалена цього дня постанова
Верховної Ради «Про день проголошення
незалежності України».
Розгляд проектів Декларації у пленарному режимі Верховної Ради тривав
із 28 червня по16 липня. Новий склад
Верховної Ради УРСР здійснив стрімку
еволюцію від народних депутатів союзної
республіки до парламентаріїв фактично
незалежної держави. І в цьому була велика заслуга Народної Ради, яка, перебуваючи у меншості (125) із (450), вже через
декілька місяців зуміла переконати більшість народних депутатів підтримати ідею
суверенітету та незалежності України.
Збігнєв Бзежинський напише, що Декларація «стала чи не першим цвяхом, забитим у домовину радянської імперії».
Це дійсно так, українці (після Литви)
зробили реальні кроки до відділення від
«єдиного і нєдєлімого». І, незважаючи на
істерію Росії, хоч і повільно, але йшли до
побудови власної держави.
Наприкінці 1980-х — на початку 1990х багатьом було зрозуміло, що СРСР

агонізує. Це можна прочитати у спогадах
І. Плюща, який у той час обіймав посаду
першого заступника голови українського
парламенту.
Розпочались міжнаціональні конфлікти між вірменами і азербайджанцями у
Нагорному Карабасі, криваві сутички між
киргизами і узбеками. Тож навіть противники виходу УРСР зі складу СРСР розуміли, що щось подібне може бути і в
Україні.
Був і ще один чинник, який сприяв нашому віддаленню від Москви: протистояння між Михайлом Горбачовим і Борисом
Єльциним.
Саме ця боротьба призвела до того,
що російський парламент прийняв декларацію про незалежність Росії. Сталося це
12 червня 1990 року. Після цього їхня ворожнеча досягла апогею, і М. Горбачову
було не до України: він переймався проблемами нейтралізації свого головного
супротивника.
Українські політики-демократи почувалися у відносній безпеці. І результат
голосування у Верховній Раді був вражаючим: із загальної кількості депутатів
— 373, «за» державний суверенітет проголосували 355.
Миттєво Україну підтримали лідери
світових держав.
США: українці намагаються повернути втрачену століття тому державність цивілізованим, правовим шляхом.
Прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер назвала рішення українського парламенту вчинком, який «свідчить
про толерантність українців».
Михайло Горбачов сказав: «пожартували, мабуть, наші українські друзі». Та
незабаром зрозумів, що не зовсім так. Нашому прикладу послідували парламенти
інших республік. Проте господар Кремля
все ж вирішив усе переграти — підсунути ідею союзного договору. І хто зна, як
би воно було, коли б не державний заколот, що стався у серпні 1991 року. А вже
у грудні відбувся референдум, на якому
українці висловилися за право бути гос-

подарями на своїй землі. І все це завдяки
прийнятій Декларації про державний суверенітет.
Відтоді минуло 30 років. З історичної
точки зору це не так уже й багато.
Але разом з тим, не можна недооцінювати цю подію. Адже йшли ми до неї
століттями. У 1919-му здавалося, що ось
вона, Воля, але російські більшовики знищили Українську Народну Республіку…
Навесні 2014-го року у двері багатьох
українців постукала війна. З Росії, звідки
вона вже приходила на українську землю…
Сьогодні, говорячи про Декларацію
від 16 липня 1990 року, мимоволі згадуємо Універсали Української Центральної Ради, особливо останній, Четвертий.
Вони приймались у різні історичні епохи і
за різних умов, що, звісно, не могло не позначитися на їхньому змісті. Але об'єднує
їх одне — прагнення українців мати власну державу, будувати добросусідські відносини з іншими країнами.
У 1919 році російські більшовики зразу
пішли на Україну війною, у 1990 р. імперія
уже сама розпадалася, тому утрималась
від війни. Натомість вірні її послідовники,
виховані в нетрях КДБ, за 24 роки намагаються «виправити цю прикру помилку».
Тому і ллється сьогодні кров українського народу, який захищає свою землю від
знавіснілого російського ката. Ось і маємо мільйони переселенців, десятки тисяч
вщент знищених будинків, шкіл, лікарень.
Сьогодні іде реальна війна за нашу
Незалежність. І ми її не програємо.
Тому що держава не та, що була 100
років тому, військо теж не те, в чому наш
«старший брат» уже переконався. І якою
буде Україна — залежить від кожного із
НАС.
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА
з питань духовності і просвітництва,
голова громадської організації
«Духовно-просвітницький центр
«Спадщина»

Борцям за незалежність України у ХХ - му столітті – правовий статус!
Ще в 2015 р. Верховною Радою
України був ухвалений, а 9.09.2015 р.
Президентом Петром Порошенком
підписаний Закон № 314-VIII «Про
правовий статус та вшанування пам’яті
борців за незалежність України у ХХ
столітті».
Закон спрямований на визнання
учасників боротьби за незалежність
України і отримання ними державних та
муніципальних гарантій. Борцями за незалежність України Законом визнаються
особи, які брали участь у всіх формах політичної, збройної боротьби за незалежність України у ХХ столітті. У складі таких
організацій — ті, що утворені і діяли до
24.08.1991 р. У Вишгородському районі
це Народний Рух України — Вишгородська районна організація НРУ, утворена
17.08.1989 р. та Вишгородська районна
організація Української Республіканської
партії (УРП), утворена у травні 1990 р.
Днями активісти цих організацій (20
чоловік) м. Вишгорода, с. Нових Петрівців, с. Козаровичів на зборах протокольно утворили крайову філію громадського
об’єднання Всеукраїнське об’єднання
ветеранів, яке зареєстровано у секретаріаті ВОВ (центральний офіс: 01004, м.

Київ, вул. Толстого, 9) як Вишгородська крайова філія
Всеукраїнського
об’єднання ветеранів.
Зборами ухвалили кілька рішень:
про
засновників
об’єднання (Леонід
Буткевич (093 120
42 48), Олександр
Дробахa (095 407
84 32),
Валерій
Сидорчук (097 293
48 14), Микола
Юречко), про раду
філії; про обрання
почесним
головою філії активного учасника боротьби за незалежність,
почесного громадянина м. Вишгорода,
письменника Олександра Дробаху. Головою філії обрано Л. Буткевича, учасника
змагань за незалежність, колишнього
члена Руху та УРП; прийнято рішення про
створення економічного фонду при філії;
про необхідність борцям за незалежність
України у ХХ столітті надати справжній

правовий статус (прийнятий закон потребує доповнень у цій частині).
Рада Вишгородської крайової філії
ВОВ на основі спільних поглядів та інтересів готова захищати права учасників визвольної боротьби УПА, ветеранів
українського Опору 1960-х років, воїнів російсько-української війни (АТО та
ООС), репресованих борців за свободу,
ветеранів інших категорій, пенсіонерів.

НЕДIЛЯ , 26 ЧЕРВНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:15 «Життя вiдомих
людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:25, 02:50 «Свiт
навиворiт»
17:00 Х/ф «1+1»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Той, що
вижив»
00:00 Х/ф «Мюнхен»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
08:50 «Загублений свiт»
12:45 Х/ф «Свiт роботiв»
14:10 Х/ф «Свiт предкiв»
15:45 Х/ф «Земля,
позабута часом»
17:30 Х/ф «100 000 000

до н.е.»
19:00 Х/ф «Ера
динозаврiв»
20:45 Х/ф «Три днi на
втечу»
23:10 Х/ф «Бладрейн-3:
Третiй рейх»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Книга
джунглiв»
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
00:00 Новини
07:15 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
09:00 Божественна
Лiтургiя Православної
Церкви України
11:00 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви
12:30 Недiльна Свята

Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
13:30 На схiдному фронтi
15:00 UA Фольк. Спогади
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
18:00 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
18:30 Д/ц «Експедицiя зi
Стiвом Бекшеллем»
19:30, 21:20 Д/ц «Дикi
тварини»
20:00 Д/ф «Iндiя:
Нацiональний парк
Канха»
22:00 Х/ф «Два днi, одна
нiч»
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика
08:50 Т/с «Пташка

спiвоча»
12:50 Т/с «Мама моєї
дочки»
16:45, 20:00 Т/с «Все
одно тебе дочекаюся»
19:00 Сьогоднi
22:15 Х/ф «Пiгулка вiд
слiз»
00:15 Шоу Братiв
Шумахерiв
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Бi Мувi:
Медова змова»
11:00 Х/ф «Коко на всi
100»
12:30 Т/с «Село на
мiльйон 2»
16:15 Х/ф «Скажене
весiлля»
18:00, 19:00, 20:00,

21:00 Одного разу пiд
Полтавою
18:30, 19:30, 20:30, 21:30
Танька i Володька
22:00 Країна У
23:00 Х/ф «Вечеря з
придурками»
СТБ
06:25 «Вiрнi друзi»:
невiдома версiя»
07:15 «Джентльмени
удачi»: невiдома версiя»
08:10 «Висота»: невiдома
версiя»
09:10 «Iван Васильович
змiнює професiю»:
невiдома версiя»
10:05 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00 «Один за всiх»

22:35 «Я соромлюсь
свого тiла»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Ревiзор
09:20 Таємний агент
10:50 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»
13:00 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна 2»
15:50 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна 3»
18:10 Х/ф «Ворог
держави»
21:00 Х/ф «Зроблено в
Америцi»
23:10 Х/ф «Та, що карає»
ІНТЕР
06:50 «Концерт Г.
Кричевського «Поїхали»

08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Дива свiту»
11:00 «Орел i решка.
Божевiльнi вихiднi»
12:00 Т/с «Там, де твiй
дiм»
13:50 Т/с «Два серця»
17:50 Х/ф «Анжелiка,
маркiза янголiв»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Красунчик зi
стажем»
22:30 Х/ф «Доросла
дочка, або Тест на...»
ICTV
06:10, 08:55
Громадянська оборона
07:00 Секретний фронт
08:00 Анти-зомбi

09:50 Т/с «Вiддiл 44»
12:40, 13:00 Х/ф
«Шанхайськi лицарi»
12:45 Факти. День
15:00 Х/ф «Обладунки
Бога»
16:40 Х/ф «Обладунки
Бога-2: Операцiя
«Кондор»
18:45 Факти тижня
21:05 Х/ф «Васабi»
22:50 Х/ф «Копи на
пiдхватi»
00:50 Х/ф «Безмежний
обрiй»
5 КАНАЛ
07:20 Д/с «Повiтрянi
воїни»
07:50, 21:30 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум

08:25, 15:15 Невигаданi
iсторiї
09:10, 10:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
11:00 Божественна
лiтургiя з Патрiаршого
собору Воскресiння
Христового УГКЦ у Києвi
12:40 Iндiйський фiльм
16:10, 17:10 Д/с «Щось
пiшло не так: зворотнiй
вiдлiк до катастрофи»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
21:25 Вечiрнiй
преЗЕдент
21:40 Час-Time
22:00, 23:00 Д/с
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»
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ПАНОРАМА

Вишгород
Четвер, 16 липня 2020 року
Шановні вишгородці!
Прийміть вітання з нагоди 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет
України!
16 липня 1990 року Україна підтвердила своє
прагнення до створення незалежної держави і
проголосила суверенітет України як «верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади
республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах», рівність всіх
громадян перед законом, «незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та
національної належності, статі, освіти, політичних
поглядів, релігійних переконань, роду і характеру
занять». Громадяни всіх національностей були
проголошені народом України.
30 років тому ми консолідувалися навколо ідеї української державності, довели світові, що ми — народ, який прагне творити власну долю на власній землі.
Нині, як і тоді, маємо бути єдиними в наших прагненнях та діях, адже наразі країна
переживає складні випробування. Перемога українського народу в неоголошеній
війні стане гідною відсіччю ворогам та прикладом мужності, незламності та сили
духу кожного з нас. Тільки так ми зможемо побудувати вільну, демократичну,
сильну, економічно і духовно багату державу — Україну.
Нехай цей історичний день, що об’єднав усіх відповідальністю за утвердження
незалежності держави, зміцнює наші прагнення до процвітання України і дає натхнення у щоденних справах. З нагоди свята зичу здоров’я, оптимізму і благополучного буття вам та вашим родинам.
З повагою, Андрій АНІСІМОВ

Шановна громадо! Нагадуємо, що триває прийом
нових пропозицій та проектів у рамках Громадського
бюджету м. Вишгорода. Подати пропозиції можна до
01.08.2020 року в електронному вигляді: на інтернет сторінці www.rozumnemisto.org платформи «Розумне місто
- Вишгород», розділ «Громадський бюджет», на офіційну
пошту міської ради vyshgorod946@gmail.com або в паперовому вигляді за адресою: м. Вишгород, площа Шевченка, 1, поверх 1 (канцелярія міської ради).
Проекти оформлюються згідно з правилами та умовами Положення «Про громадський бюджет (бюджет
участі) міста Вишгорода». Отримати консультацію щодо
подання пропозицій, оформлення проектів можна за
тел: (04596) 26-566; 26-263.
Також на сторінках газети, на сайті Вишгородської
міської ради та в соцмережах протягом кампанії Громадського бюджету 2020 будуть
розміщені загальні консультації і, звісно, інформація про хід її реалізації.
Бажаємо всім натхнення, сил та нових ідей на благо громади і міста!
Долучайтесь! Зробимо разом наше місто комфортнішим!
Тетяна БРАЖНІКОВА, секретар ради

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ЗАПРОШУЄ:
— ТОКАРЯ 2-6 р.
— ЕЛЕКТРОЗВАРНИКА 3-6 р.
— КОНТРОЛЕРА ВТК.
Підприємство знаходиться в с. Демидові Вишгородського району.
Доставка від ст. м. Петрівка та в зворотньому напрямку.
Роб. день з 08:00 до 17:00. Сб-нд та святкові дні — вихідні.
Офіційне працевлаштування, соцпакет, спецодяг,
з/п за результатами співбесіди.

Тел: (044) 586-26-33, (093) 381-36-59

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

22 липня святкує ювілей
Галина Миколаївна ФЕДІНА!
Тобі, наша люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долю,
Для тебе добра і утіхи доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.
Нехай кожен день твого життя приносить тільки приємні
враження та задоволення!
З повагою,
діти, онуки, невістка, зять, свати, куми, друзі

ФОТОВИСТАВКА

Заходьте в гості
Такою теплою назвою фотомайстриня Олена Білоус об’єднала 27 своїх робіт
— портретів знайомих, друзів, родичів,
побачити які усі охочі могли цими днями
у міській галереї «Naive art», що в Ольжиному граді.
У день відкриття виставки герої знімків прийшли зануритися в атмосферу
творчості і свободи, розділити з Оленою
радість події, вітаючи її і з днем народження.
Для життєрадісної, оптимістичної, невгамовної і надзвичайно креативної Олени
Білоус світ фото – то безмежні глибини єства
кожної особистості й усього живого навколо.
І своїми фотознімками вона відкриває все це
для себе і для нас.
На світлинах її нинішньої виставки –
лише світлі люди – веселі й не дуже, молоді
і літні, замріяні і стурбовані, але всі – світлі.
Вони ще кращими виглядали в атмосфері
музики, танцю, поезії, що панувала того дня,
в обрамленні щирої посмішки фотомайстрині.
«Дуже багато може розповісти погляд,
примружені очі, підняті брови. В мовчанні
можна трішки зазирнути в душу. Все це – в
Олениних роботах», — каже учасниця проекту Оксана Кавун.
«Ти вмієш відкривати людей, умієш їх бачити. В тебе сила Фенікса. Я щаслива, що є
такі люди як ти, які своїм прикладом дають

силу рухатись, відчувати, жити, любити, не
боятися. Шум твоїх крил прекрасний у твоєму польоті», — відгукнулась на побачене
голова районної організації Товариства Червоного Хреста Світлана Рулевська.
Нагадаємо, Олена Білоус – переселенка
із Донецька, чотири роки мешкає у Вишгороді, документальний фотограф. Перший її
проект у нашому місті – «Самота» (про одиноку старість) – реалізувався за підтримки
Вишгородського міського голови Олексія
Момота. Після того дівчина, сумлінно дотримуючись вимог карантину, побувавши в
самоізоляції, й сама відчула, як важко бути
на самоті протягом тривалого часу. «Але згодом до мене почали навідуватись гості. Зазвичай, з гостинцями, – розповідає Олена. —
Моя ж цікавість до кожного з них вилилась у
серію фотознімків. І це стало справжньою паличкою-виручалочкою! Самота скінчилась!».
Результат – серія чудових портретів, безліч позитивних емоцій, посмішки, зворушливі
сльози від приємних вражень у автора і гостей виставки.
В час, коли через карантин не проводяться масові заходи, такі камерні події, ніби
бальзам для душі – зігрівають, лікують, окрилюють, вважає Олена і, безперечно, вже має
нові задумки. А які? Це буде сюрпризом для
творчих, небайдужих, допитливих містян.
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