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Та нехай собі як знають, нам своє робить
Ніхто у Вишгороді так не орієнтується у комунальному господарстві,
як Ігор Іванович Свистун. Все таки за
плечима — 23 роки роботи у цій непростій і проблемній галузі. Розпочинав майстром, був головним інженером, директором, тому і знає, де який
люк, вентиль, трубопровід і підстанція. Є у нього така звичка — вивчати
питання досконало і грунтовно. Вже
чотири роки Ігор Свистун працює заступником міського голови. Саме на
нього покладено відповідальність за
комунальний сектор міста. Напередодні виборів журналіст газети зміг
зустрітися і поговорити з ним.
— Ігоре Івановичу, 400 кандидатів у
депутати та на мера у ці дні буквально
розривають на шматки наш електорат.
А Ви як ходили по об’єктах реконструкцій, так і ходите. Якими позитивними
комунальними новинками можете поділитися з нашими читачами?
— Передвиборчі перегони не вплинули на наші плани і темпи робіт. За
останні два тижні ми завершили упорядкування ще однієї частини парку біля
ЖК «Ярославичі-І» і облаштували дитячий майданчик. Також у ці дні було завершено реконструкцію прибудинкової

території по пр-кту Мазепи, 12. Зокрема,
укладено новий асфальт по проїжджій
частині, на тротуарах, мощення попід
стінами, відремонтовано вхідні групи.
Вже укладені договори і розпочнеться
ремонт покрівель по вул. Шолуденка,
6-А, 7, вул. Набережній, 8.
— А чому ремонти затягли у пізню
осінь?
— На жаль, строк робіт не залежить
від нас. Бюрократичні процедури такі,
що півроку йде на підготовку проекту,
проходження експертизи, закупівлю послуг тощо. На покрівлі роботи — на тиждень, а паперової тяганини на півроку.
Також укладено договір на облаштування нового тротуару і безпечного переходу з вул. Ватутіна на вул. Шолуденка. У
цьому є гостра необхідність, бо багато
людей іде з нового ЖК «Велесгард» на
промзону, на автобусну зупинку. В ці дні
ми відкриваємо на площі Строкова біля
БК «Енергетик» новий скейт-майданчик.
А із сезонних робіт зараз триває продування і консервація до весни систем поливу, фонтанів, також завершуємо підготовку до утримання доріг у зимовий
період. Все це забирає багато часу, тому
слухати агітаторів ніколи.
Далі — на стор. 2

В Україні з 24 на 25 жовтня 2020 року о 04:00 стрілки годинника
переводяться на годину назад!
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Рішення приймати вам

Шановні вишгородці!
У неділю 25 жовтня у кожного з нас є нагода не лише подихати свіжим повітрям по дорозі до виборчої дільниці, але і в
кабінці для голосування висловити бачення власного майбутнього.
Ви маєте обрати не просто голову ОТГ, депутатів міської,
районної, обласної рад, а людей, які відповідатимуть за зростання рівня вашого життя і рідного міста.
Закликаю кожного підійти до свого вибору з розумом і не
купуватись на технології й рекламу. Адже голосувати маємо не
за бренд, не за уподобайки у соцмережах, а за реальні зміни,
які хочемо бачити у своїх містах і селах.
Зробіть свій вибір зважено, чесно і об’єктивно, пам’ятаючи,
що тут нам жити.
Олексій МОМОТ

Уже днями ми підемо на
виборчі дільниці. Дехто вже
визначився, хтось ще розмірковує над тим, за кого
віддати свій голос. Інколи
настільки важко зробити
вибір, що хочеться залишитися вдома і не піти на вибори взагалі. Але це саме те,
чого від нас чекають тисячі
злодіїв та корупціонерів. Їм
не потрібно, щоб люди проголосували за їхні кишенькові партії, – вони куплять
собі голоси. Їм важливо,
щоб ви не проголосували
за їхніх опонентів – за чесні
політичні сили, які не дадуть
місцевим феодалам розкрадати Київщину ще п’ять років. Тому треба обов’язково
прийти і проголосувати.
Нинішнє
голосування
дуже важливе і відповідальне. Децентралізація передала в громаду реальну
владу, а головне – реальні
гроші. І саме від вашого вибору тепер
залежить, хто і як розпоряджатиметься
цими ресурсами від вашого імені.
У 2019 році українці двічі сказали
«ні» старій корупційній системі. Старі
сили пручаються – вони весь цей рік
контролювали владу на місцях і саботували реформи, які проводить команда
президента Володимира Зеленського.
Зараз вони витрачають мільйони доларів на те, щоб залишитися при владі і
робити те, що робили роками, – красти
у нас надію і майбутнє. Тому так важливо завершити процес очищення влади – привести до місцевих рад нових
людей, які змінять країну знизу догори.
Команда партії «Слуга Народу»
може втілити у життя програму та стратегію розвитку Київської області, які
ми нещодавно підготували. Київщина
для нової влади – пріоритетний регіон.
Влада готова вкладати сюди зусилля і
кошти. Але нам би дуже хотілося, щоб
тут, на місці, нас підтримували однодумці. Не політичні баталії з реваншис-

тами та корупціонерами, а сумлінна
спільна праця на користь громади –
саме на такі відносини з новообраними
депутатами місцевих рад розраховують президент, уряд, фракція «Слуги
Народу» у Верховній Раді.
«Слуга Народу» – неідеальна партія. У нас є свої сильні та слабкі сторони. Але ми – чесна партія. Ми даємо
можливість потрапити до місцевих рад
звичайним, але небайдужим людям.
Це лікарі, журналісти, підприємці, громадські активісти, які живуть поруч із
вами. У нас немає представників кланів, немає випадкових людей. З нами
до місцевих рад ідуть ті, хто рішуче налаштований завершити те, що ми всі
разом почали минулого року. Ті, хто
вірить у можливість реальних змін.
Ми готові зламати феодальну систему і повернути владу громадам. Але
рішення приймати вам.
Олександр ДУБІНСЬКИЙ,
народний депутат та керівник
Київської обласної організації партії
«Слуга Народу»

ОБ’ЄДНУЙМОСЯ ЗАРАДИ
ПРОЦВІТАННЯ І РОЗВИТКУ
РІДНОГО КРАЮ!
Вірю в себе, вірю в родину,
вірю в людей і рідну Україну!
Переможемо разом!

Ми можемо і повинні жити краще!
У разі, якщо ви довірите мені виконувати повноваження депутата Київської обласної ради
від округу № 7, який включає Вишгородську та
Славутицьку міські ТГ, Димерську, Іванківську,
Поліську селищні ТГ, Петрівську та Пірнівську
сільські територіальні громади, готовий з повною самовіддачею працювати над вирішенням
низки проблем, з якими Київщина зіткнулась
сьогодні. Політичні, соціально-економічні, інфраструктурні, кадрові – це питання, які потребують
невідкладного вирішення.
Не таємниця, що єдиним невідновлюваним ресурсом є час, тому нам треба діяти
швидко!
Я — людина справи. Відповідаю за свої слова і вчинки перед кожним з вас, перед своєю
совістю і сумлінням. Практично вся моя трудова діяльність пов’язана з тісним спілкуванням
з людьми. Завжди займався конкретними справами, робив це з користю для області. Набутий
досвід відкрив переді мною всі існуючі проблеми громад Київщини, і вже сьогодні я пропоную
шляхи їх вирішення у формі конкретних проектів

та ініціатив.
Роботи дуже багато, але впевнений, що разом ми все здолаємо. Не виключаю, що життя
вноситиме свої корективи та ставитиме нові
завдання, проте всі кроки команди політичної
партії «Слуга Народу», від якої я балотуюсь до
Київської обласної ради, будуть спрямовані на
покращення добробуту кожного жителя нашого
краю. Сподіваюсь на вашу підтримку та довіру,
щоб всі наші з вами мрії, проекти та плани стали
реальністю!
Шановні виборці! Ми з вами стоїмо на порозі важливої події. Закликаю всіх виважено і
відповідально зробити власний вибір у неділю
25 жовтня. Прошу підтримати своїм голосом команду політичної партії «Слуга Народу». Адже
від того, кого ми оберемо у найближчу неділю,
залежатиме наше життя та розвиток Київщини
протягом наступних п’яти років.
З повагою,
кандидат у депутати від
ПП «Слуга Народу»
до Київської обласної ради
Андрій АНІСІМОВ
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Ми об'єднали справжніх лідерів
Всі ми прагнемо жити майбутнім,
хоча у кожного є своє минуле. Ще шість
років тому я дав слово не вступати до
будь-якої політичної сили до того моменту, поки не створю свою, власну. Завжди
йшов пліч-опліч зі своєю командою.
Ми підтримували один одного, незважаючи на, часом, різні політичні погляди. Сьогодні слова та рішення багатьох із вас так само важливі для мене,
особливо на фоні усвідомлення, що від
сказаного та зробленого залежить майбутнє країни.
Та, як стверджував Платон, є реальність, яку людина прагне пізнати, подивившись очима розуму у майбутнє.
У період невизначеності, коли влада
намагається загнати всіх нас «у стійло», цілком природним є прагнення –
об’єднатися навколо спільної мети.
Разом із моїм соратником Ігорем
Палицею ми заснували політичну силу,
мета якої, залучивши професіоналів, поклавшись на власні сили та економічний
патріотизм, вивести країну з прірви некомпетентності, безвідповідальності та
цинізму.
Прошу підтримати нашу коман-

ду! Адже за короткий час нам вдалося
об’єднати справжніх лідерів – тих, хто
має повагу громад. Я впевнений у наших кандидатах і обіцяю – кожен день
ми будемо працювати, вирішувати проблеми людей. За результатами всеукраїнського дослідження, партія увійшла в
п’ятірку за рівнем довіри та підтримки.
А на Київщині регіональний список «ЗА
МАЙБУТНЄ» (№ 10 у виборчому бюлетені) є лідером виборчих перегонів.
Після завершення виборів усі, хто від
різних партій балотується в депутати чи
мери, мають забути про політичні гасла
та марші. Починати з непримиренної
опозиції – не наш шлях, адже й без того
вистачає «опозиціонерів», котрі ділять
країну на мову, територію, віру. Кожен із
нас знає проблеми регіону, тож потрібно буде ставати до роботи, братися за
стратегію розвитку громад та підставляти плече кожному кандидату-переможцю для її реалізації. Адже у цих складних
умовах ми єдині у поглядах і думках.
Разом – «ЗА МАЙБУТНЄ»!
Ярослав МОСКАЛЕНКО, голова
Київської обласної організації
політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
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Зроблено багато, а в планах — ще більше
Протягом останніх десяти років, дві каденції підряд,
мешканці з пр-кту Мазепи, 13/9, вул. Шолуденка, 6-Г, 7, вул.
Грушевського, 4, 6 висловлювали мені довіру представляти
їхні інтереси у Вишгородській міській раді. Скажу відверто: депутатські обов’язки виконувати мені було не складно,
тому що я проживаю безпосередньо на окрузі, знаю більшість людей, щодня з ними спілкуюся. Я добре знаю, де
мешкають одинокі пенсіонери, інваліди, багатодітні сім’ї,
чорнобильці, учасники АТО. Оформляючи акти обстеження побутових умов на надання матеріальної допомоги, я
практично відвідав кожну квартиру і тому знаю, якими турботами живуть наші люди. І саме завдяки такій тісній співпраці, повному взаєморозумінню, а головне — надійній підтримці мешканців нам гуртом вдалося зробити на окрузі багато добрих справ.
Так, за програмою «Теплий під’їзд» у наших будинках були замінені старі дерев’яні вікна на сучасні пластикові, встановлені металопластикові двері в холодних переходах, відремонтовані вхідні
групи та відмостки. Відтепер у під’їздах стало значно тепліше і
комфортніше плюс економія теплоресурсів.
Не так давно на моєму окрузі два будинки зорганізувалися
в ОСББ. Це сучасна форма господарювання, якою користується

весь цивілізований світ. У нас вона ще на початковій стадії, тому
є проблеми в організації, підтримці з боку влади. Вважаю, що
цю форму господарювання треба розвивати, тому у міській раді
я активно впроваджував і підтримував співфінансування робіт в
ОСББ: частку коштів вносять мешканці, а 80 % грошей надає влада з бюджету. На мою думку, подібна співпраця змінює у людей
ставлення до майна, яке вони самі відремонтували.
Однією з найбільших проблем сьогодення Вишгорода є гостра нестача паркувальних місць для автомобілів. При розбудові
міста з 1970-х років проектанти не могли передбачити таку кількість автотранспорту, тому новому депутатському корпусу терміново потрібно вирішувати це питання. На вул. Шолуденка, 6-Г
ми частково цю проблему розв’язали. Можливо, треба на верхній
промзоні створити муніципальну парковку, ще одну по вул. Київській, де пролягає ЛЕП. Там зараз ростуть самосіви — чагарники.
Місто з цих парковок ще й заробляло б гроші. Словом, муніципальні парковки — це не проект далекого майбутнього, а вже нагальне сьогодення.
Хочу звернути увагу вишгородців і на проблему спортивнокультурного виховання дітей. Це добре, що біля наших будинків
знаходиться стадіон, а як бути тим, хто далеко проживає? Тому
я пропонуватиму міській раді програму будівництва невеликих

спортивних майданчиків біля кожного будинку, де є така можливість. Упродовж цієї теми зазначу, що у Вишгорода є своя давня
хокейна історія. Я теж грав у хокей. Зараз існує ХК «Вишгород»,
але він утримується за кошти ентузіастів. Я дуже хочу, щоб у місті
з’явилася льодова арена, відродився хокей, щоб наші діти ставали майстрами як Валерій Харламов, В’ячеслав Фетисов, Владислав Третьяк чи Дмитро Христич.
Є ще одна тема, яку потрібно реалізувати у місті. Це лікування онкохворих вишгородців. Існує державна програма, але наш
Вишгород розвивається, бюджет збільшується, тому маємо змогу віднайти кошти для онкохворих. А це, переважно, ліквідатори,
переселенці із зони тощо. Це буде гуманний жест з боку місцевої
влади.
Вишгород має і неабиякі резерви у туристично-рекреаційній
галузі. Наші неповторні ландшафти нагадують маленьку Швейцарію, і буде не по-господарському, якщо ми не скористаємося цією
природньою красою.
Все вище згадане можна втілити у життя за умови командної
роботи. Тому я і йду на вибори у команді Володимира Лісогора —
зі справжніми патріотами міста, які тут проживають і вболівають
за нього, адже воістину Вишгород — це наш дім.
Богдан РУДЕНОК

Вишгород
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«Не йду голосувати, бо немає за кого»
Саме так відповідає кожен третій, коли мова заходить про вибори. А чи правильною є така позиція?
Вибір кандидата на будь-який із рівнів (місцевий, районний, президентський, або ж крісло голови чи мера)
— це вміння висловити бачення власного майбутнього.
Адже ми обираємо не просто гарну чи хорошу людину,
ми обираємо керівного менеджера, який буде відповідати за зростання рівня життя і благозабезпечення
місця, в якому живемо. З приводу цього хочу поділитися з вами цитатою, що доносить суть і мого посилу:
«Якщо ми, українці, вважаємо себе незалежною нацією і при цьому хочемо, щоб за нас хтось робив вибір,
то ми себе обманюємо. Вважаю, що на вибори потрібно йти, бо це вираження нашої свободи… Що людина
посіє— те вона й пожне», — сказав режисер Сергій
Шараєвський в інтерв’ю ще в 2015 році. Тому кожного
разу я приходжу на дільницю, щоб зробити вибір, що в
будь-якому випадку вплине на «картину» в цілому.
Звичайно ж, ситуація зі світовою пандемією зовсім не
стимулює до того, щоб прийти в приміщення, через яке
проходить велика кількість людей. Але маю надію, що вибори пройдуть з належним дотриманням запобіжних заходів під час голосування і кожен безпечно для себе зможе
виявити свою волю.
Я прийняв позитивне рішення балотуватися в депутати міської ради, адже вважаю, що зміни в країні починаються зі змін у собі і навколо себе. Відчуваю, що маю сили
та бажання донести потреби мешканців нашої територіальної громади до її управлінського апарату для стабільного й сталого розвитку нашого краю. На сьогодні Вишгородщина потребує вирішення багатьох проблем. Саме
тому я подаю свою кандидатуру та сподіваюсь на підтримку виборців у окрузі № 3 м. Вишгорода на виборах у депутати Вишгородської ОТГ. Посада депутата об’єднаної
територіальної громади важлива для мене, виключно, як
можливість розвитку рідного краю та підвищення рівня
життя населення.
Моя діяльність як депутата ОТГ буде спрямована на ре-

алізацію тих завдань, які я маю змогу виконати, зокрема:
— Сприяння роботі місцевим благодійним організаціям
та організації Червоного Хреста для ведення реєстру безхатченків ОТГ та налагодження для них системи безкоштовних обідів із залученням місцевих закладів харчування.
— Робота щодо поводження з твердими побутовими
відходами/централізований збір негабаритного сміття, ліквідація стихійних сміттєзвалищ.
— Лобіювання створення проекту «Собача стежка» та
створення Товариства собачників в ОТГ.
— Сприяння покращенню матеріально-технічного забезпечення закладів соціальної сфери, будинків культури,
центрів творчості: БК «Енергетик», ЦТ «Джерело», ЦТ
«Дивосвіт», дитяча музична школа м. Вишгорода.
— Внесення пропозицій для поновлення міської програми «Теплий кредит» для будинків з різними формами
управління.
— Поліпшення інвестиційного клімату на території
Вишгородської ОТГ та створення нових робочих місць через промоцію туристичного потенціалу.
— Залучення коштів міського та державного бюджету, спонсорські, грантові кошти міжнародних організацій
через написання відповідних проектів для модернізації
дитячої бібліотеки, закупівлі сучасного устаткування та
демонстраційного обладнання для популяризації читання
у школярів та старших дошкільнят.
— Поширення та підтримка сучасної української патріотичної ідеології, відродження національних традицій,
пам’яток історії та культури, підтримка існуючих та розвиток нових туристичних, культурно-духовних та спортивнооздоровчих проектів.
— Робота щодо питань дорожньо-транспортних сполучень та безпеки руху.
Я не люблю давати тих обіцянок, які мені виконати не
під силу, тому глобальних проблем навмисне не зачіпав,
хоча знаю про них і обдумую варіанти рішень, керуюся
принципами справедливості, чесності та правди. І навіть
не зважаючи на результати голосування на виборах, я все

одно буду докладати зусиль, щоби пункти з моєї програми
втілилися в життя.
Закінчити хочу словами Тараса Шевченка «Борітеся –
поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і
воля святая!», тому що рушійною силою і джерелом влади
є народ.
Олександр БОНДАРУК,
кандидат у депутати Вишгородської міської ради
від політичної партії «Єдина громада»

Територіям майбутньої Пірнівської ОТГ надано статус курорту
ДОБРІ НОВИНИ
Радий поділитися гарною новиною! 15 жовтня
2020 року на засіданні Київської обласної ради ми
отримали важливу перемогу для розвитку туризму у Вишгородському районі.
Обласною радою було
розглянуте моє звернення
щодо надання територіям
майбутньої Пірнівської сільської об’єднаної територіальної громади статусу курорту місцевого значення та
прийняте позитивне рішення щодо цього!
Це, звісно, тільки перший крок.
Далі — визначення місцевою владою (разом із громадськістю та вченими) особливо цінних рекреаційних територій; розробка на рівні ОТГ та затвердження
проекту цього курорту; оцінка впливу на навколишнє
середовище; погодження у Кабінеті Міністрів; ще один
розгляд обласною радою; інша рутинна, але необхідна
робота.
Але, головне, що цей процес отримав офіційне погодження!
Впевнений, що ця подія матиме історичне значення
для Пірнівської об’єднаної територіальної громади!
Три основні переваги статусу курортної зони:
1. Дозволить створити багато нових робочих місць
для пірнівчан за рахунок відбудови старих, «дочорнобильських» баз відпочинку, піонерських таборів
та інших об’єктів, що частково збереглися, а також
сприятиме створенню нових об’єктів оздоровлення та
рекреації — великих санаторно-курортних комплексів, реабілітаційних центрів, дитячих оздоровчих таборів, зелених маршрутів та інших цікавих рекреаційних
об’єктів.
2. Створення таких об’єктів — джерело суттєвого
наповнення бюджету громади. З часом надходження
від рекреації будуть тільки збільшуватись, що дозволить Пірнівській громаді стати дійсно заможною.
3. Збереження мальовничої природи нашого краю.
Маємо нині унікальний та, мабуть, останній шанс врятувати береги Десни, каналу та водосховища від подальшої хаотичної крадіжницької прихватизації. А
замість вирубки лісів під забудову — залишити їх збе-

реженими для наступних поколінь та ще й із прибутком
для громади.
Одразу хочу відповісти скептикам: створення курортної зони не зашкодить існуючим промисловим підприємствам та створенню нових виробництв (якщо на
це буде воля громади), а навпаки — дасть ще більший
поштовх до їх розвитку. Бо в Стратегічному плані курортної зони під рекреацію відводяться лише окремі
території. Саме місцева рада, депутати ОТГ будуть відповідальними за відповідне планування.
Кожне підприємство, незалежно від місця розташування, має дотримуватись норм екологічної безпеки.
Чи на існуючих, чи на нових, що будуть створюватись
на спеціально відведених для цього, згідно Стратегії,
промислових майданчиках Пірнівської ОТГ, кожен підприємець має нести моральну та юридичну відповідальність за шкоду довкіллю.
Тепер — увага! Ще більше позитиву!
ВЖЕ ЗАРАЗ рішенням Київської обласної ради
доручено обласній державній адміністрації підготувати обласну цільову програму щодо розвитку закладів
відпочинку і оздоровлення та обласну програму щодо
розвитку туризму, в яких врахувати створення курортної зони. А це — додаткове цільове фінансування
цього напрямку з державного бюджету!
Офіційне визнання території Пірнівської ОТГ курортною зоною вже зараз значно підвищує інвестиційну привабливість нашої громади. Тож, сподіваюсь,
що шановні майбутні депутати Пірнівської ради відповідально підійдуть до цієї можливості.

Передісторія.
Моєму зверненню та відповідному рішенню Київської обласної ради передувало багато підготовчої
роботи. Рішення базується на численних зверненнях
активістів. Питання обговорювалось з майже всіма
діючими сільськими головами майбутньої Пірнівської
ОТГ. Особливо вагому участь в ініціації та підготовці
питання, в тому числі — письмових обґрунтуваннях,
взяли голова Пірнівської сільської ради Сергій Олександрович Книжников та голова Лебедівської сільської
ради Олександр В’ячеславович Тишковець.
А ще передаю щирі вітання сусідам — Пісківській
ОТГ! Вони почали процес створення курортної зони
раніше, пройшли більшу частину шляху і днями отримали вже друге рішення обласної ради про створення курортної зони. Вони раді завершенню процесу та
готові поділитись з пірнівчанами досвідом практичної
реалізації переваг курортної зони.
За радянських часів у Київській області було два
основних курорти — Конча-Заспа та Пуща-Водиця.
Але кожен знає, що з часом їх забудували, ліси повирубували і тепер, на жаль, обидва курорти можуть претендувати хіба що на роль елітних передмість Києва.
Тож, сподіваюсь, що всі розпочаті нами процедури
по створенню нових курортних зон будуть пройдені до
кінця і на зміну втраченим курортам прийде Пісківка з
мальовничим Тетеревом і найкраще в світі Пірнівське
межиріччя!
З повагою Андрій ПЕЩЕРІН,
депутат Київської обласної ради
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Я працюю для міста Планів —
багато

ЛЕВИЦЬКА Ольга Юріївна, голова
житлово-будівельного кооперативу
«Верстат-2»,
директор об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку «Ольжин-2Д». Балотується до
Вишгородської міської ради від політичної партії «За майбутнє». Адже
переконана, що в цій команді — люди
справи, які розуміють проблеми міста
і працюватимуть на благо містян.
— Розкажіть про себе. Де народились, де навчалися?
— Народилася в Києві. Там же і навчалась у міській школі № 254. Після закінчення школи цілеспрямовано пішла
на кіностудію ім. Довженка. Працювала і
навчалась на монтажника фільмів, кінострічок. Отримала другий розряд. Але
незабаром через занепад вітчизняного
кінематографа довелося звільнитися.
Працювала у будівельній компанії, паралельно у ЖБК свого будинку. А з 2014
року — у Вишгороді, виконавчий директор в ОСББ «Ольжин 2-Д».
— А чому вирішили балотуватися
саме у Вишгороді?
— Ви знаєте, я дуже люблю ходити на підборах. І от нещодавно зловила
себе на думці, що в Києві я практично
не відриваю очей від доріг, бо вони там
здебільшого не у найкращому стані. А
у Вишгороді можна впевнено дивитися
вперед, крокуючи по рівненьких тротуарах.
Відверто кажучи, тут бачу кардинальні зміни і дійсно плідну співпрацю
влади з ОСББ.
— Розкажіть детальніше про це.
— У 2018-му році було запропоновано участь у проекті фінансової допомо-

ги 80/20 на проведення капітальних робіт у будинку. Хоча він відносно новий,
на жаль, є проблеми, які самостійно ми
вирішити не могли. По-перше, будинок
знаходиться на місці, де раніше було
болото. Верхній паркінг — це окрема
споруда від будівлі. І кожна ця споруда,
на жаль, почала жити своїм життям. Будинок люди завантажили меблями, і він
почав просідати, почали замикати вхідні
групи. Скільки б ми ремонтів не робили,

все одно була волога, грибок. Завдяки
дієвій допомозі міської влади ми залучили експертну групу, провели відповідні
роботи. Тепер вхідні групи перероблені
дуже красиво.
— У Вас є досвід у політиці або
місцевому самоврядуванні?
— Ні. Не було.
— Ви добре обізнані в темі ОСББ.
Плануєте лобіювати цю тему в міськраді, якщо Вас оберуть?
—Так, знаю багато технічних нюансів, якими можу поділитися. Хочу цю
тему розвивати. Багато корисного для
мешканців реально реалізувати за підтримки влади.
— На Вашу думку, чи можна в будинку, збудованому у 1960-70-ті роки,
створити ОСББ і успішно ним керувати?
— Можна, але за певних умов. У Києві я мешкаю в кооперативному будинку, зведеному в 1964 році. Це окрема
проблема в місті з такими будинками.
Адже на законодавчому рівні кооперативи майже не мають жодних юридичних
прав. І фактично такі будинки залишаються сам на сам зі своїми проблемами.
У будинках 1960-х років можна зробити
об’єднання, але, через старі комунікації,
лише за дієвої допомоги міста.
Треба обстежувати кожний будинок
окремо, із залученням спеціалістів, і
дивитися, чи взагалі можливо його відновити, чи можливе його подальше існування. Бо є такі будинки, в яких можна
замінити комунікації, але стіни не витримають. Комплексно і уважно потрібно
поставитись до цього питання.
— У новому статусі депутата, гадаєте, зможете досягти тих змін, яких
прагнете?
— Думаю, так. Адже зможу впливати на рішення виконавчої влади, вносити свої актуальні і вагомі пропозиції. Я
не сама йду, а з командою однодумців.
Коли Вишгородський міський голова
Олексій Момот запропонував стати членом його команди, я поцікавилась його
баченням конкретних проблем. І наші
думки, ідеї та плани сходяться. І всі інші
члени цієї команди — люди, яких я знаю,
поважаю, серед них є мої друзі. Разом,
я впевнена, ми досягнемо ефективних
змін.
— У якій комісії
хотіли б працювати,
якщо Вас оберуть до
міської ради?
— Якщо буде створена комісія, яка вирішуватиме
питання
житлового фонду. Паралельно мене дуже хвилює питання, скажімо
так, не зовсім законних
дій компаній монополістів. Таких як Київоблгаз,
Київобленерго. Дуже б
хотілося, щоби місцева
влада мала на них важелі впливу. Адже якість
надання ними послуг
бажає кращого…
— Яким, на Вашу
думку, має бути депутат місцевої ради?
— В першу чергу, депутат має працювати в інтересах міста і людей. Тобто,
на першому місці в нього має бути Вишгородська територіальна громада та її
мешканці.
— Наскільки Ви відповідаєте цим вимогам?
— Вважаю, моя робота протягом років свідчить про те, що я — саме людина,
яка працює для міста.

САРДАК Віталій Ігорович, директор
комунального підприємства «Управляюча компанія» ВМР. Балотується до
Вишгородської міської ради від політичної партії «За майбутнє», адже прагне бути в команді однодумців, котрі не
будуть розмінюватись на дешевий популізм, а працюватимуть для кращого
майбутнього рідного Вишгорода.
— Віталію, кілька слів про себе.
— Мешкаю у Вишгороді шість років. Маю вищу освіту за спеціальністю
«фінанси», вислугу державного службовця (працюючи у Державному казначействі). Більше десяти років займався
видавничою справою. Наразі очолюю
комунальне підприємство «Управляюча
компанія» Вишгородської міської ради.
Сертифікований фахівець у сфері ЖКГ
– менеджер-управитель житлових будинків. Очолюю громадську організацію
«Зелений корпус». Займаюсь спортом,
веду активний та здоровий спосіб життя.
— Якби можна було повернути час
назад, з чого б розпочали реформу
ЖКГ міста?
— Вважаю, що реформи у сфері
ЖКГ, які держава впроваджує на законодавчому рівні, необхідні та своєчасні.
Створення ОСББ, надання людям можливості обирати управителів багатоквартирних будинків, обрання типу договору про надання комунальних послуг,
можливість самостійно узгоджувати
кількість послуг та їх вартість дає можливість відчувати себе господарями,
вчитися домовлятися, прислуховуватися
до думки більшості, бути більш вибагливими та водночас відповідальними.
Шкода, що таке підприємство як
Тепломережа і досі знаходиться у підпорядкуванні району. Впевнений, що
після створення об’єднаної територіальної громади і переходу Тепломережі в її
управління, ми нарешті зможемо перевірити дійсний стан нарахувань, розрахунків тарифів (що є досить болючим питанням для населення), перевірити стан
мереж та почати тепломодернізацію мереж у багатоквартирних будинках.
Враховуючи активність мешканців
у напрямку сортування та розділення
сміття, ще раніше і в ще більшому масштабі запустив би проект, який діє в нашому місті понад два роки.
— Які першочергові завдання потребуватимуть вирішення у новоствореній ТГ?
— Це питання досить популярне,
але водночас популістичне. Враховуючи
кількість населення та розмір території
нашої громади, інтереси різних людей
і навіть районів можуть пересікатися. І,
підтримавши одних, можна обмежити
інтереси інших. У таких випадках доведеться керуватися думкою більшості
або приймати компромісні рішення, які б
задовольняли всі сторони в певних частках. Головне, щоби при прийнятті рішень
депутат не порушував норми чинного
законодавства України.
А якщо конкретно:
1. Добудувати дошкільні та шкільні
навчальні заклади.
2. Побудувати третій виїзд з міста.
3. Налагодити пасажирські перевезення з Хотянівки та Осещини до Києва.
4. Передача Тепломережі у місто та
повний аудит діяльності цього підприємства з подальшим налагодженням роботи на принципах відкритості до клієнта.
5. Реалізація інституції відповідаль-

ного власника, шляхом створення ОСББ
та обрання управителів. Це і інформаційні навчання, і практичні навички для
співвласників.
— Каденція завершується. Можете підсумувати, що зроблено, що ні і
чому?
— За останні п’ять років реалізовано
багато проектів по благоустрою міста,
по ремонтах багатоквартирних будинків,
розпочато будівництво першого в місті
парку, враховуючи важливість потреби
населення в пасажирських перевезеннях, як міських так і сполученням до
Києва, змогли довести необхідність, а в
подальшому збільшили кількість маршрутів для пасажирських перевезень,
розпочали будівництво нового та реконструкцію існуючих закладів дошкільної
освіти, запустили перший в Україні проект, безкоштовний для населення, збирання сортованого сміття на принципах
відповідальності виробників упаковки,
побудували чимало спортивних та дитячих майданчиків, розпочали співпрацю
з міжнародними фондами по проектах
енергозбереження (санації) муніципальних будівель міста та ін.
В наступних роках обов’язково потрібно реалізувати програми по модернізації ліфтового господарства, яке в
багатьох будинках у зношеному стані та
має дуже великі терміни експлуатації.
Не менш важливим питанням є реконструкція теплових пунктів у будинках, що
дозволить зменшити вартість комунальних платежів для населення. Потрібно
в рази збільшити облаштовані паркові
зони, місця для відпочинку мешканців
та гостей міста. Обов’язково реалізуємо
проект контакт-центру та центру звернень громадян, який ми вже запропонували депутатам. Він прийнятий та чекає
на фінансування. Це дозволить у рази
поліпшити комунікацію між мешканцями
та всіма службами і установами міста на
сучасному рівні, з використанням гаджетів, цифрової телефонії та соціальних
мереж. Після успішної реалізації проекту співфінансування з європейськими
фондами Engagement Global та NAKOPA
по енергосонації муніципальної будівлі є
плани подати на співфінансування проекти енергосонації у багатоквартирних
будинках — заміна теплових пунктів,
утеплення фасадів тощо.
Планів багато, більшість із них — досить амбіційні. Але, враховуючи бажання
та вміння нашої команди, ми обов’язково
досягнемо всього запланованого.
Чому я постійно кажу «ми»? Бо все
зроблене та заплановане ми реалізовували з різними людьми. Починаючи від
міського голови та апарату міської ради,
депутатів різних рівнів, керівників і працівників державних та приватних підприємств, членів громадських організацій,
закінчуючи друзями та сусідами.
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Політична партія «Пропозиція»
Очолює список партії «ПРОПОЗИЦІЯ» у депутати Вишгородської міської ради
та кандидат на посаду Вишгородського міського голови — ЖАДАН СЕРГІЙ
Щоб підтримати мене та мою команду, голосуйте
за політичну партію ПРОПОЗИЦІЯ № 11 у виборчому бюлетені

1 ОКРУГ

1. ВОЛОТОВСЬКИЙ
ВІКТОР

01

2. ЖАДАН
МИКОЛА

3. БАТЬОХА
АНДРІЙ

02

4. СОКОЛОВА
ОЛЬГА

03

04

5.ПРИЙМАК
ІРИНА

05

6. КЛОВАНИЧ
МИКОЛА

06

7. ОХОНЬКО
ОЛЬГА

07

2 ОКРУГ

1. БАКАТІН
ЮРІЙ

01

2. ВАЛЬКО
ОЛЕГ

3. ТЕПЛЮК
ГАЛИНА

02

4. КОРУЦ
МИКОЛА

03

5. ВОЙТОВИЧ
ТАМАРА

04

05

3 ОКРУГ

1. ТЮТЮННИК
АРТЕМ

01

2. ВАЛЬКО
ЛЕСЯ

02

3. МАМАЙ
ЛЕСЯ

4. ДОВГОБОРСЬКА 5. КОРЖИНСЬКИЙ
ОЛЬГА
ВАСИЛЬ

03

04

05

6. БОЙКО
ІННА

06

7. КАДУК
ТАРАС

07

4 ОКРУГ

1. КУЧМІЙ
ОЛЕГ

01

2. СТОРОЖИК
ВЛАДИСЛАВ

02

3. ТАТАРКО
ВОЛОДИМИР

03

4. МАЗУРИК
ЄЛИЗАВЕТА

04

5. ОЛЕКСІЙ
КАТЕРИНА

05

6. ТАРАСЕНКО
ПАВЛО

06
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ЗРОБІТЬ СВІЙ
ПРАВИЛЬНИЙ
ВИБІР!
25 жовтня жителі Київської області обиратимуть депутатів і голів
усіх рівнів місцевого самоврядування на наступну каденцію. Будуть переобрані Київська обласна рада, районні ради, голови і ради територіальних громад.
Обираючи своїх представників у місцеву владу, голосуйте за тих,
хто вже довів, що може і вміє працювати, хто працює з людьми і для
людей, хто прагне змін на краще.
Нові можливості, що з’являться у громади внаслідок децентралізації, дозволять вирішувати нагальні потреби людей і територій на місцях, але для цього потрібна сильна та професійна команда.
Саме з такою командою я йду на вибори! Впевнений: разом, завдяки
спільній і згуртованій роботі, стратегічному плануванню та виваженим
управлінським рішенням, ми зробимо багато прогресивних змін.
Вибір за Вами!
25 жовтня зробіть крок назустріч позитивним змінам у своєму регіоні!
ВАША ДОВІРА — НАША ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!
Роман БУКОВСЬКИЙ

ВИРІШАЛЬНЕ СЛОВО ЗА ВАМИ, ДОРОГІ ВИШГОРОДЦІ
Рідний Вишгород!
Шановна громадо!
Знаю, що всі вже втомились від політичної агітації та реклами.
Залишилось ще трохи — і це все мине.
А от результати нашого з вами вибору
кожний відчуватиме на собі ще не один
рік. Саме тому так важливо зробити свідомий вибір!
Майбутнє України залежить не тільки
від Президента, Парламенту та Уряду.

Набагато більше воно залежить від того,
хто буде обраний на місцях, – міських голів, депутатів міських, районних, обласних рад.
25 жовтня відбудуться чергові місцеві
вибори.
Майже серед 400 кандидатів у депутати міської ради ми обираємо 26 представників багатотисячної новоутвореної
Вишгородської громади та її голову серед
14 кандидатів.

1

Обираючи представників місцевого
самоврядування, ми віддаємо свій голос
за тарифи, дороги, благоустрій, дитячі садочки, школи, нові парки, за те, як буде
громада розвиватись у найближчі роки та
які будуть визначені пріоритети.
Саме тому дуже важливо, щоб обрані
кандидати були небайдужими до людей,
до проблем громади, мали стратегічне
бачення, досвід та бажання працювати.
Вміли об’єднуватись, чути колег, критику-

вати – не ображаючи, а пропонуючи реальні шляхи вирішення нагальних питань.
Прийдіть на вибори 25 жовтня! Обирайте розумом і серцем, тих, хто гідний
Вашого голосу!
З повагою до Вашої думки, вірою в
підтримку та свідомий вибір!
Кандидат на посаду
Вишгородського міського голови
Тетяна БРАЖНІКОВА

Бражнікова Тетяна Олексіївна
Київська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», 1981 р.н.,
Вишгородська міська рада, секретар Вишгородської міської ради, проживає у м. Вишгород

Вишгород
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ПРОФЕСІЙНІ,
ДОСВІДЧЕНІ, ЄДИНІ.
1

ГІДНІ ВАШОГО
ВИБОРУ!

1

1

1

1

Альона Шутенко
Освіта вища. Працює в Міністерстві захисту довкілля
та природних ресурсів
України.
Пріоритети: екологія, запровадження системи
моніторингу якості повітря,
оптимізація процесу роздільного збору сміття, встановлення сортувальної лінії
побутового сміття, розвиток
рекреаційного потенціалу.

Олексій Ростовський
Депутат Вишгородської
міської ради 2015–2020
років.
Освіта вища. Директор
обслуговуючої організації.
Більше 10 років займається
громадським та соціальним
життям міста.
Пріоритети: урбаністика
та громадський простір,
безпека.

Людмила Соболєва
Освіта вища, педагогічна.
Активна громадянська
позиція. Депутат
Вишгородської міської ради
III-IV скликань.
Пріоритети: безпека та
благоустрій, соціальний
захист населення,
прозорість діяльності
влади.

Олег Свердлюк
Освіта вища. Приватний
підприємець, голова ОСББ
«Форт Хаус», співзасновник
ГО «Асоціація ОСББ міста
Вишгород»
Пріоритети: благоустрій,
розвиток інфраструктури,
прозорість бюджету,
безпека.
Сфери: ЖКГ, ОСББ,
земельні питання,
містобудування, інновації.

2

2

2

2

2

2

Олександр Семенов
Освіта вища, технічна.
Успішний підприємець,
депутат Вишгородської
міської ради VI-VII
скликань.
Пріоритети: припинення
незаконної і хаотичної
забудови, розвиток малого
та середнього бізнесу,
гармонійний розвиток
інфраструктури міста.

Юрій Козін
Освіта вища. Тренер ВРК
ДЮСШ.
Пріоритети: розвиток
спортивної інфраструктури,
популяризація здорового
способу життя, прозоре
формування бюджету.

Анна Головаченко
Має дві вищі освіти:
фінансово-економічну та
педагогічну.
Голова ГО «Дельфін Свім».
Співзасновник ГО
«Вишгородська Батьківська
Рада».
Пріоритети: спорт,
громадські організації,
освіта, медицина, інклюзія.

Олеся Горгота
Освіта вища, філософська,
кандидат філософських
наук. Викладацький досвід
роботи — понад 15 років.
Директор спеціалізованої
школи «Сузір’я».
Пріоритети: освіта, гендерна
політика, психологія,
статеве виховання.

Тетяна Кравчук
Громадський активіст, приватний підприємець.
Має дві вищі освіти Національного університету
харчових технологій.
Десять років працювала
держслужбовцем. Зараз
приватний підприємець.
Розробник реформ з освіти.
Пріоритети: освіта, наука,
безпека, культура, дозвілля.

Юрій Приходько
Успішний управлінець. Освіта
вища – юридична, економічна.
Інженер-землевпорядник.
Має досвід роботи в органах
місцевого самоврядування.
Пріоритети:
енергоефективність,
енергозбереження,
ефективність використання
ресурсів, прозорість та
публічність бюджетного
процесу.

У списку кандидатів
у депутати Вишгородської
міської ради

№ 10

Вікторія Сивачук
Спеціаліст харчової
промисловості. Кухаркондитер. Приватний
підприємець.
Пріоритети: прозорість
влади, жорсткий
громадський контроль,
прозорість формування
бюджету, економічний
розвиток громади.

МОЯ СИЛЬНА КОМАНДА
КАНДИДАТ НА ПОСАДУ ВИШГОРОДСЬКОГО
МІСЬКОГО ГОЛОВИ Т. БРАЖНІКОВА

Київська Обласна організація
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

Бражнікова
Тетяна
Олексіївна

3

3

3

3

3

3

3

Лариса Крадожон
Освіта вища, економічна.
Має досвід роботи
в органах місцевого
самоврядування. Фахівець
з публічних закупівель.
Пріоритети: соціальноекономічний розвиток,
прозорість у публічних
закупівлях, залучення
інвестицій.

Володимир Головаченко
Засновник ГО
«Вишгородська Батьківська
Рада». Голова ГО «Асоціація
ОСББ міста Вишгорода».
Голова ОСББ по вулиці
Шолуденка, 8, Вишгород.
Пріоритети: прозорий
бюджет, створення та
розвиток ОСББ, якість
комунальних послуг,
тарифи, енергомодернізація
будинків.

Ігор Тихан
Освіта вища. Підприємець.
Директор ринку
«Набережний».
Пріоритети: підтримка
малозабезпечених верств
населення; благоустрій,
транспорт, розвиток спорту,
прозорість бюджету.

Марія Решетнікова
Успішний управлінець.
Досвід роботи в органах
місцевого самоврядування
понад 15 років, секретар
Вишгородської міської ради
VI скликання.
Пріоритети: прозорість,
публічність, підзвітність
громаді.

Віталій Колесніков
Освіта вища. Юридична.
Має ступінь магістра
за спеціальністю
«природоресурсне та
екологічне право».
Пріоритети: розвиток
спортивної інфраструктури,
ефективне використання
природних ресурсів,
благоустрій.

Володимир Шелест
Освіта вища, технічна.
Голова ОСББ Мазепи, 13/9.
Пріоритети: житловокомунальне господарство,
благоустрій, підтримка
розвитку ОСББ, розробка
та реалізація програми
«Надійні та безпечні
ліфти».

Наталія Коваленко
Освіта вища, педагогічна.
Директор міського
комунального дошкільного
навчального закладу.
Пріоритети: освіта,
дошкільна освіта, статеве
виховання в дошкільних
закладах.

4

4

4

Юрій Колодзян
Освіта вища. Голова
правління АТ
«Гідромеханізація». Депутат
Вишгородської міської ради
VI-VII скликань.
Пріоритети: забезпечення
високого рівня економічного
і культурного розвитку міста,
відновлення втрачених
соціальних і духовних
надбань, повернення довіри
громадян до влади.

Ольга Шут
Освіта вища, педагогічна.
Успішний управлінець.
Досвід роботи в органах
місцевого самоврядування
— понад 15 років, секретар
Вишгородської міської ради
III-IV скликань.
Пріоритети: прозорість,
публічність, підзвітність
громаді.

Ольга Ткаченко
Освіта вища, економічна.
Пріоритети: соціальна
політика, розвиток
соціальної інфраструктури,
співпраця з громадськими
організаціями.

4
Віталій Кутаф’єв
Освіта вища, технічна.
Депутат IV скликання
Вишгородської міської
ради.
Пріоритети: освіта,
залучення інвестицій,
соціально-економічний
розвиток.

4

4

4

Вікторія Ануфрієва
Голова та засновник ГО
«Міжнародний центр захисту прав дітей з обмеженими можливостями»,
освіта вища економічна.
Пріоритети: інклюзивна
освіта, створення інформаційно-соціальних просторів, захист прав дітей,
молоді з особливими потребами та сімей, в яких вони
виховуються.

Валерій Виговський
Освіта вища, технічна.
Успішний підприємець,
депутат Вишгородської
міської ради VI-VII скликань.
Пріоритети: розвиток
промисловості, створення
нових робочих місць,
оптимізація роботи міського
та міжміського транспорту,
збереження культурної
спадщини України.

Андрій Сербин
Лікар Інституту
репродуктивної медицини.
Освіта вища, медична.
Пріоритети: медицина,
здорове та безпечне
материнство, покращення
надання медичної допомоги
населенню.
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Вишгород
Середа, 21 жовтня 2020 року

Та нехай собі як знають, нам своє робить

(Початок на стор. 1)
— Але уникнути виборчої теми
Вам не вийде, бо у соціальних мережах кандидати в мери, а то і просто
злопихателі поширюють всілякі нісенітниці, особливо з комунальної сфе-

ри. Ви можете спростувати ці фейки?
— Така в них робота — поливати
помиями. Усім адекватним вишгородцям я хочу надати об’єктивну інформацію. Скажімо, про просідання асфальту по вул. Грушевського, 8. Мовляв, це
нашкодили забудовники, які тягнули
каналізацію від ЖК «Ярославичі-ІІ».
Ми провели технічне обстеження, і виявилося, що провалля сталося через
стару систему тепломережі. Вище по
вулиці вода потрапляла до однієї із
камер, підтоплювала, і грунт з асфальтом просідав. Якби господар тепломережі — районна рада — належним чином фінансувала підприємство, такого
б у нас не було.
— Ще один чорний піар — дощова каналізація по вул. Набережній.
Де правда, а де вимисел?
— Є проблеми каналізації в районі

«Сільпо» і ЖК «Берегиня». Справа в
тому, що ще за попередньої влади було
погоджено проект на будівництво дощового колектора з використанням насосів для перекачування води. Але, як
виявилося, система діє вкрай незадовільно. Проте, за рішенням суду міська
рада має взяти на баланс цю недолугу
мережу. Цю нову каналізаційну систему
доведеться переробляти. А негатив від
людей іде на адресу нинішньої влади.
— А що там чудять підрядники
у районі будинків №№ 8, 12 по вул.
Набережній?
— А це все — наслідки від процедури «Прозоро». Тендер на роботи виграло ТОВ «TAS-Євробуд» — така собі
київська фірмочка, інакше і не скажеш.
Міська рада оцінила роботи по будинку
№ 8 у сумі 1 млн 466 тис. грн. «Євробуд» погодився все зробити на 418 тис.

дешевше. І їх оголосили переможцями
тендеру. Ці фірмачі так похазяйнували,
що ми маємо тепер затоплення підвалу, заводнення подвір’я, зруйновану
систему поливу, нове бордюрне каміння, що вже розсипається, та інші непереливки. Ось вам і антикорупційна
система «Прозоро», яка безсила проти хитрощів шарлатанів і пройдисвітів.
Ми будемо судитися з «Євробудом».
Жодної копійки вони не отримають,
доки все не зроблять належним чином.
Ось так: система «Прозоро» підсунула
нам такого підрядника. Тепер вигрібає
від людей міська влада, а на чорному
піарі заробляють місцеві недоброзичливці. Але, як писав Павло Тичина,
То нехай собі як знають
Божеволіють, конають, —
Нам своє робить.
Розмовляв Володимир ТКАЧ

Звіт заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради
Іванова Трохима Сергійовича про роботу у 2019 році
нодавства України, з питань забезпечення
життєдіяльності міста.
Підсумки роботи за 2019 рік у підпорядкованих мені сферах.

Мої основні завдання як заступника міського голови спрямовані на координацію роботи апарату ради та її виконавчих органів із
загальних питань. Я забезпечую здійснення
організаційно-розпорядчих та консультативно- дорадчих функцій із соціально-гуманітарних питань; здійснюю контроль за управлінням закладів освіти, охорони здоров’я,
культури, фізкультури і спорту, які належать
територіальній громаді міста чи передані їй,
координую роботу міської ради з питань міжнародних відносин, транспорту та зв’язку.
Моя робота з гуманітарних питань є
різноплановою, охоплює майже всі сфери
життя та стосується всіх вікових категорій
мешканців міста: від найменших вихованців
дитячих дошкільних закладів — до громадян
поважного віку.
За даний період забезпечував організацію своєчасного виконання розпорядчих
актів та службових документів усіх рівнів за
напрямком діяльності.
За інформацією канцелярії з питань діловодства та роботи зі зверненнями громадян
у 2019 році:
- надійшло 606 звернень юридичних осіб,
розглянуто та надіслано (згідно з резолюціями);
- надійшло 110 заяв та звернення від жителів міста, які розглянуті та надісланні до виконавців (згідно з резолюціями).
Виконую інші доручення міського голови (особи, яка здійснює його повноваження),
видані у межах компетенції та чинного зако-

І. Розвиток транспортної інфраструктури міста
Автотранспорт — стабільно працюючий
громадський транспорт є надзвичайно важливою складовою життєдіяльності сучасного
міста. Пріоритетні завдання, які мали бути
виконані в першу чергу, це:
- вирішення питання перевезень пільгової категорії населення;
- започаткування нового маршруту у місті для перевезення населення міста від масиву «Сади Дніпра» та вул. Кульчицького;
- внесення змін до існуючого маршруту
містом № 1 «вул. Київська – Набережна –
храм св. св. Бориса і Гліба»;
- створення додаткового маршруту сполученням м. Вишгород – м. Київ.
Прозоро проведено конкурси по визначенню переможців на міські автобусні
маршрути загального користування відповідно до чинного законодавства України, зокрема постанови Кабінету Міністрів України
від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження
порядку проведення конкурсу з визначення
перевізника на автобусному маршруті загального користування» на новоствореному
міському маршруті № 2 сполученням «вул.
Кульчицького — масив «Сади Дніпра», та на
існуючому міському маршруті № 1 «вул. Київська – Набережна – храм св. св. Бориса і
Гліба» з внесеними змінами за рахунок його
продовження та зміни схеми руху.
У 2018 році було створено КП Вишгородської міської ради «Вишгородпастранс», що
дало змогу створити соціальний пільговий
маршрут сполученням «м. Вишгород (пл.
Шевченка) - м. Київ « АС «Героїв Дніпра» для
перевезення пільгової категорії населення м.
Вишгорода у 2019 році та подовжити його
курсування на 2020 рік.
Проведено засідання робочих груп та
комісій щодо створення нового маршруту
сполученням «м. Вишгород (з-д «Карат») м. Київ АС «Героїв Дніпра» через ст. м. «Почайна».
Також брав участь у робочих групах
щодо подовження маршруту № 396 через
ЖК «Ярославичі 1», ЖК «Ярославичі 2».
Завдяки створенню сприятливих умов
для перевезення населення міста та пільгової категорії обсяг звернень та скарг скоротився до мінімуму.
ІІ. Розвиток фізичної культури і спорту
Фізична культура і спорт є важливою
складовою виховного процесу дітей, підлітків, учнівської та студентської молоді і

відіграє значну роль у зміцненні здоров’я,
підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні
здорового дозвілля, збереженні тривалості
активного життя дорослого населення.
Разом з м. Ірпінь було проведено міжнародний турнір із футболу, участь в якому
брали представники українських діаспор
із шести країн. Після цього м. Ірпінь та м.
Вишгород було відзначено подяками голови
організаційного комітету міжнародної організації українських громад «Четверта Хвиля»
Ігоря Бокая, як найкращі міста, де проводились ці змагання.
Було надано матеріальну допомогу для
розвитку секції велоспорту у складі комплексного дитячо-юнацького спортивного клубу
відділення в складі Комунального підприємства «Управління фізичної культури і спорту»..
Взимку проведено марафон «Йоль», в
якому взяли участь понад 3000 учасників.
Взяли участь у підписанні меморандуму
про співпрацю між головою Київської обласної федерації футболу та головою організаційного комітету міжнародної організації
українських громад «Четверта Хвиля».
ІІІ. Соціальна сфера, освіта та культура
Для впорядкування місць у садочках дотримується список електронної черги.
З метою вирішення соціальної проблеми
дефіциту місць у садочках особисто протягом року брав участь у перемовинах щодо
виділення коштів фондом «Регіональний
розвиток» на будівництво нового садочка в
м. Вишгороді (в сумі 12 млн грн). На сьогодні
ми досягли позитивного результату та отримаємо можливість найближчим часом розпочати роботи.
Зауважу, що було збережено програму
підтримки інтелектуально-творчого розвитку
дітей на 2019 рік, яка допомагає розкритися
індивідуальним здібностям та забезпечити
високий рівень підготовки дітей, а також приділити особливу увагу комплексному естетичному розвитку дітей.
У сфері культури відповідно до Закону
України «Про реформування державних і
комунальних друкованих засобів масової
інформації» було ліквідовано Комунальне
підприємство «Редакція газети «Вишгород».
Проведено тендер на надання послуг ТОВ
«Газета «Вишгород» з висвітлення діяльності
виконавчого комітету Вишгородської міської
ради та Вишгородської міської ради друкованими засобами масової інформації. Мешканці міста отримують газету «Вишгород»
безкоштовно.
ІV. Міжнародне співробітництво
У поточному році в цій галузі нам вдалося

досягти активізації існуючих партнерських
стосунків з містом-побратимом Айхенау, а
також розпочати підготовку до встановлення
нових.
Пріорітетним досягненням були перемовини щодо реалізації енергоефективної програми у нашому місті та отримання гранту у
розмірі 230 тис. євро від фонду NAKOPA, на
утеплення фасаду, заміну вікон, заміну системи опалення приміщення, встановлення
індивідуального ІТП (теплового пункту) і утеплення даху будівлі.
Сподіваємося, що надалі ми зможемо активізувати співпрацю з містами-побратимами в галузях спорту, культури та освіти.
Інше:
2019 року було здійснено 9 робочих відряджень, в тому числі закордонні – в рамках
робочих груп, на які кошти з міського бюджету не витрачались.
Відвідування форумів, семінарів, практикумів, конференцій на запрошення Асоціації
міст України.
Робочі візити на запрошення до Київської обласної ради, в тому числі на пленарні
засідання сесій Київської обласної ради.
Я є представником Вишгородської міської ради в Київській обласній раді з питань
фінансування та перспектив розвитку міста.
Вишгородська міська рада активно
співпрацює з Асоціацією міст України та
всеукраїнською громадською організацією
«Асоціація малих міст України» у напрямку
енергоефективності, дорожньо-транспортному, а також у питанні агломерації.
Завжди сумлінно ставився до виконання
обов’язків, був відкритий для людей та робив
усе можливе для розвитку та процвітання нашого улюбленого Вишгорода.
2016 року відзначений Подякою Київської
обласної ради за значний внесок у сприянні
розвитку української державності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм,
активну громадянську позицію.
2016 року нагороджений Почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю,
особистий вагомий внесок у соціально-економічний розвиток області, місцеве самоврядування в Київському регіоні, активну громадянську позицію.
2020 року нагороджений Почесною грамотою Київської обласної ради за значний
особистий внесок у соціально-економічний
та культурний розвиток області, сумлінну
працю та зразкове виконання службового
обов’язку.
Насамкінець свого звіту хочу подякувати
всім за співпрацю та конструктивну роботу,
яка була спрямована на покращення життя
мешканців міста, його розвиток як культурного європейського міста.

Вишгород
Середа, 21 жовтня 2020 року
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ВИШГОРОДСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ

Дійте законно!
Правоохоронці Вишгородщини закликають усіх учасників виборчого
процесу в період передвиборчої агітації суворо дотримуватись карантинних вимог, а громадян – повідомляти
про виявлені порушення на оперативну лінію «102».
Нагадуємо, що Постановою Кабінету
Міністрів України від 14 вересня 2020 р.
№ 846 «Про внесення змін до постанови
КМУ від 22 липня 2020р. № 641» затверджений Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів. Цей Порядок визначає
механізм здійснення протиепідемічних
заходів під час організації та проведення виборів на період дії карантину з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID -19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2.
Документ, зокрема, передбачає: під
час проведення заходів передвиборної агітації шляхом встановлення агі-

КАРАНТИННІ ЗАХОДИ
Регіони позначатимуть зеленим,
жовтим, помаранчевим або червоним
рівнем небезпеки поширення Covid-19,
залежно від епідемічної ситуації. Маркуватиме регіони автоматизоване
програмне забезпечення на основі алгоритмів і даних. Національна комісія
ТЕБ та НС затверджуватиме дані.
Що змінюється для адаптивного
карантину?
Додатково посилюються обмежувальні заходи у регіонах із «зеленим»
рівнем епідеміологічної небезпеки.
У регіонах «зеленого», «жовтого» та «помаранчевого» рівнів: дозволяється проведення спортивних заходів
без глядачів та за умови дотримання
учасниками протиепідемічних заходів.
Місцеві органи самоврядування
отримають доступ до даних електронного сервісу «Дій. Вдома». Це необхідно,
аби контролювати осіб, які підлягають
самоізоляції чи обсервації або порушують правила карантину.
Для Єдиної державної системи
цивільного захисту по всій території
України продовжується режим «Надзвичайної ситуації» до 31 жовтня 2020 року.
Коли регіон вважається «зі значним поширенням COVID-19»?
Якщо наявна хоча б одна з ознак:
завантаженість ліжок у лікарнях
понад 50 % протягом п’яти днів поспіль
(без урахування ліжок, відведених для
лікування COVID-19 у дитячих та пологових відділеннях);
середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА не менше 48 на 100 тис.
населення протягом останніх семи днів.
Зелена зона
Немає сплеску захворювань, завантаженість ліжок у лікарні — на рівні 5 %.
перебування у громадських будівлях — у масках або респіраторах
масові заходи за участі більше 50
осіб
кінотеатри та заклади культури
з наповненістю не більше 50 % місць у
кожному окремому кінозалі або залі
перевезення пасажирів тільки в
межах сидячих місць
відвідування закладів дошкільної,
шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50
% дітей та персоналу закладу
робота кафе, барів, ресторанів піс-

таційних наметів, роздачі друкованих
агітаційних матеріалів, особи, які безпосередньо залучені до таких заходів,
повинні використовувати засоби індивідуального захисту, зокрема респіратори
або захисні маски, що закривають ніс та
рот, у тому числі — виготовлені самостійно, дотримуватися санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог.
Шановні керівники виборчих штабів
політичних партій!
Основне завдання поліції під час виборчого процесу – простежити за тим,
аби вибори пройшли в межах закону.
Поряд з цим, правоохоронці слідкують,
аби й передвиборча агітація проводилася відповідно до чинного законодавства.
Тож, закликаємо усі політичні сили бути
свідомими та законослухняними у реалізації та доведенні до населення своїх
політичних програм та намірів.
Робота поліції спрямована на забезпечення безперешкодної реалізації
права наших громадян, передбаченого

Конституцією України, – вільно обирати
і бути обраним. Також правоохоронці запобігатимуть підкупу виборців чи іншим
неправомірним методам виборчого процесу, а разом з тим, будуть дотримува-

тися політичної нейтральності.
Всіх громадян, які братимуть участь
у виборчому процесі, ми закликаємо діяти законно та не піддаватись на різного
виду провокації.

Адаптивний карантин в Україні — до 31 грудня
ля 24-ї та до 7-ї години. Але дозволяється адресна доставка та на винос.
Жовта зона
5 днів поспіль змінюються показники
захворювань. При цьому завантаженість
лікарняних ліжок на рівні від 5 % до 50
%, не враховуючи у дитячих та пологових відділеннях.
масові заходи за участі більше 30
осіб
відвідування установ соціального
захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги
кризово
на вході до закладів чи заходів потрібно розмістити інформацію про можливу кількість відвідувачів. Контроль має
здійснювати власник приміщення або
організатор події
обмеження зеленої зони зберігаються
Помаранчева зона
Завантаження ліжок становить від 50
% до 75 %, не враховуючи у дитячих та
пологових відділеннях.
масові заходи за участі більше 20
осіб
робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів
планові госпіталізації в лікарнях
спортзали, фітнес-центри, заклади
культури
прийом нових змін у дитячі табори
обмеження жовтої і зеленої зон
зберігаються.
Червона зона
Сплеск захворювань. Більше 320
хворих на 100 тис. населення протягом
14 днів. Завантаженість ліжок понад 75
%, не враховуючи у дитячих та пологових відділеннях.
робота громадського транспорту
відвідування закладів освіти
відвідування закладів сфери культури, кінотеатрів
діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів
обмеження зеленої, жовтої та помаранчевої зон зберігаються
відвідування закладів торговельного і побутового обслуговування населення.
Що є підставою для встановлення
червоної зони?
Червоні зони обмеження та їх кількість встановлюють спільним рішенням
державна та регіональна комісії ТЕБ і

НС. Це може бути одномоментне закриття всіх сфер або поступове обмеження для закладів, які в конкретному
регіоні призводять до спалахів хвороби.
Уряд рекомендує змінити графіки
початку робочого дня
Це зменшить кількість людей, які перетинаються у години пік в громадському транспорті.
На місцевому рівні рішення щодо перенесення робочого часу ухвалюють обласні, районні державні адміністрації та
Київська міська, разом з органами місцевого самоврядування та суб’єктами
господарювання.
Органам місцевої виконавчої влади
ті іншим держорганам, органам місцевого самоврядування, підприємствам,
установам, організаціям незалежно від
форми власності, рекомендується забезпечити
гнучкий режим робочого
часу, який передбачає різні години початку і закінчення роботи для працівників. За можливості — ввести дистанційну роботу.
Суб’єктам господарювання на період дії карантину також рекомендується
підкоригувати робочий графік. Перенести початок робочого дня на 10 чи більш
пізню годину суб’єктам господарювання,
які працюють у:
оптовій та роздрібній торгівлі
ремонті автотранспортних засобів і
мотоциклів
поштовій та кур’єрській діяльності
тимчасовому розміщенні та організації харчування
страховій діяльності
освіті
наданні соціальної допомоги
мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку.
На період дії карантину робочий день
розпочинається:
— о 8 годині — в органах виконавчої
влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
— о 10 годині — в центрах надання
адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України.
Крім того, органам місцевого самоврядування рекомендовано розробити
чи скорегувати маршрути руху громадського транспорту з урахуванням змінених графіків роботи.

Контроль та відповідальність
За порушення умов карантину передбачаються відповідні покарання.
Штраф від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1754 тис. грн) або арешт на 6 місяців.
Обмеження або позбавлення волі
на 3 роки, якщо такі дії призвели або
могли призвести до поширення хвороби.
Позбавлення волі на термін від 5 до
8 років, якщо порушення правил обсервації спричинило смерть або інші серйозні наслідки для третіх осіб.
Не наражайте на небезпеку себе та
близьких. Залишайтеся вдома. Збережімо Україну!
Правила обов'язкової обсервації
У квітні Уряд пом’якшив карантинні
обмеження та дозволив громадянам замінити обов’язкову обсервацію на самоізоляцію.
Чим відрізнятиметься обсервація
від самоізоляції?
При обсервації людина перебуватиме у лікарні чи іншій установі, яка визначена місцевою владою як обсерватор.
При самоізоляції людина сама визначає,
де планує перебувати протягом 14 днів.
Самоізоляції підлягають особи, які досягли 60 років.
Що для цього необхідно зробити?
1. При перетині кордону чи КПВВ людина погоджується на самоізоляцію.
2. Необхідно завантажити та зареєструватися в мобільному електронному
сервісі «Дій вдома».
3. Слідувати інструкціям з мобільного
додатку та дотримуватися правил самоізоляції.
Якщо ви не хочете або не маєте можливості встановити мобільний додаток
«Дій вдома» — вас доставлять до місця
обов’язкової обсервації.
Хто може використовувати самоізоляцію в «Дії»?
• Люди, які в’їжджають з-за кордону
до України.
• Люди, які в’їжджають з тимчасово
окупованих територій Донецької та Луганської областей, Криму і м. Севастополя через КПВВ.
Хто потрапить до обсервації?
Ті люди, які двічі порушили умови самоізоляції, — обов'язково підлягають обсервації у визначених місцевою владою
місцях.
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Пещерін Андрій

Народився 25 червня 1972 р. у. Маріуполі. Проживаю у Київській області з 1974 року.
Маю дві вищі освіти. У 1995 році закінчив
Київський політехнічний інститут, інженертехнолог, підтвердив диплом у німецькому
технічному університеті в Магдебурзі. У 2001
році закінчив Київський університет ім. Т. Г.
Шевченка за фахом «Юрист-правознавець».
Вільно володію німецькою та англійською мовами.
Директор виробничого підприємства ТОВ

Войко
Ірина

Вишгород
Середа, 21 жовтня 2020 року

Кандидат у депутати Київської обласної ради

18.

Peshcherin Food Processing (обладнання для
харчової промисловості)
Керівник фермерського господарства
«Сувид».
Член Благодійного фонду та спортивного
клубу «Молода Країна», член правління Благодійного фонду «Святої Ольги», співзасновник ХК «Вишгород».
Добробут кожної громади залежить як від
вирішення завдань на місцевому рівні, так і
від стратегічної взаємодії з сусідніми громадами. А для цього дуже важливо вміти налагоджувати тісну взаємодію рад ОТГ, району,
області та державних структур. Розуміти болючі питання громад та комплексно працювати над їх вирішенням. І я це вмію.
У Київську обласну раду був обраний у
2015 році по 21-му округу, як представник
Вишгорода та Лівобережжя. Свої обов’язки
депутата виконував чесно та дієво. Тепер,
відповідно до адміністративно-територіальної
реформи, до зони відповідальності округу 7,
по якому я балотуюсь у депутати Київської
обласної ради, входять 7 об’єднаних громад:
Вишгород, Пірнове, Петрівці, Димер, Іванків,
Полісся та Славутич. Обіцяю захищати інтереси Вишгорода та кожної з цих громад з максимальною віддачею.
По кожній громаді склав список нагальних місцевих проблем. А загальними
для всіх громад у своїй програмі хочу визначити такі:
1. Доступність та покращення послуг

Пещерін А. Є.
населенню. Адміністративних, соціальних,
медичних, освітніх (особлива увага – на доступність дошкільних навчальних закладів).
2. Спеціальні програми соціального захисту пенсіонерів, ветеранів АТО/ООС, чорнобильців, багатодітних родин, дітей-сиріт,
соціально незахищених верств населення та
людей з обмеженими фізичними можливостями. Держава має забезпечувати пільги згідно
із законами, а не за залишковим принципом.
3. Максимальне наповнення бюджетів
громад – допомога підприємцям, фермерам.
Саме вони, а не великі олігархічні клани, є
основою здорового функціювання кожної
окремої громади та країни в цілому. Потрібно
запускати Програми заохочення на місцевому рівні із залученням доступних державних
кредитів, грантів та європейських дотацій.
4. Розробка стратегічних планів розвитку кожної з громад. Визначення напрямку
розвитку, шляхів наповнення та контролю її
бюджету, пріоритетних об’єктів інфраструктури (дороги, комунікації, об’єкти освіти та
культури, поліпшення інтернет-зв’язку тощо),
створення умов для залучення інвесторів.
5. Увага до екологічних питань. Контроль за раціональним використанням лісового та водного фонду, зменшення шкідливого
впливу ЧАЕС, господарський підхід до збору
та сортування твердих побутових відходів,
зменшення шкідливих викидів від аграрних,
промислових підприємств та від несумлінних
забудовників, поліпшення стану Київського
водосховища, збільшення заповідного фон-
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Войко І. І.

Народилась 19 жовтня 1980 року.
У 2002 році закінчила з відзнакою Київський національний університет будівництва і архітектури та здобула кваліфікацію магістра за
спеціальністю «міське будівництво та господарство».
У 2011 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» та здобула фахову освіту управлінця.
В 2020 році закінчила Університет Короля Данила та здобула третю вищу освіту за спеціальністю «Архітектура та містобудування».
Маю 18-річний досвід роботи в галузі будівництва та проектування
об’єктів житлового, громадського, промислового призначення в державних та приватних організаціях.
Останні три роки працюю начальником відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства (головним архітектором району) Вишгородської районної державної адміністрації.
Я – патріот України. Вмію брати відповідальність на себе та маю
принципову позицію, доводжу розпочаті справи до кінця.
Шановні виборці!
Сьогодні в житті нашої громади настав переломний момент. Ми
об’єднуємося задля побудови кращого життя, задля розвитку і процвітання Вишгородщини, заради добробуту наших дітей.

Мені не байдуже, як далі розвиватиметься моя країна, моя громада і моє місто. Як зможемо ми скористатися можливостями, які надає
нам реформа децентралізації.
Моя Програма – проста і зрозуміла.
Маємо налагодити зручне й постійне транспортне сполучення між
Києвом та населеними пунктами об’єднаної територіальної громади.
Побудувати третій в’їзд/виїзд із Вишгорода по вул. Кургузова.
Завершення будівництва додаткового навчального корпусу спеціалізованої школи «Сузір’я».
Ремонт доріг загального користування, організація місць зберігання автомобілів.
Ремонт інженерної інфраструктури (мереж та комунікацій).
Проведення робіт із термомодернізації будинків.
Благоустрій майданчиків, лісопарку, прибудинкових територій,
прибирання стихійних сміттєзвалищ.
Розроблення Комплексного плану просторового планування території Вишгородської об’єднаної територіальної громади.
Люди повинні мати всі можливості для прямого спілкування з керівництвом громади і вирішення власних актуальних проблем.
Переконана, що до управління громадою мають прийти нові люди
та професіонали справи, яким не байдуже наше спільне майбутнє, які
знають, що треба для цього робити.
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Стандарти ЄС — це висока якість життя
для кожного мешканця нашого міста: економічне зростання, продовження реформи
децентралізації, добробут і безпека, достойні зарплати, якісна освіта і медицина, прозорість місцевої влади.
Мені 41 рік. Народилася в м. Києві в сім’ї
інженерів, виховую двох дітей.
Здобула дві вищі освіти: правознавство
та зовнішня політика, маю 9-річний досвід роботи на державній службі в сфері міжнародної діяльності.
З 2014 року працюю заступником директора юридичної компанії «Тотум Груп». Увесь мій
12-річний трудовий досвід від посади юриста
до заступника директора виховав у мені лідер-

ду, організація нових курортно-рекреаційних
зон.
6. Подальша підтримка та розбудова
культурного та духовного життя наших
громад.
7. Підтримка спорту та здорового способу життя.
8. Підвищення рівня безпеки. Впровадження електронних систем «Безпечне місто», «Безпечна громада».
9. Вишгородський район має величезний потенціал для розвитку туризму. Я
багато працював і буду працювати в цьому
напрямку. Бо туризм — це додаткові робочі
місця, наповнення місцевих бюджетів, розвиток громад.
Досягнення результатів можливе лише
при злагодженій співпраці на всіх рівнях.
У своїх політичних поглядах я незмінний.
У 2015 році був обраний у Київську обласну
раду від БПП (тепер — ЄС). Пишаюсь тим, що
і зараз іду на вибори разом із цією командою
однодумців, які прагнуть європейського добробуту для нашої країни.
Я завжди був толерантним і дружнім до
конструктивних дій на благо громади, всіх
її активістів, незалежно від їхніх політичних
вподобань. Обіцяю у своїй роботі працювати
разом з усіма небайдужими на благо оновленого району та всієї нашої країни, яка конституційно вибрала європейський шлях свого
розвитку.
Вишгород – наш дім!
В Єдності — Сила!

Поліщук А. Б.
ські якості та навчив цінувати в людях найважливіше: доброту, справедливість та чесність.
Останні 10 років проживаю та веду активну громадську роботу у Вишгороді, адже є помічником депутата на колишньому 25 окрузі
(вул. Симоненка 4, 4-А, 6, пр. Шевченка, 3), а
нині це виборчий округ № 1.
Я – людина справи, і мій життєвий девіз
наступний: «Деякі люди хочуть, щоб це сталося, деякі бажають, щоб це сталося, а деякі
просто роблять це реальністю».
Мої головні пріоритети в розвитку Вишгорода:
Розвиток міжнародної діяльності, залучення інвестицій, сприяння розвитку підпри-

Поліщук
Анна
ємництва та створення нових робочих місць.
Створення інноваційних громадських просторів дозвілля та розвитку: для дітей, для
молоді, для бізнесу, для пенсіонерів.
Розвиток спорту шляхом створення відкритих спортивних просторів у кожному дворі.
Відкритість влади: залучення громадян до
прийняття важливих рішень для громади.
Відстоювання інтересів громади.

Вишгород
Середа, 21 жовтня 2020 року
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Кириченко Р. М.

Кандидат на посаду
Вишгородського міського голови

Кириченко Ростислав
Автобіографія
Громадянин України.
Народився 8 серпня 1985 року.
В 2007 році — Національний аграрний університет з кваліфікацією магістра з фінансів.
В 2011 році — Інститут післядипломної освіти ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство».
В 2019 році закінчив Національну
академію державного управління при

Президентові України та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».
3 17.11.2015 — голова Вишгородської районної ради.
Член Політичної партії «Європейська Солідарність».
Депутат Вишгородської районної
ради VII скликання.
Проживаю у м. Вишгороді Київської
області.
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Народився 15 травня 1970 року.
Маю дві вищі освіти, магістр державного
управління.
Маю багатолітній досвід роботи в органах
місцевого врядування.
З 2008 по 2010 — начальник ВРКП «Комунальник».
З 2010 по 2015 — заступник міського голови м. Вишгорода (ЖКГ міста, благоустрій,
інфраструктура, інженерні комунікації).
З 2017 року — радник голови Вишгородської районної ради.
Знаю проблемні напрямки і сильні сторони як міста так і району, маю позитивний досвід роботи та фаховий професіоналізм для
розвитку новоствореної Громади.
Депутат — це велика довіра і велика відповідальність.
Першочергові кроки для розвитку Громади.
1. Велодоріжки. Вишгород — Європейське місто, активний спосіб життя мешканців
міста, це розвиток, як особистий, так і розвиток Громади. Робота з розробки нових велосипедних маршрутів, інфраструктура, панду-

Ростовцев О. М.
си, пониження бордюрів для зручного заїзду,
прокат велосипедів та електросамокатів.
2. Вища освіта. Маємо напрацювання
та реальну можливість відкриття Вищого навчального закладу «Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського». А
це вже зовсім інший імідж міста та його розвиток.
3. Новий дитячий садок. Місто росте, і
основним завданням, як майбутнього депутата, вважаю формування бюджетних програм
та фінансування проекту й будівництва ще
одного дитячого садочка у місті.
4. Дороги, інфраструктура. На 2021 рік
проектування та асфальтування вулиці Київської. Реалізація у два етапи: від вул. Набережної до вул. Шкільної та від вул. Шкільної
до вул. Кургузова для більш реальної та легкої спроможності бюджету Громади. На наступні роки, планування та розробка програм
для будівництва очисних споруд стічних вод
(перетин вул. Київська-Набережна) та проект
каналізаційних очисних споруд, що теж вкрай
важливо для міста.
5. ОСББ. Сприяння створенню ОСББ та
розробка місцевих програм підтримки ОСББ

(у всіх напрямках діяльності та послуг ЖКГ),
так як це зроблено у м. Києві.
6. Туризм. Набережна Київського водосховища. Створення умов для реалізації проекту будівництва оглядового майданчика на
пагорбі. Сприяння розвитку архітектурного
ряду споруд з історії славетної Вишгородщини. Розширення туристичних маршрутів,
надходження коштів та наповнення місцевого
бюджету. Також сприяння проектування та
будівництва сцени амфітеатру для виступу
наших дітей та колективів.
7. Дендропарк. Створення сучасного
дендропарку. Є місце, є бачення, є напрацювання і є бажання, і все це в руках депутатів.
Першочергові кроки для розвитку району.
1. Найболючіше питання – Автобусні
перевезення. Розробка та впровадження
додаткових внутрішніх пасажирських маршрутів між населеними пунктами. Формування
районних програм щодо фінансування (компенсації) пільгових перевезень різних верств
населення.
2. Екологія. Стихійні сміттєзвалища.
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, розробка
механізмів контролю для запобігання їх утво-

Ростовцев
Олександр

ренню.
3. Дороги, інфраструктура, інвестиційна привабливість району. Робота з міжнародними грантами.
4. Вища освіта в районі. Сприяння створенню та будівництву вищого навчального
закладу в районі.

Перший кандидат у депутати Вишгородської районної ради
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Якимчук
Михайло
«Цьогорічні місцеві вибори мають кілька
принципових змін. Якщо коротко, то це нова
виборча система, новий бюлетень, запровадження процедури зміни виборчої адреси і
нова відповідальність за виборчі порушення.
Найпростіше зорієнтуватися буде мешканцям
громад з населенням до 10 тисяч виборців, бо
вони голосують за мажоритарною системою,
тобто за знайомі їм обличчя. Виборці громад
з чисельністю від 10 тисяч віддаватимуть свої
голоси за партії та кандидатів від цієї партії. І
не факт, що саме той кандидат, який отримає
більшість голосів на окрузі, пройде до ради і
представлятиме своїх виборців, —зазначає
кандидат у депутати Вишгородської районної
ради Михайло Якимчук. — Як особа, що реалізує функцію місцевого самоврядування, я
вважаю своїм обов’язком проводити просвіт-

ницьку роботу серед виборців. Адже вкрай
важливо, аби кожен громадянин був обізнаним у своїх правах, зокрема, що саме можна
вимагати та очікувати від місцевих обранців».
— Михайле Миколайовичу, Ви балотуєтесь до Вишгородської районної ради. У
рамках програми децентралізації неминучим є процес об’єднання територіальних
громад. Що передбачає програма децентралізації?
— Хочу нагадати, що за відокремлення
Вишгородського району від Бучанського брали на себе відповідальність саме депутати від
«Європейської Солідарності». Частина цих
депутатів зараз йде до Вишгородської районної ради для того, щоб продовжувати представляти інтереси громади. Ми, як свідомі
депутати, представники «Європейської Солідарності», розуміємо, що, взявши відповідальність за децентралізацію на себе, потрібно довести її до кінця. Адже функція депутата
місцевого самоврядування – донести думку
громади до виконавчої гілки влади, до парламенту і до людей, які приймають доленосні рі-

ПЕРШИЙ
КАНДИДАТ

Якимчук М. М.

Система координат виборців.
Як не помилитися?
шення не тільки для України, а й для громади
як складової великої країни. Моя ціль – максимально захищати інтереси громади через
реалізацію потреб, що виникають.
Що таке децентралізація? Якщо зазирнемо до словника, то побачимо: децентралізація – це передача повноважень та фінансів
від державної влади якнайближче до людей
– тобто органам місцевого самоврядування.
Кожен мешканець села чи міста має право
на сучасну медицину та освіту, доступні та
належної якості адміністративні, комунальні, соціальні послуги, якісні дороги, чисті та
освітлені вулиці тощо. Виборці не просто можуть, але й мають повне право впливати на
якість цих послуг, за які вони платять зі своєї кишені. Найближчою для людей владою є
органи місцевого самоврядування: сільські,
селищні, міські ради та їхні виконкоми. Тому
вони повинні мати широкі повноваження та
достатньо коштів, щоб бути спроможними
вирішувати усі місцеві питання і нести за
них відповідальність. Тепер зрозуміло, що
наша мета — закінчити процес децентраліза-

ції, зробити всі наші громади спроможними,
аби повною мірою реалізовувати всі проекти,
необхідні для задоволення потреб виборців.
— Чого бракує новим політикам?
— Основною проблемою, що унеможливлює забезпечення сталого розвитку у роботі,
є несформованість кінцевого результату, на
досягнення якого ця діяльність зорієнтована.
Самореалізація людей у сфері професійної
кар’єри має надзвичайно важливий соціально-психологічний позитив. Якщо говорити відверто, більшість політиків не мають мети і не
розуміють інституту представництва до кінця.
Представники громади у Вишгородському районі мають чітко розуміти проблематику
району. Місцеві вибори, які пройдуть одночасно по всій країні, є вагомою політичною
подією. Від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить не лише справність міської каналізації чи якість сільської
дороги, але й доля країни в цілому, заборона
її федералізації. Місцеві вибори мають стати
початком позитивних змін, де депутат – представник свого виборця!
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Програма ТБ

Вишгород
Середа, 21 жовтня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 26 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 14:15,
20:45 Т/с «СидоренкиCидоренки 2»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Грошi 2020»
00:00 «Дубiнiзми 2020»
2+2
07:35 Т/с «Опер за
викликом-2»
11:40 «Загублений свiт»

14:30 Х/ф «Соломон
Кейн»
16:25 Х/ф «Дракула:
невiдома iсторiя»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:25, 21:35 Т/с «Брати
по кровi-2»
22:45, 00:30 Т/с
«Кiстки-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Чорний пiрат»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:00
Новини
07:05, 08:05, 09:05,
12:00, 13:10, 18:20, 00:05
Суспiльна студiя

09:30 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
10:30 Стильнi подорожi
11:00 Дивовижнi сади.
Маленька Спарта Шотландiя
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
16:25 Т/с «Полдарк»
17:30 Д/с «Дика планета»
18:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
21:35, 02:30 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
23:35 Перша шпальта
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях. Новi
випуски
10:30 Свекруха чи
невiстка. Новi випуски
11:30 Реальна мiстика.
Новi випуски
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Тiнь зiрки»
23:30 Т/с «Хiба можна
мрiяти про бiльше»
ТЕТ
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою

10:15, 00:00 Країна У
11:15 Танька i Володька
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка
19:15 Т/с «Батько рулить»
21:15 Х/ф «Супернянь»
23:00 Казки У
СТБ
06:45 Т/с «Комiсар Рекс»
09:40 «МайстерШеф
Професiонали 2»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама 2»
19:05 «Детектор брехнi»
20:15, 22:45 Т/с «Мiй
чоловiк, моя жiнка»

23:05 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:00 Шалена зирка
11:00 Х/ф «Знаряддя
смертi: Мiсто кiсток»
13:20 Х/ф «Люди Iкс:
Темний Фенiкс»
15:50 Х/ф «Росомаха:
Початок»
18:00 Le Маршрутка
19:00 У кого бiльше
21:00 Х/ф «Росомаха»
23:30 Х/ф «Пiраньї»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»

09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:10, 12:25 Х/ф «Римськi
побачення»
13:30 Т/с «Детектив
Ренуар»
15:45 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
23:55 Т/с «Згадати
молодiсть 4»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10, 13:15 Секретний
фронт

12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:15 Х/ф «Падiння
Олiмпу»
16:50 Х/ф «Падiння
Лондона»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Теорiя змови
21:25 Т/с «Пес»
22:40 Свобода слова
00:00 Х/ф «Таємничий
острiв»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с
«Авiаносцi»
08:15 Д/с «Свiт
завтрашнього дня
сьогоднi»

09:30, 00:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/c
«Бойовий вiдлiк»
12:30 Pro Вiйсько
13:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
14:10 Д/с «Нижче тiльки
пекло»
15:30 Час «Ч»
17:10 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
18:10, 22:00 Д/ф
«Апокалiпсис. Перша
свiтова вiйна»
19:20 Ток-шоу
«КОНДРАТЮК У
ПОНЕДIЛОК»
21:40 Час-Time
23:10 Д/с «Друга свiтова
вiйна: свiдчення вiйни»

ВIВТОРОК, 27 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30, 04:15
ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 13:15, 14:15,
15:05 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «CидорЕнкиСидОренки 2»
21:45 Т/с «Свати»
22:45, 00:55 «Мiняю
жiнку 15»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»

07:30 Т/с «Команда А»
09:30 Х/ф «Вiйни
безсмертних»
11:20, 17:15 «Загублений
свiт»
13:15 Х/ф «Шалений
патруль»
15:15 Х/ф «Шалений
патруль-2»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:20, 21:30 Т/с «Брати
по кровi-2»
22:35, 00:10 Т/с
«Кiстки-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Листи вiд
Фелiкса»

07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35,
01:15, 05:10 Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
10:30 Стильнi подорожi
11:00 Дивовижнi сади.
Лотаре - Францiя
11:25 Телепродаж
15:10, 21:35, 00:10 Спорт
15:20 UA:Фольк. Спогади
16:25 Т/с «Полдарк»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»

22:00 Нашi грошi
22:30 Д/ц «Дикi тварини»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях. Новi
випуски
10:30 Свекруха чи
невiстка. Новi випуски
11:30 Реальна мiстика.
Новi випуски
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Тiнь зiрки»
23:20 Контролер
ТЕТ

08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 00:00 Країна У
11:15, 19:15 Т/с «Батько
рулить»
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15, 01:00 Панянкаселянка
16:15 СуперЖiнка
21:15 Х/ф «Супернянь 2»
23:00 Казки У
СТБ
07:30 Т/с «Комiсар Рекс»
09:30 «МайстерШеф
Професiонали 2»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:00 «СуперМама 2»

19:00 «Таємницi ДНК»
20:15, 22:45 Т/с «Мiй
чоловiк, моя жiнка»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
10:10 Х/ф «Кров’ю i
потом: Анаболiки»
13:00 Суперiнтуїцiя
15:00 Хто зверху?
17:00, 19:00 Кохання на
виживання
21:00 Х/ф «Логан:
Росомаха»
23:40 Х/ф «Вечiр судного
дня»
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»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок. По
iншу сторону фронту»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
00:00 Т/с «Згадати
молодiсть 4»
ICTV

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
10:30, 13:15 Х/ф
«Таємничий острiв»
12:45, 15:45 Факти. День
14:40 Т/с «Пес»
16:15 Х/ф «Джек Рiчер-2:
Не вiдступай»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Коп з
минулого»
23:45 Х/ф «Самоволка»
5 КАНАЛ
06:25 Pro Вiйсько
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с

«Авiаносцi»
08:15 Д/с «Свiт
завтрашнього дня
сьогоднi»
09:30, 00:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/c
«Бойовий вiдлiк»
12:30 Стоп Реванш
13:10, 14:10 Д/с «Нижче
тiльки пекло»
15:30 Час «Ч»
17:10 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
18:10, 22:00 Д/ф
«Апокалiпсис. Перша
свiтова вiйна»
19:20, 01:15 Ток-шоу
«КРАЇНА»
21:40 Час-Time
23:10 Д/с «Друга свiтова
вiйна: свiдчення вiйни»

СЕРЕДА, 28 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
06:00 «Українськi
сенсацiї»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30, 04:20
ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 13:20, 14:15,
15:10 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «CидорЕнкиСидОренки 2»
21:45 Т/с «Свати»
22:45, 23:55 «Свiт
навиворiт 11: Китай»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»

07:10 Т/с «Команда А»
09:10 Х/ф «Вуличний
боєць»
12:10, 17:10 «Загублений
свiт»
15:05 Х/ф «Людина
листопада»
18:15, 01:55 «Спецкор»
18:50, 02:25 «Джедаi»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:25, 21:30 Т/с «Брати
по кровi-2»
22:35, 00:10 Т/с
«Кiстки-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 06:05, 03:10 Енеїда
06:30 Книга-мандрiвка
06:35 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,

15:00, 18:00, 21:00, 23:35
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
10:30 Стильнi подорожi
11:00 Дивовижнi сади.
Херманнсхоф - Нiмеччина
11:25 Телепродаж
15:10, 21:35, 00:10, 01:50,
05:45 Спорт
15:20 UA:Фольк. Спогади
16:25 Т/с «Полдарк»
17:30 Нашi грошi
18:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
22:00 Розважальна
програма з Майклом

Щуром
22:30 Д/ц «Дикi тварини»
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. Новi
випуски
10:30 Свекруха чи
невiстка. Новi випуски
11:30 Реальна мiстика.
Новi випуски
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Тiнь зiрки»
23:30, 02:00 Т/с «Iнша я»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 00:00 Країна У
11:15, 19:15 Т/с «Батько
рулить»
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15, 01:00 Панянкаселянка
16:15 СуперЖiнка
21:15 Х/ф «Проблемна
дитина»
23:00 Казки У
СТБ
06:20 Т/с «Комiсар Рекс»
09:15 «МайстерШеф
Професiонали 2»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00

«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама 2»
19:05 «Про що мовчать
жiнки»
20:15, 22:45 Т/с «Коханка
у спадок»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
11:10 Х/ф «Механiк»
13:10 Хто проти
блондинок
15:10 Хто зверху?
17:10, 19:00 Дiти проти
зiрок
20:50 Х/ф «Новi мутанти»
22:40 Х/ф «Пiслязавтра»
01:00 Т/с «Новенька»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок. По
iншу сторону фронту»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
23:55 Т/с «Згадати
молодiсть 4»

ІНТЕР

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
09:55 Громадянська
оборона
10:55, 13:15 Х/ф
«Категорiя 6: День
катастрофи»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:10 Т/с «Пес»
17:30, 21:25 Т/с «Коп з
минулого»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:30 Х/ф «Двiйник»
5 КАНАЛ
06:25 Стоп Реванш
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

07:15, 16:10 Д/с
«Авiаносцi»
08:15 Д/с «Свiт
завтрашнього дня
сьогоднi»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/c
«Бойовий вiдлiк»
12:30 Спостерiгач
13:10, 14:10 Д/с «Нижче
тiльки пекло»
15:30 Час «Ч»
17:10 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
18:10, 22:00 Д/ф
«Апокалiпсис. Перша
свiтова вiйна»
19:20 Ток-шоу «ВЕЛИКА
ПОЛIТИКА»
21:40 Час-Time
23:10 Д/с «Друга свiтова
вiйна: свiдчення вiйни»

ЧЕТВЕР, 29 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 13:15,
14:15, 15:10 «Одруження
наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «CидорЕнкиСидОренки 2»
21:45 «Право на владу
2020»
00:45 Х/ф «Виття:
Переродження»
2+2

06:00 «Джедаi 2019»
07:10 Т/с «Команда А»
09:10 Х/ф «Баал, бог
грози»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «100 градусiв
нижче нуля»
15:25 Х/ф «Вцiлiла»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:25, 21:30 Т/с «Брати
по кровi-2»
22:35, 00:10 Т/с
«Кiстки-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,

15:00, 18:00, 21:00, 23:35,
01:15, 05:10 Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
10:30 Стильнi подорожi
11:00 Дивовижнi сади.
Англiйський сад Нiмеччина
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
16:25 Т/с «Полдарк»
17:30 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
18:55, 23:00 Д/ц
«Боротьба за виживання»
19:30, 22:30 Д/ц «Дикi
тварини»
19:55 Д/с «Свiт

дивовижних тварин»
22:00 Схеми. Корупцiя в
деталях
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях. Новi
випуски
10:30 Свекруха чи
невiстка. Новi випуски
11:30 Реальна мiстика.
Новi випуски
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Тiнь зiрки»
23:20 Слiдами
00:00 Т/с «Аметистова
сережка»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 00:00 Країна У
11:15, 19:15 Т/с «Батько
рулить»
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка
21:15 Х/ф «Проблемна
дитина 2»
23:00 Казки У
СТБ
06:20 Т/с «Комiсар Рекс»
09:25 «МайстерШеф
Професiонали 2»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00

«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:00 «СуперМама 2»
19:05 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «Коханка
у спадок»
23:05 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
11:00 Х/ф «Домашнiй
арешт»
13:10 Дiти проти зiрок
15:00 Хто зверху?
19:00 Хто зверху?
21:00 Вар’яти
22:00 Х/ф «Смертельний
лабiринт»
00:00 Х/ф «Кiстяний
томагавк»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок. По
iншу сторону фронту»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Згадати
молодiсть 4»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:00 Секретний фронт
10:55, 13:10 Х/ф
«Категорiя-7: Кiнець
свiту»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:25 Т/с «Пес»
17:45, 21:25 Т/с «Коп з
минулого»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Анти-зомбi
23:35 Х/ф «Не вiдступати i
не здаватись»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

07:15 Д/с «Авiаносцi»
08:15 Д/с «Свiт
завтрашнього дня
сьогоднi»
09:30, 00:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/c
«Бойовий вiдлiк»
12:30 Невигаданi iсторiї
13:10, 14:10 Д/с «Нижче
тiльки пекло»
15:30 Час «Ч»
16:20 Таємницi вiйни
17:10 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
18:10, 22:00 Д/ф
«Апокалiпсис. Перша
свiтова вiйна»
19:20 Ток-шоу
#НЕБАЙДУЖА
21:40 Час-Time
23:10 Д/с «Друга свiтова
вiйна: свiдчення вiйни»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 3 0 ЖОВТНЯ 2020 Р О КУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 13:15,
14:15, 15:10 «Одруження
наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Лiга смiху 2020»
22:45 «Вечiрнiй квартал»
00:00 «Жiночий квартал
2020»
2+2

06:00 «Джедаi 2019»
07:10 Т/с «Команда А-2»
09:10, 17:20 «Загублений
свiт»
13:15 Х/ф «Зворотнiй
вiдлiк»
15:05 Х/ф «Спiвучасник»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Х/ф «Полiсмен у
дитсадку»
21:45 Х/ф «Пташка на
дротi»
23:55 Х/ф «Гiсть»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35

Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
10:30 Стильнi подорожi
11:00 Дивовижнi сади.
Сад Лiннея - Швецiя
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
16:25 Т/с «Полдарк»
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/ц «Дикi тварини»
19:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
22:00 Д/ц «Супер-чуття»
22:30 Д/ф «Краса та
вiдчай - iмператриця
Австрiї»

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях. Новi
випуски
10:30 Реальна мiстика
13:40, 15:30 Т/с
«Авантюра»
18:00 Гучна справа
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Воля слова Савика
Шустера
00:00 Т/с «Рiк собаки»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою

10:15, 00:05 Країна У
11:15, 19:15 Т/с «Батько
рулить»
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка
21:15 Х/ф «Зоонаглядач»
23:05 Казки У
СТБ
06:05, 19:00, 22:45
«Холостячка»
11:05, 14:50, 18:05 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
23:50 «Як вийти замiж»
01:00 «Про що мовчать
жiнки»

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Вар’яти
09:00 У кого бiльше
10:50 Кохання на
виживання
12:50 Аферисти в
мережах
14:50 Х/ф «Почни
спочатку»
16:50, 19:00 Супер топмодель по-українськи
21:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Прокляття «Чорної
перлини»
23:50 Х/ф «Росомаха»

10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок. По
iншу сторону фронту»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
21:00 Ток-шоу «Мир i
вiйна»
23:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»

ICTV
08:45 Факти. Ранок

свого тiла 7»

Головорiзiв»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Вар’яти
07:50, 10:00 Орел i Решка
12:10 Le Маршрутка
13:10 Хто зверху?
15:10 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Прокляття «Чорної
перлини»
18:10 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Скриня мерця»
21:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
краю свiту»
00:50 Х/ф «Острiв

ІНТЕР
06:00 Х/ф «Ларрi Краун»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
12:00 Х/ф «В бiй iдуть
тiльки «старики»
13:50 Т/с «Нi кроку
назад!»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх»
22:30 Х/ф «Якби я тебе
кохав...»
00:35 Х/ф «Час бажань»

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Анти-зомбi
11:05, 13:15 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну-3»
12:45, 15:45 Факти. День
15:40, 16:15 Скетч-шоу
«На трьох»
17:15, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
23:15 Скетч-шоу «На
трьох-8»
5 КАНАЛ
06:25 Невигаданi iсторiї
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Авiаносцi»
08:15 Д/с «Гра долi»

09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/c
«Бойовий вiдлiк»
12:30 На власнi очi
13:10, 14:10 Д/с «Нижче
тiльки пекло»
15:30, 03:10 Час «Ч»
16:20 Кендзьор
17:20 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
18:10, 22:00 Д/ф
«Апокалiпсис. Перша
свiтова вiйна»
19:20 Ток-шоу
«ПОЛIТКЛУБ з Вiталiєм
Портнiковим»
21:40 Час-Time
23:10 Д/с «Друга
свiтова вiйна: свiдчення
вiйни»

СУБОТ А , 31 ЖОВТНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
13:05 Т/с «Свати»
16:35 «Танцi з зiрками
2020»
19:30, 05:10 ТСН
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 «Маскарад»
22:00 «Жiночий квартал
2020»
23:20 «Свiтське життя.
2020»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
09:00 «Джедаi 2020»

10:00 «Загублений свiт»
14:50 Х/ф «Олександр»
18:10 Х/ф «Царство
Небесне»
21:00 Х/ф «Сьомий син»
22:55 Х/ф «Заклятi
вороги»
00:35 Х/ф «Буря
смiливих»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 09:05 Енеїда
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:45 Новини
07:15 М/с «Кмiтливий
Сяодзi»
08:05 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
10:10 Х/ф «Марiя Терезiя»
3,4 с.

12:00 Д/ф «Краса та
вiдчай - iмператриця
Австрiї»
13:00 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
13:30 Д/ц «Секрети
Сонячної системи»
14:25 Телепродаж
15:00 UA Фольк. Спогади
15:55 Вiдсутнiсть доказiв.
Невадський трикутник
16:45 Всенiчне бдiння
(ПЦУ)
19:30 Т/с «Таємний код
вiри»
20:30 Д/ц «Супер-чуття»
21:25 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
22:00 Х/ф «Штольня»
00:15 Розважальна

програма з Майклом
Щуром
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Реальна мiстика
09:00, 15:20 Т/с «Квiти
дощу»
17:00, 21:00 Т/с «Плаття з
маргариток»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Секрет Майя»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:00 М/ф «Клара та
Чарiвний Дракон»
11:45 М/ф «Ретчет
i Кланк: Галактичнi

рейнджери»
13:30 Х/ф «Зоонаглядач»
15:30 Х/ф «Супернянь»
17:15 Х/ф «Супернянь 2»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Х/ф «Людина-вовк»
00:15 Панянка-селянка
СТБ
07:50 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:50 Т/с «Мiй чоловiк,
моя жiнка»
12:50 Т/с «Коханка у
спадок»
17:00, 22:55 «Хата на
тата»
19:00 «МайстерШеф - 10»
00:55 «Я соромлюсь

ICTV

06:00 Т/с «Копи на
роботi»
07:00 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну-3»
08:15, 14:45 Т/с «Пес»
09:25, 13:00 Т/с «Коп з
минулого»
12:45 Факти. День
16:50 Х/ф «Дев’ять
ярдiв-2»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Мiцний
горiшок»
21:50 Х/ф «Мiцний
горiшок-2»
00:20 Х/ф «Самоволка»
5 КАНАЛ
06:10, 07:10, 16:10 Д/с
«Авiаносцi»

07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Д/с «Гра долi»
11:10 Гончаренко рулить
11:35, 15:40 На власнi очi
12:15 Iндiйський фiльм
«За звичкою»
17:10 Д/ф «Апокалiпсис.
Перша свiтова вiйна»
18:15 Pro Вiйсько
18:30 Невигаданi iсторiї
19:15 Стоп Реванш
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35, 03:00 Вiкно в
Америку
22:00 Д/с «Друга свiтова
вiйна: свiдчення вiйни»
23:00 Спiвай Шоу

Вишгород
Середа, 21 жовтня 2020 року

РІЗНЕ

15

Перелік виборчих дільниць у м. Вишгороді
320342

м. Вишгород – вул. Володимира Мономаха, вул. Глібова, вул. Київська: 2–12, 20; вул. КЛИДС №102, вул. Київська, 10, м. Вишгород, Вишгородський р-н,
вул. Космонавтів, вул. Кургузова: 1А к.1; вул. Максимовича, вул. Набережна: 22; вул. Олександра Київська обл., 07300 (Дніпровське басейнове управлінДовженка, вул. Піщана, вул. Святославська, Квартал 87
ня водних ресурсів, хол)

320343

м. Вишгород – вул. Космонавта Поповича, вул. Коцюбинського, вул. Набережна: 8–12; пров. Коцю- просп. Шевченка, 8, м. Вишгород, Вишгородський р-н,
бинського, пров. Прожекторний, просп. Шевченка: 2Д, 6А, 7–11;
Київська обл., 07300 (районний центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт", фойє)

320344

м. Вишгород – вул. Ватутіна: 79; вул. Михайла Грушевського: 5–10; вул. Шолуденка: 13Б–328; пров. вул. Михайла Грушевського, 7Б, м. Вишгород, ВишгоКвітковий, просп. Івана Мазепи: 1–4А, 6; мікрорайон ’Берізки’
родський р-н, Київська обл., 07300 (дитяча юнацька
спортивна школа, спортивна зала)

320345

м. Вишгород – вул. Дніпровська: 2–6; вул. Набережна: 4–6Г к.4; просп. Івана Мазепи: 11;

просп. Івана Мазепи, 9, м. Вишгород, Вишгородський
р-н, Київська обл., 07300 (будинок культури "Енергетик", спортивна зала)

320346

м. Вишгород – вул. Богдана Хмельницького, вул. Дніпровська: 7–11; вул. Михайла Грушевського: просп. Івана Мазепи, 7А, м. Вишгород, Вишгородський
1–3; просп. Івана Мазепи: 5, 7–10;
р-н, Київська обл., 07300 (школа №1, учительська)
м. Вишгород – вул. Кургузова: 1А к.2–1А к.4, 3А–3Б, 11–11А;

вул. Кургузова, 15, м. Вишгород, Вишгородський р-н,
Київська обл., 07300 (спеціалізована школа "Сузір’я",
хол)

320348

м. Вишгород – вул. Ватутіна: 1–78Б, 80–212; вул. Дніпровська: 1; вул. Межигірського Спасу, вул. Набережна: 2; вул. Парусна, вул. Петра Калнишевського, вул. Семена Палія, вул. Старосільська, вул.
Шолуденка: 3–6А, 8; «Ветеран-3» СТСМ «Дніпро» Садова 6, «Дніпро-8» СТСМ «Дніпро» Садова 22,
«Надія» СТСМ «Дніпро» Садова 15, садове товариство "Дніпро-8", садове товариство "Межиріччя",
садове товариство "Надія", СТ "Виноградар"

вул. Межигірського Спасу, 6, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл., 07300 (ДП "Український державний науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості", фойє)

320349

м. Вишгород – вул. Василя Симоненка: 1А–2, 4–4В, 6; вул. Гриненка, вул. Лугова, вул. Шевченка, вул. Шкільна, 14, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Кипл.Шевченка, пров. Дніпровський
ївська обл., 07300 (гімназія "Інтелект", фойє)

320347

м. Вишгород – вул. Василя Симоненка: 1, 3, 5, 7–10; вул. Київська: 18; вул. Кургузова: 2, 4–10;
320350

вул. Василя Симоненка, 3А, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл., 07300 (Міський центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді "Джерело",
зала)

320351

м. Вишгород – вул. Михайла Грушевського: 4; вул. Шолуденка: 6Б–7; просп. Івана Мазепи: 12–13/9; просп. Івана Мазепи, 13, м. Вишгород, Вишгородський
р-н, Київська обл., 07300 (музична школа, актова зала)

320394
321399

321420

320396

с.Хотянівка, с.Осещина

вул. Деснянська, 9, с.Хотянівка, Вишгородський р-н,
Київська обл., 07363 (будинок культури, хол)

м. Вишгород – вул. Шкільна, просп. Шевченка: 2Г, 3–6, 6Б;

вул. Шкільна, 14, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл., 07300 (гімназія "Інтелект", спортивна зала)

м. Вишгород – вул. Абрикосова, вул. Айвова, вул. Виноградна, вул. Вишнева, вул. Калинова, вул. вул. Кургузова, 15, м. Вишгород, Вишгородський р-н,
Квіткова, вул. Кульчицького, вул. Кургузова: 11Б–11Г; вул. Малинова, вул. Михайла Грушевського: Київська обл., 07300 (спеціалізована школа "Сузір’я",
12; вул. Ожинова, вул. Покровська, вул. Полунична, вул. Ромашкова, вул. Спаська, вул. Стадіонна 3, рекреація)
вул. Фіалкова, вул. Фруктова, вул. Центральна, вул. Яблунева, вул. Ягідна, пров. Андрія Первозванного, пров. Преображенський, В/Ч А2860 ’С’, В/Ч 3027, В/Ч 3077, масив Дідовиця, мікрорайон ГАЕС,
садове товариство "Лісова поляна-1", садове товариство "Лісова поляна-2"
Вишгородська центральна районна лікарня

вул. Кургузова, 1, м. Вишгород, Вишгородський р-н,
Київська обл., 07300

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 повторно оголошується проведення конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності у сфері оцінки
земель, що відбудеться у приміщенні
Вишгородської міської ради за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1,
каб. 63 А о 10:00 годині 05.11.2020
року.
Об’єктом експертної грошової оцінки
є земельна ділянка несільськогосподарського призначення на землях житлової
та громадської забудови (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07), що підлягають продажу
й перебувають в оренді у МКП «Віта»,
а саме — земельної ділянки, кадастровий номер
3221810100:01:193:0153,

площею 0,0323 га, що розташована за
адресою: м. Вишгород, на розі пр. Мазепи та вул. Грушевського, – договір оренди земельної ділянки від 22.06.2005 р.
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 16:00 години 03.11.2020 року (кожного робочого
дня з 08:00 до 16:00 години, 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).

НЕДIЛЯ , 1 ЛИСТОПАДА 2 020 Р ОКУ
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:25 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
10:45 «Великi випуски з
Антоном Птушкiним 2»
11:45 «Свiт навиворiт»
18:15 «Українськi сенсацiї
2020»
19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2020»
23:35 «Маскарад»
2+2

06:00 «Джедаi 2019»
09:00 «Загублений свiт»
14:40 Х/ф «Полiсмен у
дитсадку»
16:50 Х/ф «Пташка на
дротi»
19:00 Х/ф «Стiй! Бо моя
мама стрiлятиме»
20:50 Х/ф «Озброєнi i
небезпечнi»
23:00 Х/ф «Мега-акула
проти Меха-акули»
UA:ПЕРШИЙ
07:10 М/с «Чорний пiрат»
08:05 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
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, 00:15 Т/с «Таємний
код вiри»
15:00 Країна пiсень
16:00 Т/с «Модус»
18:00 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
18:40 Д/ц «Всi на море.
Окiнава»
19:35 Д/с «Дикая
планета»
20:00 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:25 Розважальна

програма з Майклом
Щуром
22:00 Х/ф «Римська
iмперiя. Нерон» 1 с.
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Зоряний шлях
09:10 Т/с «Рiк собаки»
13:10 Т/с «Стань моєю
тiнню»
17:00, 21:00 Т/с «Сашина
справа»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Всупереч долi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:30 Х/ф «Свинопас»
12:40 Х/ф «Калошi щастя»

15:30 Х/ф «Проблемна
дитина»
17:15 Х/ф «Проблемна
дитина 2»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Казки У
СТБ
07:05 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
08:55 «МайстерШеф - 10»
12:55 «Хата на тата»
14:55 «СуперМама 2»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00 «Один за всiх»
21:10 «Я соромлюсь
свого тiла 7»
23:10 «Детектор брехнi»

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Х/ф «Острiв
Головорiзiв»
10:00 Дiти проти зiрок
11:30 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Скриня мерця»
14:50 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
краю свiту»
18:10 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
дивних берегах»
21:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Помста Салазара»
23:40 Х/ф «Кiстяний
томагавк»

ІНТЕР
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Iнше життя»
12:05 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
17:00, 20:30 Т/с
«Детектив Ренуар»
20:00 «Подробицi»
22:00 Х/ф «В бiй iдуть
тiльки «старики»
23:55 «Речдок»
ICTV
08:25 Секретний фронт
09:25 Громадянська
оборона
10:20, 13:00 Т/с «Пес»
12:45 Факти. День
13:45 Х/ф «Мiцний

горiшок»
16:20 Х/ф «Мiцний
горiшок-2»
18:45 Факти тижня
21:20 Х/ф «Мiцний
горiшок-3: Помирати з
пiснею»
23:55 Х/ф «Двiйник»
5 КАНАЛ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 15:00,
16:00, 17:00, 19:00, 20:00,
21:00 Час новин
06:10, 07:10, 16:10 Д/с
«Авiаносцi»
07:50 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
08:15 Невигаданi iсторiї

08:35, 15:45 Vоїн - це я!
09:25 Хронiка тижня
10:10, 11:10 Д/с «Нижче
тiльки пекло»
12:25 Iндiйський фiльм
«Незрiвнянний»
17:10 Д/ф «Апокалiпсис.
Перша свiтова вiйна»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:35 Стоп Реванш
20:10, 02:15 Машина часу
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:30 Вечiр з Янiною
Соколовою
22:00 Д/с «Друга свiтова
вiйна: свiдчення вiйни»
23:10 Кiнозлива
23:25 Х/ф «Iван Сила»

16

ПАНОРАМА

Щиро вітаємо з 80-річчям ювілярів — членів міської організанізау Федотівну
ції ветеранів Жанну Никифорівну ВІХАРЕВУ, Ольгу
КУЗЬМЕНКО, Леонтія Антоновича ЧАПСЬКОГО.
КОГО.
Ваш ювілей – то мудрості пора.
Хай буде вдосталь і в житті, і в домі
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,
Добробуту та щирої любові!
Хай ваші оселі повняться затишком і родинним
теплом. Н
Нехай
нним теплом
завжди здоровиться!
Вишгородська міська організація
ветеранів війни, праці, Збройних сил
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
щиро вітаємо нашого депутата
Олега Вікторовича КУЧМІЯ!
Зичимо оптимізму і впевненості у завтрашньому дні, міцного здоров’я, успіхів у
добрих справах на благо людей.
Хай буде життя позитивним,
Веселим, чудовим, активним,
Багатим, щасливим і плідним,
Цікавим, блискучим і гідним!
Мешканці будинків пр. Мазепи, 5,
вул. Дніпровської, 7, 8, 9, 11

Вишгород
Середа, 21 жовтня 2020 року

НАМ ПИШУТЬ

Добре, що є такі люди

Після травми, що трапилася з моїм сином
кілька років тому, він пересувається на інвалідному
візку і постійно потребує супроводу та підн
тримки. Раз на рік він проходить реабілітацію у
державному закладі «Український медичний
центр реабілітації дітей з органічним ураженням
нервової системи МОЗ України». Це і масажі, і
спеціальна гімнастика, і сеанси психолога та інші
процедури, необхідні для підтримки здоров’я і
духу.
Коли ми мешкали у Києві, столичні служби
надавали спеціально обладнаний транспорт, аби
привезти дитину на процедури і забрати додому,
безкоштовно. А вже для Вишгорода така послуга
не діє. Тому це й стало проблемою для нас із си-

ном — я не працюю, бо доглядаю за ним, а його
пенсії ледь вистачає на найнеобхідніше.
І все ж, нам посміхнулась удача. Добрим ангелом-охоронцем на цей час для нас став депутат
міської ради Віталій Ігорович Сардак. Він без вагань відгукнувся на наше прохання і надав транспорт, забезпечивши його пальним.
Син пройшов реабілітацію, почувається краще і впевненіше. І не лише від отриманих процедур, а й від доброти й уваги людини, яка трапилася нам на життєвім шляху.
Щира вдячність Вам, Віталію Ігоревичу! Нехай віддячиться сторицею за Вашу небайдужість
і людяність.
Вдячна мама

На честь 78-ї річниці УПА
14 жовтня 1942 року була створена Українська повстанська армія. Командував нею легендарний генерал-хорунжий, Герой України Роман
Шухевич. На честь 78-ї річниці УПА і був проведений турнір із настільного тенісу серед юнаків
та дівчат 2010 р. н. та молодших. Турнір проходив у ЗОШ № 18 м. Києва за коловою системою.
Кожна зустріч складалася з п’яти сетів, до трьох
перемог одного із суперників. Після п’яти годин
напруженої, безкомпромісної боротьби, адже в

настільному тенісі нічиїх не буває, золоті нагороди виборов Олексій Гончаров, срібні нагороди
дісталися Даміру Войтенку, бронзовим призером
турніру став Яків Бугай. Призери змагань відзначені грамотами, медалями, а всі учасники солодкими призами. Спонсорами турніру виступили
депутат обласної ради Андрій Пещерін, депутати
міської ради Анатолій Шока та Володимир Лісогор.
Валерій СИДОРЧУК, тренер

СМАЧНОГО

Курячий рулет
з гарбузом
і родзинками

Робота в Київській обл., с. Демидів:
- токар
- фрезерувальник
- електрогазозварник
- контролер ВТК
- водій-експедитор.
Доставка від м. «Почайна».
Тел: (044) 586-26-33, 093-381-36-59
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.

Складові:
1 куряче філе
200 г гарбуза
1 ст. л. гірчиці (французька у зернах)
½ лимона (цедра і сік)
1 ст. л. родзинкок
1 ст. л. меду
сіль та перець за смаком.
Куряче філе очистіть від зайвого жиру і плівок.
Розріжте уздовж, не прорізаючи до кінця 1-2 см.
Розкрийте його «книжкою» (або «метеликом»).
Накрийте м'ясо харчовою плівкою і відбийте
молотком до товщини 0,5 см.
Зніміть плівку, посоліть і поперчіть філе за
смаком з обох сторін, змастіть французькою гірчицею.
Гарбуз натріть на крупній тертці та рівномірно
розподіліть по поверхні відбитого філе. Полийте
медом.
Розкладіть зверху родзинки. Натріть цедру
лимона і посипте нею філе, щедро збризніть соком лимона.
Акуратно згорніть рулет по вузькому краю,
намагаючись зробити його досить щільним.
Оберніть харчовою плівкою в 5-6 шарів і зв’яжіть
кінці, щоб вийшла герметична упаковка рулету у
формі цукерки.
Викладіть рулет у форму для запікання і залийте водою так, щоб вона повністю його покрила. Поставте форму в духовку з температурою

160 градусів на 1 годину.
Готовий рулет дістаньте з води і поставте під
гніт до повного охолодження.
Вийміть остиглий рулет із плівки і наріжте порційними шматочками. При подачі можна його
прикрасити листочками чебрецю.

Салат із гарбуза з
фетою і апельсинами
Складові:
100 г сиру фета
200 г гарбуза
1 апельсин
1 зубчик часнику
базилік
оливкова олія
чорний перець за смаком.
Гарбуз очистіть від шкірки і наріжте великим
кубиком. Викладіть на застелене пергаментом
деко і збризніть оливковою олією. Запікайте гарбуз із зубчиком часнику в розігрітій до 200 градусів у духовці, щоб він став м’яким.
Сир фета наріжте невеличкими кубиками.
Щоб він не кришився, коли будете різати, змочіть
лезо ножа у воді.
З апельсина зніміть цедру за допомогою дрібної тертки. Потім виріжте з нього філе. Для цього
очистіть від шкірки і виріжте м'якоть між плівок.
На тарілку викладіть шматочки гарбуза, сиру і
філе апельсина.
Додайте листочки базиліка й апельсинову цедру. Полийте салат оливковою олією і приправте
свіжомеленим чорним перцем і сіллю за смаком.

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.

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com
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