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5-та сесія міської ради

(Продовження на стор-х 2-3)

Вкрадені у міста гектари почали повертати вишгородцям. 
Передаючи їх КП «Координаційний центр з будівництва 
та земельних питань Вишгородської міської ради», 
яке буде виступати замовником будівництва

ПЕРШЕ 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Цей порядок денний було прий-
нято за основу, однак, потім до-
повнено наступним чином:   

— включено проект рішення 
«Про внесення змін до рішен-
ня від 25 грудня 2015 р. №3/5 
«Про Вишгородський міський 
бюджет на 2016 рік»;

— виключено проект рішення 
«Про створення тимчасової 
контрольної комісії Вишгород-
ської міської ради» (№6);

— включено проект рішення 
про Звернення до Верховної 

25-го січня депутати зібралися на п’яту позачергову сесію 
міської ради де мали терміново обговорити лише одне питан-
ня — «Про внесення змін до рішення від 25 грудня 2015 р. №3/5 
«Про Вишгородський міський бюджет на 2016 рік». 

Однак, з’ясувалося, що проведення позачергової сесії в 
цей день буде порушенням законодавства і регламенту, отже, 
депутати вирішили, що проведуть не позачергову, а перше 
пленарне засідання чергової п’ятої сесії. 

На чергове пленарне засідання (28-го лютого) раніше було 
запропоновано винести наступні питання:

1) Про звіт та затвердження плану роботи Вишгородської 
міської ради VІІ скликання на  2016 рік;

2) Про утворення комітету з конкурсних торгів міської ради;
3) Про затвердження на посаду заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради;
4) Про Методику розрахунку і порядок використання плати 

за користування майном, що перебуває у спільній сумісній 
власності власників квартир в багатоквартирних житлових 
будинках та житлових приміщень у гуртожитках, балансоутри-
мувачем яких виступає КПЖ і КГ Вишгородської міської ради;

5) Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення — квартального комітету «Шевченківський»;

6) Про створення тимчасової контрольної комісії міськради;
7) Про затвердження Порядку надання земельних ділянок 

громадянам на території м. Вишгорода;
8) Про припинення (розірвання) права користування земель-

ною ділянкою з гр. Білик Є. В.;
9) Про продаж земельної ділянки Овакімян А. С.;
10) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

КП «Координаційний центр з будівництва та земельних питань 
Вишгородської міської ради» щодо відведення земельних 
ділянок у м. Вишгороді.

11) Про затвердження плану зонування території міста.
Ради України щодо підтримки 
законопроекту «Про внесен-
ня змін до Бюджетного кодек-
су України щодо зарахування 
податку на доходи фізичних 
осіб до бюджетів сіл, селищ 
та міст районного значення», 
зареєстрований за номером 
3754;

— включено проект рішення 
«Про впровадження системи 
електронного голосування у 
Вишгородській міській раді»; 

— включено проект рішення 
«Про внесення змін до рішен-
ня Вишгородської міської ради 

№ 2/11 від 14.12.2015 року «Про 
звільнення від сплати земель-
ного податку»;

— включено проект рішення 
«Про продовження (поновлен-
ня) дії договору оренди  зе-
мельної ділянки ТОВ «Ванда».

Після цього порядок денний 
було затверджено в цілому і де-
путати почали обговорювати змі-
ни до рішення від 25 грудня 2015 
р. №3/5 «Про Вишгородський 
міський бюджет на 2016 рік»;

Рішення затвердили одного-
лосно, зміни були наступні (ци-
тую):

« — в додатку 1: виключити 
доходи... «Грошові стягнення за 
шкоду, заподіяну порушенням за-
конодавства про охорону навко-
лишнього природного середови-
ща внаслідок господарської та 
іншої діяльності» в розмірі 10 
000 грн. та збільшити доходи... 
«Надходження коштів пайової 

участі у розвитку інфраструк-
тури населеного пункту» на 
10 000 грн., а також відкоригу-
вати суми за кодами 18010000, 
18011100, 20000000;

— в додатку 3: виключити ви-
датки... «Субвенції іншим бюд-

жетам на виконання інвестицій-
них проектів» та передбачити 
їх за... «Капітальні вкладення» 
без зміни розміру та цільового 
призначення, з відповідним ко-
ригуванням загальних сум в до-

Шановні жителі 
Вишгородського району!

Повідомляємо, що в нашому районі 
відкрито громадську приймальню де-
путата Київської обласної ради VII скли-
кання Буковського Романа Володими-
ровича.

Прийом громадян проводиться кожної 
першої та третьої середи місяця з 14.00 
до 16.00 год. за адресою: с. Нові Петрів-
ці, вул. Святопокровська, 171. 

Днями Президент України Петро 
Порошенко підписав Указ №31/2016 
«Про призначення стипендій Прези-
дента України для видатних спор-
тсменів із паралімпійських і дефлім-
пійських видів спорту та їх тренерів». 
У переліку стипендіантів опинилися 
спортсменка та тренер зі столичного регіону.

Зокрема, стипендію Президента призначено нашій 
землячці, якою пишається вся Вишгородщина — чем-
піонці Європи 2015 року з волейболу сидячи Катерині 
Миколаївні Прищепі! Щиро вітаємо!

Фото І. Дунайського
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датку, а також відкоригувати 
суми за кодами 070000, 070101, 
100000;

— в додатку 4: ...«Субвенції 
іншим бюджетам на виконання 
інвестиційних проектів» замі-
нити на... «Капітальні вкладен-
ня» без зміни назви об’єктів та 
розміру видатків;

— в додатку 5: ...«Субвенції 
іншим бюджетам на виконання 
інвестиційних проектів» заміни-
ти на ...«Капітальні вкладення» 
без зміни найменування місце-
вих (регіональних) програм та 
розміру видатків».

ДРУГЕ 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Почалося з того, що головую-
чий, — міський голова О. Момот, 
— запропонував внести в поря-
док денний ще два питання. Од-
нак, встиг оголосити лише  пер-
ше з них, — про зміни до Статуту 
КП «Координаційний центр з бу-
дівництва та земельних питань 
Вишгородської міської ради», як 
слово попросила  М. Мельник. О. 
Момот слово депутату надав. М. 
Мельник зауважила (цитую):

— ...Якщо вносяться зміни в 
Статут Координаційного центру, 
то, як мінімум, депутати повин-
ні бути з ними ознайомлені. Бо, 
можливо, ви пропонуєте одну 
зміну, а є якісь інші. Ми багато 
говорили про повноваження КЦ, 
про те, чим вони займаються, як 
вони займаються... З цим стату-
том треба попрацювати повно-
цінно... Ми, взагалі, не бачили 
цього статуту... Тому давайте це 
питання перенесемо на наступну 
сесію, щоб комісії могли попра-
цювати...».

На що О. Момот відповів, що 
М. Мельник була присутня на 
засіданні «будівельної» комісії, 
на якій вносилися зміни, про які 
йдеться. І що, якщо будуть ще 
якісь зміни, їх можна буде вноси-
ти на наступних сесіях. А зараз 
мова йде лише про одну правку 
— неможливість заключення КЦ 
договорів  обхід сесії.

М. Мельник пояснила, що «тоді 
мова йшла про лютий місяць і 
можливість доопрацювання за 
цей час змін до Статуту КЦ. І не-
має ніякого сенсу вносити правки 
в Статут КЦ на кожній сесії».

О. Момот пояснив, що правка, 
про яку йдеться важлива саме 
зараз, бо в порядку денному 
стоїть питання про виділення на 
КЦ земельних ділянок. 

М. Мельник підкреслила, що на 
цій сесії мова не йде про переда-
чу земель КЦ, а лише про надан-
ня дозволу на розробку проекту 
відведення, а затвердження буде 
на наступній сесії. Отже, ще є 
час.    

На що головуючий зауважив, 
що він не проти пропозицій М. 
Мельник, але все потрібно роби-
ти згідно регламенту, а не пере-
творювати сесію в балаган і що 
він, навіть, не закінчив оголошу-
вати свої пропозиції до порядку 
денного. 

З цього приводу скажу на-
ступне. О. Момот дійсно навіть 
не закінчив вносити пропозиції 
щодо доповнень в порядок ден-
ний сесії, озвучивши лише пер-
ше питання про статут КЦ. Піс-
ля цього М. Мельник попросила 
слова, і головуючий їй слово на-
дав. Вона висловила свою думку. 
Отже, регламент депутат аж ніяк 

не порушила. Одне з двох: або О. 
Момоту не потрібно було надава-
ти слово М. Мельник, не закін-
чивши вносити пропозиції, або, 
зрозумівши, що вона почала вже 
обговорювати першу пропозицію, 
ввічливо її зупинити, і закінчити 
вносити пропозиції. 

Звертаю на цю ситуацію ува-
гу тому, що подібними звинува-
ченнями О. Момот, в принципі, 
відбиває бажання у депутатів 
вступати з ним в будь-які кон-
структивні дискусії. Підкреслюю 
— саме конструктивні, а не де-
структивні й демагогічні. А серед 
наших депутатів і так не багато 
готових вести такі дискусії, які, на 
мій погляд, є вкрай корисними.     

Тепер щодо другої пропозиції 
О. Момота по порядку денному. 
З’ясувалося, що це — проект  рі-
шення щодо надання дозволу на 
інвентаризацію земельної ділян-
ки, якою користується коопера-
тив «Лісовий».

За словами О. Момота, з іні-
ціативи голови Вишгородської 
РДА О. Горгана в цей кооператив 
виїздила міжвідомча комісія за 
участю голів райради, міськради, 
архітекторів та керівників право-
охоронних органів, яка констату-
вала, що на території ведеться 
безконтрольна забудова з без-
підставним розширенням її меж. 

М. Мельник поцікавилася дум-
кою з цього приводу земельної 
комісії, а, також, зауважила, що 
доповнювати зараз порядок ден-
ний вже не можна, оскільки він 
був проголосований «в цілому» 
на першому пленарному засідан-
ні. О. Момот пояснив, що питан-
ня по кооперативу «Лісному» на 
«земельній» комісії не розгляда-
лося, а щодо змін в порядок ден-
ний, то їх сесія може вносити в 
будь-який момент.  

Було вирішено голосувати 
поіменно за кожне доповнення 
до порядку денного окремо.

Перше (зміни до Статуту КП 
КЦ) підтримало 18 депутатів. 

Включення в порядок денний 
сесії другого доповнення (коопе-
ратив «Лісний) простим голосу-
ванням підтримало 19 депутатів. 

План роботи ради на 2016 р.
Сесія взяла до уваги звіт 

секретаря ради про виконан-
ня плану роботи міськради 
за 2015 р. та затвердила план 
роботи ради на 2016 р., дозво-
ливши міському голові та по-
стійним комісіям ради у разі 
необхідності вносити до нього 
зміни та доповнення.

На  тому, що зроблено міськра-
дою, — і по формі, і по суті, — ми 
будемо ще зупинятися не раз в 
наступних номерах нашої газе-
ти, а зараз кілька слів про план 
роботи на рік (див. нижче). Тим 
паче, що він на сесії депутатами, 
практично, не обговорювався.

На сайті міськради цей план за-
ймає 10 сторінок (із зазначенням 
виконавців з виконкому та ради), 
тому ми його для зручності мак-
симально скоротили, залишивши 
лише суть. Якщо відкинути ще 
й обов’язкові пункти, які розгля-
далися завжди і не можуть не 
розглядатися (встановлення по-
датків, звітів, виконання бюджету 
і т. ін.), можна побачити які саме 
аспекти життєдіяльності міста 
цікавлять раду найбільше. Отже, 
по місяцям:

— порядок і нормативи відраху-
вання до загального фонду  бюд-
жету комунальними унітарними 

підприємствами та їх об’єднання-
ми частини чистого прибутку (до-
ходу) за результатами щоквар-
тальної фінансово-господарської 
діяльності та адмінпослуги у місті 
Вишгороді (лютий);

— порядок розміщення зов-
нішньої реклами та звіт про ро-
боту виконкому та структурних 
підрозділів міськради за І квартал 
2016 р. (березень);

— Правила благоустрою тери-
торії, дотримання тиші в громад-
ських місцях, торгівлі на ринку, 
утримання тварин, звіт про ро-
боту комунальних підприємств 
та рух коштів на їх рахунках за І 
квартал 2016 року (квітень);

— Правила паркування транс-
портних засобів (травень);

— Порядок залучення, розра-
хунку розмірів і використання ко-

25.02.2016
1)  Про встановлення місцевих податків;
2) Про встановлення акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів (обов’язковими згідно Податковим кодексом; 
3) Про затвердження Порядку і нормативів відрахування до загального фонду місцевого 

бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до 
комунальної власності територіальної громади міста Вишгород, частини чистого прибутку 
(доходу) за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності;

4) Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міськбюджету за 2015 рік;
5) Про оренду майна, що перебуває у комунальній власності тергромади м. Вишгорода;
6) Про адміністративні послуги у місті Вишгороді;
7) Про орендну плату за землю у м. Вишгороді;

31.03.2016
1) Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді;
2) Про затвердження звіту про роботу виконкому та структурних підрозділів міськради  

за І квартал 2016 р.;
28.04.2016

1) Про затвердження Правил благоустрою території, дотримання тиші в громадських міс-
цях, торгівлі на ринку, утримання тварин у м. Вишгороді; 

2) Про затвердження звіту про виконання міськбюджету за І квартал  2016 року;
3) Про затвердження звіту про роботу комунальних підприємств та рух коштів на їх ра-

хунках за І квартал 2016 року;
26.05.2016

1) Про встановлення Правил паркування транспортних засобів у м. Вишгороді 
30.06.2016

1) Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів 
пайової участі інвесторів у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної ін-
фраструктури;

2) Про порядок та умови викупу земельної ділянки та об’єктів нерухомого  майна для 
містобудівних та суспільних потреб;  

3) Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд;
4) Про затвердження Положення про порядок розміщення малих архітектурних форм;
5) Про затвердження звіту про роботу виконкому та структурних підрозділів міськради 

за 1 півріччя 2016 року;
6) Про затвердження звіту про роботу постійних або тимчасових контрольних комісій та 

про виконання рішень і доручень Ради за 1 півріччя 2016 року; 
28.07.2016

1) Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твер-
дих побутових відходів;

2) Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам не-
рухомості;

3) Про затвердження змін до Генерального плану;
4) Про затвердження звіту про виконання міськбюджету за IІ квартал 2016 року
5) Про затвердження звіту про роботу комунальних підприємств та рух коштів на їх ра-

хунках за 1 півріччя 2016 року;
25.08.2016

1) Про внесення змін до Положення «Про архітектурну діяльність у місті Вишгороді», 
затвердженого рішенням Вишгородської міської ради від 20.10.2015 р. №50/3;

29.09.2016
1) Про визначення мінімального розміру орендної плати за один квадратний метр загаль-

ної площі нерухомого майна фізичних осіб;
2) Про затвердження звіту про виконання міськбюджету та рух коштів у позабюджетних 

фондах за 9 місяців 2016 року;
3) Про затвердження звіту про роботу виконкому та структурних підрозділів Вишгородсь-

кої міськради за 9 місяців 2016 року;
4) Про затвердження звіту про роботу комунальних підприємств та рух коштів на їх ра-

хунках за 9 місяців 2016 року;
5) Про затвердження схеми дорожнього руху м. Вишгород;

27.10.2016
Питання, які розглядаються постійно;  

24.11.2016
1) Про затвердження плану роботи Вишгородської міськради на 2017 рік;
2) Про затвердження плану діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на 

2017 рік;
22.12.2016

1) Про Вишгородський міський бюджет на 2017 рік;
2) Про затвердження міських програм розвитку на 2017 рік.

План роботи Вишгородської міської ради на 2016 рік
(питання, винесені на сесії міської ради із зазначенням дати сесії)

штів пайової участі інвесторів у 
створенні і розвитку соціальної та 
інженерно-транспортної інфра-
структури, Порядок та умови ви-
купу земельної ділянки та об’єктів 
нерухомого  майна для містобу-
дівних та суспільних потреб, По-
рядок розміщення тимчасових 
споруд, Положення про порядок 
розміщення малих архітектурних 
форм, звіт про роботу виконкому 
та структурних підрозділів місь-
кради за 1 півріччя 2016 р. та звіт 
про роботу постійних або тимча-
сових контрольних комісій, вико-
нання рішень і доручень Ради за 
1 півріччя 2016 р. (червень);

— Порядок проведення конкур-
су на надання послуг з вивезення 
твердих побутових відходів, По-
ложення про порядок присвоєн-
ня поштових адрес об’єктам 
нерухомості, зміни до Генплану 
та звіт про роботу комунальних 
підприємств та рух коштів на їх 
рахунках за 1 півріччя 2016 р. 
(липень);

— Положення «Про архітектур-
ну діяльність у місті Вишгороді», 
затверджене рішенням міськра-
ди від 20.10.2015 р. №50/3 (сер-
пень);

— звіт про роботу виконкому та 
структурних підрозділів міськра-
ди за 9 місяців 2016 р.,  звіт про 
роботу комунальних підприємств 
та рух коштів на їх рахунках за 9 
місяців 2016 р., схема дорожньо-
го руху м. Вишгород (вересень).

Спочатку про хороше.
Перше, що радує — заплано-

вані звіти про роботу виконкому 
та структурних підрозділів місь-
кради за 1-й квартал, півріччя і 
9 місяців року. Правда, виникає 
питання: а де звіт за 4-й квартал 
та за рік? Якщо мені пояснять, 
що вони заплановані на початок 
2017-го — не повірю. Навряд чи 
буде до того.

Друге, що вселяє надію: увага 
до багатостраждального Генпла-
ну міста, яким попередник О. 
Момота крутив, як циган сонцем: 
дай Бог, щоб він почав працю-
вати на людей, а не проти них. 
Сподіваємося, що цьому спри-
ятимуть зміни до Положення 
«Про архітектурну діяльність у 
місті Вишгороді», затвердженого 
рішенням Вишгородської міської 
ради від 20.10.2015 р. №50/3 та 
Порядок залучення, розрахунку 
розмірів і використання коштів 

пайової участі інвесторів у ство-
ренні і розвитку соціальної та 
інженерно-транспортної інфра-
структури.

Третій комплекс питань, що 
заплановані до розгляду, сто-
сується життєдіяльності міста: 
зовнішня реклама, Правила бла-
гоустрою території, дотримання 
тиші в громадських місцях, тор-
гівлі на ринку, утримання тварин, 
Порядок розміщення тимчасових 
споруд, Положення про порядок 
розміщення малих архітектур-
них форм, Правила паркування 
транспортних засобів, Порядок 
проведення конкурсу на надан-
ня послуг з вивезення твердих 
побутових відходів, Положення 
про порядок присвоєння пошто-
вих адрес об’єктам нерухомості, 
схема дорожнього руху міста — 

якщо всі ці документи, по-перше, 
вийдуть якісні, по-друге, будуть 
виконуватися, це дійсно спрацює 
на користь кожного вишгородця. 

Те саме стосується адмінпо-
слуг та Порядку і умов викупу зе-
мельних ділянок та об’єктів неру-
хомого  майна для містобудівних 
та суспільних потреб.

Тепер про недоліки.
В плані, начебто, немало уваги 

приділено роботі комунальних 

підприємств, а, саме, —.заплано-
вано три звіти про їх роботу — за 
1-й квартал, перше півріччя і за 9 
місяців. А, також, затвердження 
порядку і нормативів відрахуван-
ня до загального фонду  бюдже-
ту комунальними унітарними під-
приємствами та їх об’єднаннями 
частини чистого прибутку (до-
ходу) за результатами щоквар-
тальної фінансово-господарської 
діяльності.

Однак, знову ж, таки: чому не 
заплановано річного звіту ко-
мунальних підприємств? Це — 
по-перше.

По-друге: що саме мається на 
увазі — заслуховування власне 
підприємств (КПЖ і КГ Вишгород-
ської міськради, МКП «Водока-
нал», КП «Координаційний центр 
з будівництва та земельних пи-

тань Вишгородської міськради», 
КП «Редакція газети «Вишгород» 
та  КП «УФКС»), чи ще й мис-
тецьких організацій (ВМЦХЕТУМ 
«Джерело», ВМДЮДОС «Водо-
грай» та  КЗК ВТК «Клерико») і 
дошкільних закладів (ВМК ДНЗ 
«Золотий ключик», ВМ НЗ «Со-
нечко», ВМК ДНЗ «Чебурашка» 
та ВМК ДНЗ «Ластівка»)?

Бо, якщо, навіть, йдеться лише 
про власне підприємства, то я 

Вкрадені у міста гектари почали
КП «Координаційний центр

Вишгородської міської ради»,
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дуже добре уявляю собі, що таке 
«звіти» п’яти наших комуналь-
них підприємств протягом однієї 
сесії. На якій розглядається ще 
зо два-три десятки питань. Так 
от, шановні керівники міськви-
конкому, подібні «звіти», — по 
п’ять хвилин на кожного керівни-
ка КП, — нікому не потрібні. Бо 
користі від них — жодної. Якщо 
ж ви маєте на увазі «звіти» всіх 
дванадцяти структур... То, кра-
ще, викресліть їх зі свого плану 
роботи назавжди. Звіт повинен 
бути звітом, а не п’ятьма речен-
нями з трибуни сесії. І протягом 
однієї сесії звіт більше, ніж од-
ного комунального підприєм-
ства більше або менше якісно 
заслухати неможливо.

Те ж саме стосується звіту про 
роботу постійних або тимчасових 

контрольних комісій, виконан-
ня рішень і доручень Ради за 1 
півріччя 2016 року, який заплано-
ваний на червень.

Комітет з конкурсних торгів 
Депутати створили комітет з 

конкурсних торгів міськради.
Також було затверджено По-

ложення про згаданий комітет та  
склад комітету.

Головою комітету з конкурсних 
торгів міськради було призначе-
но міського голову О. Момота, 
членами комітету: заступника 
голови О. Рачинського, началь-
ника фінансово-бухгалтерського 
відділу міськради І. Мирієвсь-
кого, начальника юридичного 
відділу міськради О. Карпенко 
та спеціаліста І категорії юридич-
ного відділу міськради Н. Фіалко.

Заступник міського голови
Сесія затвердила на посаду 

заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради І. Свистуна, увів-
ши його до складу міськвикон-
кому.

І. Свистун (з трибуни сесії): «...
Мені 42 роки. З тих 42-х років 
проживаю 17 років в місті Вишго-
роді.  За тих 17 років займав різні 
посади. Починав у «Вишгород-
тепломережі». Був начальником 
аварійної служби. Пізніше пра-
цював у всіх міських комуналь-
них підприємствах, які мали від-
ношення до прибирання міста: 
«Комбінат благоустрою», «Чисте 
місто», зараз — КПЖ. Тому з про-
блемами міста знайомий, гото-
вий працювати на місто».

Пояснення міського голови 
(дослівно): «Шановні колеги, до-
дам трошки, що Ігоря Івановича 
запропоновано саме виходячи з 
того багаторічного досвіду, який 
в нього є. За ці місяці роботи 
переконався в тому, що людина 
знає  кожну трубу, кожен бордюр, 
кожного директора підприємства 
— комунального, приватного 
тощо... і, виходячи з цього... якщо 
не має більше запитань, то...». 

Питань більше не було і депу-
тати одноголосно проголосували 
за це призначення. 

Я дуже поважаю І. Свистуна, 
однак зауважу: на мою думку, 
обгрунтуваня міським головою 
цього призначення недостатнє, 
навіть, для призначеня людини 

начальником ЖЕКу. Бо не пови-
нен начальник ЖЕКу знати кожну 
трубу й кожен бордюр в місті. Не 
його це справа. Тим паче — не 
заступника міського голови. Хіба 
що — заступника начальника 
ЖЕКу або керівника ремонтної 
дільниці. Що стосується заступ-
ника міського голови, то він пови-
нен знати не кожну окрему трубу 
і знати її проблеми, а бачити всю 
інфраструктуру міста в цілому, в 
комплексі, і думати не над тим, як 
цю окрему трубу відремонтувати, 
а над тим, як всю цю інфраструк-
туру поліпшити і наблизити до 
кожної людини. Щодо конкретно 
І. Свистуна, то тут, з одного боку, 
ще й хотілося б знати подроби-
ці роботи служби з озеленення 
міста, яку він очолював протя-
гом багатьох років, оскільки суми 

коштів, які виділялись протягом 
цих років на озеленення, давно 
мали б перетворити Вишгород 
на справжні райські кущі чого не 
відбулося. З іншого боку, особи-
сто в мене виникають певні пи-
тання щодо прозорості набуття у 
власність сім’єю Свистунів цілого 
ряду земельних ділянок на тери-
торії міста та району, вже прода-
них та тих, що продовжують за-
лишатися у їх власності. 

Нарешті, виступ під час пред-
ставлення депутатам на остан-
ній сесії зайняв у І. Свистуна 
кілька хвилин. Програмою його 
діяльності чи, хоча б, баченням 
(розумінням) ситуації щодо пер-
спектив розвитку житлово-кому-
нального господарства в місті не 
поцікавився жоден депутат! До 
речі, це характеризує не лише 
міського голову та нового заступ-
ника, а й самих депутатів із їх 
розумінням свого місця і власної 
відповідальності за те, що від-
бувається в місті. (Знову пере-
дивився відео сесії і знову зму-
шений згадати М. Мельник, яка 
єдина зауважила, що І. Свисту-
на, навіть не запросили на жодне 
засідання жодної комісії, хоча це 
потрібно було зробити).

В оренду — чуже майно
Депутати затвердили методи-

ку розрахунку та порядок ви-
користання коштів, отриманих 
у зв’язку з   управлінням май-
ном, що передане на баланс 
КПЖ і КГ Вишгородської місь-
кої ради, а, також:

— мінімальні орендні ставки за 
користування майном, що пере-
дане на баланс КПЖ і КГ Вишго-
родської міської ради;

— порядок передачі в оренду 
майна, що передане на баланс 
КПЖ і КГ Вишгородської міської 
ради;

— порядок проведення конкур-
су на право укладання договору 
оренди майна, що передане на 
баланс КПЖ і КГ Вишгородської 
міської ради;

— типовий договір оренди не-
рухомого майна (частини жит-
лових будівель, споруд, примі-
щень), що передане на баланс 
КПЖ і КГ Вишгородської міської 
ради.

КПЖ і КГ Вишгородської міської 
ради було доручено протягом од-
ного місяця вчинити заходи щодо 

приведення договорів оренди у 
відповідність до цього рішення 
шляхом надсилання відповідних 
пропозицій користувачам або 
розірвання договорів.

Іншими словами, мова йде 
про підвали, напівпідвали, го-
рища, які є спільною власністю 
співвласників багатоповерхових 
будинків. Ті самі, які В. Решетняк, 
з відома та згоди депутатів мину-
лого скликання здавав в оренду, 
мотивуючи це тим, що «заробляє 
гроші для міста». До речі, про це 
не раз писала наша газета, а, та-
кож, газета, яку видавав сам О. 
Момот «Рідне місто «Вишгород».

Саме про це і нагадав присут-
нім член Громадської ради при 
Вишгородській РДА А. Ганополь-
ский, який попросив слова для 
виступу перед розглядом цього 

питання. 
Так от, А. Ганопольський по-

цікавився на яких саме законних 
підставах міська рада дозволяє 
собі розпоряджатися майном, 
яке є приватною власністю меш-
канців багатоповерхівок. 

На що О. Момот пояснив, що діє 
в інтересах мешканців, оскільки, 
договори оренди можна розірва-
ти, але тоді ці самі мешканці не 
отримають коштів від оренди. А 
для того, щоб їх підписати, меш-
канцям, які є співвласниками по-
мешкань, потрібно самоорганізу-
ватися, хоча б, в ОСББ...

Депутати за цей проект рішен-
ня проголосували одноголосно.  

Автор проекту рішення «Про 
надання дозволу на створення 
органу самоорганізації насе-
лення — квартального коміте-
ту «Шевченківський» відкликав 
його з розгляду.

Сесія затвердила Порядок 
надання земельних ділянок 
громадянам на території м. 
Вишгорода (можна ознайоми-
тися на офіційному сайті Вишго-
родської міської ради);

Депутати припинили право 
гр. Є. Білика на користування  
земельною ділянкою площею 
0,0515 га (кадастровий номер 
3221810100:01:214:0003) у по 
вул. Ватутіна... у зв’язку із пе-
реходом права власності на 
об’єкт нерухомого майна — 
станцію техобслуговування 
автомобілів.

Проектом рішення щодо про-
дажу земельної ділянки А. 
Овакімян депутатам пропону-
валося:

«1. Погодити звіт про екс-
пертну грошову оцінку земельної 
ділянки несільськогосподарсько-
го призначення на землях жит-
лової та громадської забудови 
для будівництва та обслугову-
вання будівель торгівлі під існу-
ючим магазином (кадастровий 
номер 3221810100:01:257:0702) 
загальною площею 0,1164 га, 
що знаходиться на території 
міста Вишгорода по проспекту 
Шевченка, 11.

2. Затвердити вартість зе-
мельної ділянки... у розмірі 420 
тис. 867 грн. 48 копійок, без вра-
хування ПДВ, на підставі екс-
пертної грошової оцінки (звіт п 
від 27.10.2015 р.).

3. Продати гр. ОВАКІМЯН АН-

ЖЕЛІ СЕРГІЇВНІ земельну ділян-
ку... на підставі договору оренди 
земельної ділянки від 25.07.2013 
р.».

Однак, М. Мельник вислови-
ла думку про те, що вартість зе-
мельної ділянки занижена і за-
пропонувала перенести розгляд 
цього питання до з’ясування, на її 
думку, реальної вартості земель-
ної ділянки. 

В сесійній залі з цього приводу 
виникла дискусія і депутати, кі-
нець-кінцем, надали слово влас-
нику земельної ділянки.

Після того, як проект рішення 
був поставлений на поіменне го-
лосування, з’ясувалося, що його 
підтримали 19 депутатів. 

КП «Координаційний центр...»
Наступним, за пропозицією Т. 

ради», що унеможливить злов-
живання.

М. Мельник підкреслила, що 
на засіданні «бюджетної» комісії 
«безліч разів пропонувала пе-
рестати давати КЦ гроші і зму-
сити заробляти самостійно, але 
комісія прийняла інше рішення. І 
Городиський був проти КЦ в про-
шлому скликанні».

О. Момот закликав «забути 
прошлу каденцію» і ще раз по-
яснив, що КЦ буде виконувати 
функції замовника будівництва. 
І що «це була ініціатива депу-
татів».

Але коли проект рішення по-
ставили на голосування, він 
набрав всього 17 голосів. Тоді 
головуючий запропонував голо-
сування персональне. Однак, 
при персональному голосуванні 
він, все одно, не набрав необхід-
ну кількість голосів.  

Після цього депутати при-
ступили до розгляду проекту 
рішення «Про надання дозво-
лу на розробку проекту земле-
устрою КП «Координаційний 
центр з будівництва та зе-
мельних питань Вишгородсь-
кої міської ради» щодо відве-
дення земельних ділянок у м. 
Вишгороді.

Однак, після перерви поперед-
ній проект рішення на прохання 
окремих депутатів був постав-
лений на голосування повторно і 
підтриманий більшістю.

Таким чином, було затвердже-
но Статут комунального під-
приємства «Координаційний 
центр з будівництва та земель-
них питань Вишгородської 
міської ради» в новій редак-
ції,  а його директору доруче-
но здійснити реєстрацію нової 
редакції статуту, відповідно до 
чинного законодавства Украї-
ни.

Що стосується відведення зе-
мельних ділянок КП «КЦ...», то 
проектом рішення йому пропону-
валося відвести дві ділянки: біля 
2 га по вул. Шолуденка (біля за-
воду «Карат») та приблизно 0, 60 
га на вул. Київській. Остання про-
тягом 10 років була в оренді ТОВ 
«Контакт-К». В зв’язку з тим, що 
договір оренди закінчився, ділян-
ку (житлова забудова) було вирі-
шено передати КЦ та винести на 
інвестконкурс. 

Проти цього заперечила М. 
Мельник, яка нагадала, що в свій 
час ТОВ «Контакт-К» заплатило 
2,8 млн. грн. фінансової допом-
оги місту. Але О. Рачинський на 
це зауважив, що, в той же час, 
ця компанія жодної копійки не за-
платила за оренду землі.

Було вирішено голосувати по 
пунктах. 

Перший пункт, як пояснив О. 
Рачинський, стосується під-
приємства «Фарватер-трейд», 
якому в 2011 р. було передано 
земельну ділянку, але договір 
оренди так і не було зареєстро-
вано, а підприємство протягом 
цього часу не сплатило за неї в 
бюджет жодної копійки. Проет 
рішення був підтриманий звичай-
ним голосуванням. А от по 2-му 
та 3-му пунктах довелося прово-
дити поіменне голосування, 2-й 
пункт більшість депутатів підтри-
мало, за третій проголосувало 
лише 17 депутатів (не вистачило 
1-го голосу). 

Зрештою, рішення було прий-
няте в наступному вигляді:

«1. Скасувати пункт пер-
(Закінчення на стор-х 4-5)

повертати вишгородцям. Передаючи їх
з будівництва та земельних питань
який буде виступати замовником будівництва

Бражікової, депутати розгляну-
ли проект рішення щодо змін до 
Статуту КП «Координаційний 
центр з будівництва та земель-
них питань Вишгородської 
міської ради». Пояснила вона 
це тим, що зазначений проект 
рішення необхідно розглянути до  
розгляду питання «Про надання 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою КП «Координа-
ційний центр з будівництва та 
земельних питань Вишгород-
ської міської ради» щодо від-
ведення земельних ділянок у 
м. Вишгороді»

Обговорення цього питання 
почалося із заяви О. Семенова, 
який звернувся до депутатів з 
проханням не голосувати за ці 
зміни до Статуту КЦ, оскільки 
«КЦ взагалі не потрібен як струк-
тура, яка є зручною для всіляких 
корупційних оборудок». Що дуже 
здивувало О. Момота, який по-
яснив, що, «по-перше, зараз не 
стоїть питання ліквідації КП, а, 
по-друге, відмова від внесення 
змін до Статуту КП якраз і озна-
чає залишення йому можливість 
здійснювати якісь корупційні 
дії». Далі О. Момот пояснив, що 
«спочатку теж був проти КЦ з 
тими функціями, які в нього були 
раніше. Але всі ці функції — в 
минулому. В подальшому КЦ 
буде займатися виключно функ-
ціями замовника будівництва». 

Однак, М. Підвисоцький під-
тримав О. Семенова, заявивши, 
що «по-перше, зміни до Статуту 
ми побачили лише сьогодні і не 
встигли з ними ознайомитися, 
по-друге, я не бачу необхідності 
робити «прокладку» — КЦ, якщо 
інвестиційні конкурси може про-
водити міська рада».

На що О. Момот відповів, що не 
розуміє «при чому тут предмети 
жіночої гігієни», КЦ був створе-
ний ще О. Кімлачем, і депутати 
самі голосували за бюджет на 
КЦ, так що «не потрібно «пе-
редьоргуваній».

Доповідач О. Рачинський на-
гадав, що «дане питання виник-
ло під час засідання «земельної 
комісії» і звернувся до її голови 
Ю. Городиського за роз’яснення-
ми. 

Ю. Городиський підтвердив, що 
дійсно було рекомендовано сло-
ва «за згодою власника» поміня-
ти на слова «за згодою міської 
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5-та  сесія міської ради
Вкрадені у міста гектари почали повертати вишгородцям.
та земельних питань Вишгородської міської ради», який 

ший рішення Вишгородської міської 
ради № 6/23 від 06 липня 2011 року 
«Про надання земельної ділянки у 
користування за проектом землеу-
строю щодо її відведення» як таке, 
що не було реалізоване.

2. Надати дозвіл КП «КООРДИНА-
ЦІЙНИЙ ЦЕНТР З БУДІВНИЦТВА ТА 
ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ ВИШГОРОД-
СЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» на розробку 
проекту землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки площею 
2,10 га в оренду на 5 років, розта-
шованої... по вул. Шолуденка для 
розміщення об’єктів промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення».

План зонування міста
Перед початком розгляду проекту 

рішення «Про затвердження плану 
зонування території міста Вишго-
рода» О. Рачинський нагадав при-
сутнім, що «громадські слухання з 
цього питання відбулися 17-го серп-
ня 2015 р., а узгоджувальна комісія 
засідала 2-го, 7-го, 11-го вересня і 
т. ін. Це — окрім засідань робочих 
груп, по яких вносилися пропозиції 
и правки... На засіданні «архітектур-
ної» комісії були пропозиції, навіть, 
до цього варіанту...».

Було вирішено спочатку проголосу-
вати план зонування «за основу», а 
потім — за кожну пропозицію окремо.

Першою поставили на голосування 
пропозицію профільної комісії щодо 
південної частини міста, обмеженою 
вул. Набережною, вул. Шолуденка та 
межою м. Києва. Більшість депутатів 
її підтримала. 

Також була підтримана пропози-
ція депутата М. Кравченка — додати 
зону садибної забудови, обмежену 
вул. Ватутіна, вул. Межигірського 
Спасу і вул. Калнишевського, зона 
Ж-1 (існуючий приватний сектор).

А от пропозицію депутата О. Ба-
ланюка щодо включення в проект 
території яхт-клубу по вул. Парусній, 
тим самим заборонивши там будь-я-

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Чергова п’ята сесія VІІ скликання 
(ІІ пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я  
28 січня 2016 р.                                                                          № 5/11

Про затвердження плану зонування 
території міста Вишгорода 

З метою подальшого розвитку та конкретизації положень Генерального плану міста 
Вишгорода, забезпечення комплексного використання території, розглянувши матеріа-
ли проекту містобудівної документації «План зонування територій (зонінг) міста Вишго-
рода (площею 1300 га) з планом червоних ліній», розроблений ДП «НДПІ Містобудуван-
ня», керуючись ст. 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. З метою впорядкування територій для містобудівних потреб, визначення прин-
ципів планування — просторової організації забудови, червоних ліній та ліній регулю-
вання забудови, функціонального призначення, режиму та параметрів забудови однієї 
чи декількох земельних ділянок, розподілу територій згідно з будівельними нормами, 
державними стандартами і правилами, потребу в підприємствах і закладах обслугову-
вання населення, місце їх розташування, затвердити матеріали проекту містобудівної 
документації «План зонування територій (зонінг) міста Вишгорода (площею 1300 га) з 
планом червоних ліній», розроблений Державним підприємством «Науково-дослідний і 
проектний інститут містобудування (НДПІ Містобудування») в наступних частинах: 

— територія обмежена з півночі вулицею Шолуденка, зі сходу вулицею Набережна, 
із заходу та з півдня межею міста Києва;

— територія садибної забудови та гаражних кооперативів по вулиці Межигірського 
Спаса, вулиці Ватутіна, вулиці Калнишевського;

— територія масиву садівницьких товариств «Дніпро»;
— територія обмежена зі сходу вулицею Парусна, із заходу Київським водосхови-

щем, яка позначена на зонінгу Г4 та ПрГ4.
2. Це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення у газеті «Вишгород».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Вишгород-

ської міської ради з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку.
         Міський голова            О. Момот

(Закінчення
Початок на  стор-х 1, 4-5)

ке будівництво, підтримало спочатку 
лише 12 депутатів, 18 утрималось. 
Тоді було вирішено поставити пи-
тання на поіменне голосування. І тут 
депутати попросилися... на перерву. 
Для чого — зрозуміло: про історію з 
яхт-клубом, де немало депутатів ми-
нулого скликання отримали земельні 
ділянки писали не раз і наша газета, 
і газета «Рідне місто Вишгород». Хто 
саме отримав — до цих пір з’ясува-
ти неможливо, оскільки народні об-
ранці ховалися за спинами родичів, 
підлеглих, знайомих, кумів, сусідів і т. 
ін. Але, можливо, справу прояснять 
результати поіменного голосування з 
цього приводу? Отже.

А. Баланюк — за;
Т. Бражнікова — утрималась;
В. Виговський — утримався;
Ю. Городиський — за;
Ю. Дрьомін — утримався; 
С. Жадан — за;
О. Клавдієнко — за;
Ю. Колодзян — утримався; 
М. Кравченко — відсутній;
Д. Корнійчук — за;
В. Костюченко — утримався;
В. Круковець — за;
О. Кучмій — за;
В. Лісогор — за;
О. Лісогор — за;
М. Макаренко — за;
М. Мельник — утрималась;
В. Парчук — за;
М. Підвисоцький — утримався;
С. Пінчук — за;
О. Поліщук — за;
Ю. Попов — утримався; 
О. Ростовський — утримався; 
Б. Руденок — утримався;
В. Сардак — за;
О. Семенов — утримався;
А. Сербін — за;
О. Черняхівський — утримався;
О. Шамота — за;
А. Шока — утримався;
В. Шубка — за;
І. Шубко — за;
О. Момот — за.
Таким чином, 19 депутатів висло-

вились в підтримку «поправки О. Ба-
ланюка».  
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Передаючи їх КП «Координаційний центр з будівництва
буде виступати замовником будівництва

Після голосування Т. Бражнікова попро-
бувала пояснити чому члени її фракції 
(«Самопоміч») голосували проти пропозиції 
О. Баланюка: вони, начебто, готові були го-
лосувати лише за рішення «в цілому». Але 
прозвучало це пояснення якось невиразно 
та непереконливо.

Що стосується ще двох пропозицій депу-
татів — Т. Бражнікової стосовно території, 
де знаходиться  КП Вишгородської райради 
«Навчально-спортивна база водних видів 
спорту» (перевести в Г-4) та М. Підвисо-
цького — по частині кварталу, обмеженого 
вул. Шкільною та пр. Шевченка (від магази-
ну «Беназір» до вул. Шкільної) зону Г-6 пе-
ревести в зону Г-2, щоб була і торгова зона і 
зона житлової забудови, — то їх можна буде 
врахувати лише після внесення змін до Ген-
плану.  

Сесія внесла зміни до рішення місь-
кради №2/11 від 14.12.2015 р. «Про звіль-
нення від сплати земельного податку», 
виклавши його в такій редакції:

«1. Звільнити від сплати земельного по-
датку комунальні підприємства, установи, 
організації на території Вишгородської 
міської ради.

2. Звільнити від сплати земельного по-
датку державні підприємства, установи, 
організації на території Вишгородської 
міської ради, які повністю утримуються за 
рахунок коштів державного бюджету.

3. Звільнити від сплати земельного по-
датку об’єднання співвласників багато-
квартирних будинків, житлово-будівельні 
кооперативи, обслуговуючі кооперативи, 
приватні житлово-експлуатаційні органі-
зації — пропорційно належній частці вико-
ристання під житло...». 

Депутати доручили виконкому  місь-
кради придбати та впровадити систему 
електронного голосування під час про-
ведення пленарних засідань Вишгород-
ської міської ради.

Сесія вирішила звернутись до Голови 
Верховної Ради України з пропозицією 
терміново розглянути і підтримати про-
ект Закону України «Про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України щодо за-
рахування податку на доходи фізичних 
осіб до бюджетів сіл, селищ та міст рай-
онного значення», що зареєстровано за 
номером 3754.

Депутати продовжити договір оренди 
земельної ділянки  від 18 червня 2010 р. 
№1400, укладений між Вишгородською 
міською радою та ТОВ «ВАНДА»... на зе-
мельні ділянки: 

— кадастровий номер 3221810100:01: 
254:0114 площею 0,1053 га на землях жит-
лової та громадської забудови для будівни-
цтва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку, яка розташована на вул. 
Шолуденка у м. Вишгороді терміном на 1 рік; 

— кадастровий номер 3221810100:01 
:92:0169 площею 0,3940 га на землях жит-
лової та громадської забудови для розмі-
щення міського ринку, яка розташована на 
вул. Шолуденка у м. Вишгороді терміном на 
2 роки шляхом укладення договору оренди 
земельної ділянки в новій редакції.

Що стосується другої ділянки (торгівель-
ний майданчик перед критим ринком) то 
представники ТОВ «ВАНДА» просили її на 
5 років, але депутати на це прохання не від-
гукнулись.

Сесія надала дозвіл кооперативу ін-
дивідуальних гаражів «Лісний» на про-
ведення інвентаризації земельної ділян-
ки по вул. Кургузова у м. Вишгороді, 
зобов’язавши матеріали інвентаризації 
земельної ділянки подати міськраді на 
затвердження.

Також, було взяти до відома, що інвен-
таризація земельної ділянки повинна бути 
виконана на підставі наявних об’єктів влас-
ності у заявника. 

В. Борзовець
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У ВР України

Відповідно до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 8 
травня 1993 р. № 340 «Про за-
твердження Положення про по-
рядок видачі посвідчень водія 
та допуску громадян до керу-
вання транспортними засоба-
ми» право на керування транс-
портними засобами надається 
особам, які досягли:

• «шістнадцятирічного віку — 
категорії А1, А;

• вісімнадцятирічного віку — 
категорії В1, В, С1, С;

• дев’ятнадцятирічного віку 
— категорії ВЕ, С1Е, СЕ;

• двадцятиоднорічного віку — 
категорії D1, D, D1Е, DЕ, Т.

Посвідчення водія на право ке-
рування транспортним засобом 
однієї з категорій видається особі, 
яка пройшла медичний огляд, а 
також підготовку або перепідго-
товку відповідно до встановле-
них планів і програм та склала 
теоретичний і практичний іспити в 
сервісному центрі МВС.

Документом, що засвідчує про-
ходження підготовки і перепід-
готовки водіїв транспортних за-
собів, є свідоцтво про закінчення 
закладу з підготовки водіїв транс-
портних засобів.

Якщо особа з будь-яких при-
чин не склала іспити в сервісно-
му центрі МВС, видане свідоцтво 
вважається дійсним протягом 10 
років з дня закінчення закладу.

Обмін посвідчення водія прово-
диться незалежно від зареєстро-
ваного місця проживання чи пере-
бування особи за умови подання:

— паспорта громадянина Украї-
ни або документа, що посвідчує 
особу та підтверджує її громадян-
ство або спеціальний статус;

— копії довідки про реєстра-
ційний номер облікової картки 
платника податків (у разі його 
відсутності у відповідних базах 
даних МВС) або серію та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконан-
ня відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової 
картки платника податків, повідо-
мили про це відповідному контро-
люючому органу і мають відмітку 
в паспорті);

— посвідчення водія;
— медичної довідки встановле-

ного зразка;
— двох кольорових фотокарток 

розміром 3,5 х 4,5 см.
Звертаємо увагу на те, що у разі 

втрати або викрадення посвідчен-
ня водія сервісний центр МВС, 
після встановлення факту видачі 
раніше такого документу особі, 
яка звернулася із відповідною за-
явою, оформляє і видає їй нове 
посвідчення водія.

Національне посвідчення 
водія України на право керуван-
ня транспортними засобами від-
повідної категорії дійсне протягом 
ЗО років з дати його видачі.

Територіальний 
Сервісний 
Центр МВС 3245 
інформує

«Пропонуємо на годині запи-
тань до уряду цього тижня заслу-
хати голову оргкомітету — Віце-
прем’єр-міністра Геннадія Зубка 
щодо виконання Указу Прези-
дента про вшанування учасників 
ліквідації аварії на ЧАЕС та ре-
алізації урядом постанови Вер-
ховної Ради», — наголосив пар-
ламентарій.

Я. Москаленко нагадав, що 
Президент своїм Указом оголо-
сив 2016 рік роком вшануван-
ня учасників ліквідації наслідків 

Ярослав Москаленко: «До 30-річчя Чорнобиля уряд 
фінансує лише міжнародний форум та збірник»

Голова депутатської групи «Воля народу», очільник чорно-
бильського підкомітету ВР Ярослав Москаленко вимагає від 
уряду відзвітуватись щодо підготовки до 30 роковин трагедії 
на Чорнобильській АЕС. Про це він заявив під час Погоджу-
вальної ради.

аварії на ЧАЕС і пам’яті жертв 
Чорнобильської катастрофи. У 
свою чергу, Верховна Рада прий-
няла Постанову про вшануван-
ня учасників ліквідації наслідків 
аварії та про заходи, пов’язані з 
30-ми роковинами Чорнобильсь-
кої катастрофи. «Кожен з пунктів 
цієї постанови важливий у плані 
надання фінансового забезпе-
чення, скорегованого на реальну 
соціальну та медичну підтримку 
постраждалих та ліквідаторів. 
Натомість у проекті плану заходів 

з усіх важливих соціальних мо-
ментів уряд заклав фінансування 
лише проведення міжнародного 
форуму та підготовку збірника», 
— сказав Я.Москаленко.

Політик зауважив, що у грудні 
2014 року законом 76-VIII було 
зменшено не тільки кількість пільг 
чорнобильцям, але й скасова-
но четверту зону радіоактивного 
забруднення. Народний депутат 

запропонував уряду найближчим 
часом провести виїзне засідан-
ня в Іванківському і Поліському 
районах Київщини. «Ви навіть не 
можете собі уявити, в яких умо-
вах ми пропонуємо жити цим лю-
дям», — сказав він. 

Депутатська група «Воля наро-
ду» також просить поставити до 
порядку денного зареєстрований 
у Верховній Раді законопроект 
№2093 щодо соціального захи-
сту постраждалих осіб. Він пе-
редбачає відновлення найбільш 
потрібних пільг та гарантій для 
потерпілих осіб без повернення 
зональності, наголосив Ярослав 
Москаленко.

Наш кор.

Межі територіального виборчого округу

вул. Набережна, 4, 4-А; вул. Дніпровська, 6
вул. Гриненка, 1-А, вул. Лугова. 3; вул В.Симоненка, 2
пр-т Т Шевченка, 6
вул. Ю Кургузова, 2,4-А, 4-Б, 6, 9
вул. Шолуденка, 6-Б. 6-В; вул. М Грушевського, 4
вул. Шкільна, 7, 7/1, пр-т Т.Шевченка, 2-Г, 3;
вул. Київська, 18, вул. В.Симоненка, 1,3
вул. Набережна, 6-А; вул. Дніпровська, 3-А, 5
пр-т. І. Мазепи, 12, вул. Шолуденка, 7
вул. Київська, 8, 9, 11, 12, 20
вул. В. Симоненка,5, 7, 8; вул. Ю. Кургузова,4, 10
вул. Київська, 6; вул. В. Мономаха, буд. 1-21; вул. 
Глібова, 1-А, 1/1-43; вул. КЛИДС №102; вул Космонав-
тів, 1, 5, 7, 9; вул. Максимовича, 2, 4, 6,  8, 10; вул. О. 
Довженка, 1-29, 41-51; вул. Піщана 2-47; вул. Святос-
лавська, 2-47; квартал 87.
вул. Шолуденка, 6-А; вул. Ватутіна; вул. Межигірського 
Спасу; вул. П. Калнишевського; вул. Семена Палія; 
вул. Парусна.
вул. Набережна, 22; вул. Київська, 2, 4, 5;
вул. Дніпровська, 7, 8, 9, 11; пр-т І. Мазепи, 5.
вул. Б. Хмельницького, 4, 5, 7, 7-Б; вул. М. Грушевсь-
кого, 1, 3.
вул. Б. Хмельницького, 1, 2, 3, 6, 7-А; пр-т І. Мазепи,  
7, 10.
вул. Шолуденка, 5, 6, 8.
пр-т. І. Мазепи, 3, 2; вул. М. Грушевського, 6.
вул. Ю. Кургузова, 11-А; вул. Б. Хмельницького, 9; вул. 
В. Симоненка, 10.
вул. Ю. Кургузова, 3-А, 11; вул. М. Грушевського,12. 

вул. М. Грушевського, 8,10; пр-т І.Мазепи, 1, 4-А.
пл. Т. Шевченка, 3; вул. В.Симоненка, 4, 4-А, 4-В, 6;
вул. Дніпровська, 2, 4, 3, 3-Б; пр-т І. Мазепи, 11.
вул. Шолуденка, 15-Д; пров. Квітневий, 2, 2-А, 2-Б, 
2-В; пр-т І. Мазепи, 6; вул. М. Грушевського, 5, 7, 9, 
мікрорайон Берізки.
пр-т І. Мазепи, 13/9; вул. Шолуденка, 6-Г.
вул. Ю. Кургузова, 1-А (І), 1-А (2), масив ГАЕС, масив 
Дідовиця, вул. Яблунева; Ягідна; Спаська; Фіалко-
ва; Фруктова; Покровська; Полунична; Ромашкова; 
Малинова; Калинова; Квіткова; Виноградна; Вишнева; 
Айвова; Ожинова; вул. А. Первозванного; пров. Пре-
ображенський.
вул. Ю. Кургузова, 3-Б; вул. Б. Хмельницького, 8.
пр-т Т. Шевченка, 2-Д, 7-А, 9; пров. Прожекторний;
пр-т Т.Шевченка, 3-А, 5; вул. Шкільна.

вул. Набережна, 2; вул. Шолуденка, 3; вул. Старосіль-
ська; вул. Дніпровська, 1.
вул. Гриненка, 1-22; вул. Лугова; вул. Симоненка,  1-А, 
І-Б; вул. Т. Шевченка, 3, 5, 6, 6-А, 6-Б, 6-В, 6-Г,  7, 8, 
І5-Д; пров. Дніпровський.
пр-т Т. Шевченка, 6-А, 7, 7/1; вул. Набережна, 12; 
пров. М. Коцюбинського, 1-А, 3; вул. Космонавта По-
повича.
пр-т Т. Шевченка, 9-А, 11; вул. Набережна, 8.

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16

17

18
19
20

21

22
23
24
25

26
27

28
29
30

31

32

33

34

Списки депутатів Вишгородської міської ради 
за  округами із зазначенням вулиць та будинків

Наші депутати

№
округу

11
23
33
26
30
32
28
12
31
2
27

3

20

1
13
15

14

22
9
19

17

7
25
10
8

29
18

16
5
34

21

24

6
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ІІрізвище, ім’я, по батькові

Баланюк Олександр Іванович
Бражнікова Тетяна Олексіївна
Булгакова Ганна Володимирівна
Виговський Валерій Павлович
Войтович Тамара Олександрівна
Городиський Юрій Олегович
Дрьомін Юрій Борисович
Жадан Сергій Миколайович
Клавдієнко Олександр Іванович
Колодзян Юрій Дмитрович
Корнійчук Дмитро В’ячеславович

Костюченко Валерій Павлович

Кравченко Микола Миколайович

Круковець Владислав Вадимович
Кучмій Олег Вікторович
Лісогор Володимир Юрійович

Лісогор Олена Яківна

Макаренко Максим Валерійович
Мельник Марина Гурамівна
Парчук Валентина Григорівна

Підвисоцький 
Михайло Олександрович
Пінчук Сергій Миколайович
Поліщук Олексій Григорович
Попов Юрій Петрович
Ростовський Олексій Романович

Руденок Богдан Михайлович
Сардак Віталій Ігорович

Семенов Олександр Ігорович
Сербін Андрій Володимирович
Черняхівський 
Олексій Анатолійович
Шамота Олександр Миколайович

Шока Анатолій Миколайович

Шубка Віктор Вікторович

Шубко Інна Василівна

Телефон

(063) 678-06-92
(067) 423-74-58
(067)422-46-91
(050) 357-45-57
(095) 838-00-02
(067)319-15-15
(097) 578-42-44
(067) 287-88-75
(067) 442-65-45
(050)351-79-99
(067)503-23-92

(066)297-11-28

(067) 287-89-42

(096) 985-30-00
(050) 388-42-44
(067) 323-99-55

(063) 185-32-70

(067)291-07-82
(067) 318-06-54
(050) 332-96-34

(067)402-60-68

(067) 209-05-60
(067) 708-35-98
(067)505-51-05
(093) 127-02-24

(067) 693-97-22
(097) 916-69-53

(067) 504-13-60
(050) 914-70-58
(097) 937-52-38

(097) 447-45-88

(067) 959-20-80

(063) 583-35-89

(066) 394-64-89

Представник
партії

«Воля»
«Самопоміч»
«Наш край’
Партія честі

«Солідарність»
«Свобода»

«Самопоміч»
«Батьківщина»
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Зворотній зв’язок

Витяг з протоколу засідання
правління КІГ «Лісний»

    від 07 листопада 2015 року.                                      м. Вишгород

з листопада 2015 року по травень 2016 року.

1. Показники загального лічильника електроенергії                    237040 кВт
2. Показники по кооперативу погаражно                         135693 кВт
3. Коефіцієнт втрат 237040 \135693                                              1,75
Розшифровка втрат: 

3.1 Кабельні втрати 
3.2 Освітлення територїї
3.3 Освітлення будинку охорони та офіса
3.4 Скважини

4. Додаткові непередбачені витрати
4.1 Реактивні перетори                                                          1200 грн.
4.2 Банківські послуги                                                             2247 грн.
4.3 Оренда підстанції ТП 903                                                 6000 грн.
4.4 Обслуговування кабельних ліній                                     1600 грн.
4.5 Непередбачені витрати (несвоєчасна оплата)               2500 грн.
Всього:                                                                                    13547 грн.

Для зручності визначення коефіцієнта додаткових витрат
переводимо гривни в кіловати           13547\0,79 = 17148 кВт

Сумарний розрахунок                       237040 + 17148 = 254188

Загальний поправочний коефіцієнт                254188 : 135693 = 1,87

Вартість 1 кВт електроенергії по КІГ «Лісний» 0,79                   1,87     1,48 грн.

М.П. Пироженко 
С.В. Стець 
В.П. Бондарук 
В. Г. Закиров 
В.М. Несін 
О.П. Божко 
М.О. Кухар

Голова КІГ «Лісний»
Голова ревізійної комісії
Члени правління

Витяг 
з протоколу засідання

Правління КІГ «Лісний» від 06.02.2015 р. 

Розрахунок тарифу  за використану електроенергію кВт/год в КІГ «Лісний» на 2015 р.

Тариф електропостачальника ПАТ «Київобленерго» Вишгородський РП — 0,3495 коп.

Всього підключено - 295 гаражів. Постійно користується - 113 гаражів.

Використовується в місяць - 42000 кВт/год

Додаткові витрати

№
1
2
3
4
5

Назва додаткових витрат
Кабельні вирати
Освітлення території і будинку охорони
Оренда ТП-903
Скважини 3 шт.
Непередбачені витрати 10%
Всього:

Сума за місяць грн.
1762
599
1000

90
1470

4921 грн.

М.П. Пироженко 
С.В. Стець 
В.П. Бондарук 
В. Г. Закиров 
В.М. Несін 
О.П. Божко 
М.О. Кухар

Голова КІГ «Лісний»
Голова ревізійної комісії
Члени правління

4921 :  113   =   43,55

Так як підключено 295 гар, то : освітлення, оренда, скважини діляться на всіх. 

1689 : 295 = 5,73 грн.     43,55 - 5,73 = 37,82 грн.    34,95 + 37,82 = 72,77 грн.

НДС 20% = 14,55 грн.    72,77 +14,55 = 87,32 грн.     За 1 кВт/год = 0,87 коп

Тарифи на послуги з централізованого опалення 
для населення встановлюються НКРЕКП, тарифи 
затверджуються не за містами та областями, а для 
кожного надавача послуг окремо, внаслідок чого в 
одному населеному пункті можуть діяти різні тари-
фи. 

Для ВРКП «Вишгородтепломережа» встановле-
но єдиний тариф на опалення для населення, не-
залежно від типу пального, що використовується 
котельною в с. Катюжанка. 

Підприємство ВРКП «Вишгородтепломережа» 
може мати 10-20 котелень, які працюють на різно-
му пальному, але при затвердженні тарифу ВРКП 
«Вишгородтепломережа» надає до НКРЕКП за-
гальні витрати по всьому підприємству та виходя-
чи з загальних витрат підприємства та загальних 
обсягів надання послуг НКРЕКП встановлюється 1 
тариф для підприємства. Як варіант, можливо рі-
шенням районної ради відділити Катюжанську ко-
тельню в окрему філію, що дасть можливість окре-
мо встановити тариф на тепло для с. Катюжанка.

Механізм формування та встановлення тарифів 
на послуги централізованого опалення визначаєть-
ся «Порядком формування тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування та поста-
чання, послуги з централізованого опалення і по-
стачання гарячої води», затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 та 
«Процедурою встановлення тарифів на послуги з 
централізованого опалення та централізованого 
постачання гарячої води», затвердженою поста-
новою Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері комунальних послуг від 
20.06.2014 №766.

Якщо відобразити механізм формування та вста-
новлення тарифів на послуги  централізованого 
опалення простою формулою, вона буде мати на-
ступний вигляд:

Виходячи з наведеної формули, для збільшення 
тарифу та тіньового прибутку, постачальнику до-
статньо фіктивно збільшити витрати або зменшити 
обсяг надання послуг. (що в принципі і було зро-
блено).

При такому підході Держави до регулювання та-
рифів на послуги природніх монополій, тарифи на 
комунальні послуги будуть постійно зростати, при 
цьому підприємства, що надають ці послуги, не-
залежно від рівня тарифу, будуть демонструвати 
збитковість.    

Діючі тарифи на комунальні послуги з централі-
зованого опалення і централізованого постачання 
гарячої води для потреб населення встановлено 
постановою НКРЕКП від 31.03.2015 № 1171.

Постанову підписано Головою НКРЕКП Вовком 
Д.В., додатки до постанови — Директором Депар-
таменту з регулювання відносин у сфері теплопо-
стачання НКРЕКП Черних С.

Додатком 68 до Постанови НКРЕКП від 31.03.2015 
№ 1171 встановлені тарифи на опалення для під-

Тариф =
витрати + прибуток

обсяг споживання

приємства ВРКП «Вишгородтепломережа».
В Україні застосовується 2 тарифи на опалення:
— з лічильником: вартість за 1 Гкал;
— без лічильника: вартість опалення 1 м2.
Середня вартість 1Гкал по Україні складає 668,79 

грн. та 17,88 грн. за опалення 1 м2 без лічильника. 
Найнижча вартість опалення встановлена 

НКРЕКП для  Відокремленого підрозділу «Хмель-
ницька атомна електрична станція» ДП «Націо-
нальна атомна енергогенеруюча компанія «Енер-
гоатом» в сумі 107,79 грн. за 1Гкал та 2,62 грн. за 
опалення 1 м2 без лічильника.

Вартість опалення ВРКП «Вишгородтепломере-
жа» з лічильником — 708,41 грн. за 1Гкал, без лі-
чильника — 22,05 грн. за опалення 1 м2.

 Вартість опалення з лічильником, встановлена 
для ВРКП «Вишгородтепломережа», на 6% вища 
за середню по Україні та в 6,6 разів вища за міні-
мальну.

 Вартість опалення без лічильника, встановлена 
для ВРКП «Вишгородтепломережа» на 1,233 рази 
вища за середню по Україні та у 8,4 разів вища за 
мінімальну.

Споживач міста Вишгород або с. Катюжанка з лі-
чильником, за 708,41 грн. отримує від ВРКП «Виш-
городтепломережа» 1 чисту Гкал, яку виміряв його 
лічильник; так само за 22,05 грн. споживач без лі-
чильника повинен отримати від підприємства ту 
частину з 1 Гкал, яка припадає на цю суму. 

Розрахуємо, скільки Гкал було закладено ВРКП 
«Вишгородтепломережа» в тариф без лічильника, 
які має отримати споживач на кожен м2 площі про-
тягом місяця, для чого складемо просте рівняння:

Таким чином, місячна норма тепловитрат на 1 
м2, закладена ВРКП «Вишгородтепломережа» в 
тариф без лічильника, складає 0,0311 Гкал.

Для порівняння, в Мінську (Білорусь) останнього 
опалювального сезону (2014-2015) місячна норма 
тепловитрат на 1 м2 була встановлена на рівні                  
0,0191 Гкал (рішення від 21.10.2014 №2624), а в 
місті Могилевськ (Білорусь) діяла норма 0,0183 
Гкал в місяць/м2 (рішення від 12.12.2014 №26-17).

Середньорічна температура повітря у Вишгороді 
становить +7,7 °С, в Мінську +6,1 °С.  

Незважаючи на той факт, що середньорічна тем-
пература повітря в Мінську на 1,6°С нижче, ніж у 
Вишгороді, норматив тепловитрат на 1 м2, закла-
дений ВРКП «Вишгородтепломережа» в тариф без 
лічильника, на 63% вищий ніж в Мінську та на 70%  
вищий ніж в Могилевську, що може свідчити про 
його завищення.

При застосуванні у Вишгороді та с. Катюжанка 
нормативів тепловитрат аналогічних Мінським, та-
риф без лічильника ВРКП «Вишгородтепломере-
жа» має становити 13,53 грн./м2.

На теперішній час переплата 1 квартири з опа-
лювальною площею 50 м2 у Вишгороді та с. Катю-
жанка може складати  426 грн. на місяць або 2556 
грн. за сезон.

1 Гкал – 708,41 грн.
х Гкал – 22,05 грн.

х = 22,05 грн * 1 Гкал / 708,41 грн
0,0311 Гкал за місяць на 1м2

Аналіз тарифів на опалення ВРКП «Вишгородтепломережа»

В минулому номері нашої газети під заголовком «Чому дрова дорожчі газу?» ми надрукували 
звернення мешканців с. Катюжанка з приводу послуг, які надаються їм РКП «Вишгородтепломе-
режа». А ще — копію колективного листа на ім’я директора згаданого комунального підприєм-
ства О. Тарана та відповідь за його ж підписом. 

22.01.2016 р. на ім’я голови районної ради Р. Кириченка було направлено депутатський запит 
за підписом депутатів Катюжанської сільської ради Ю. Новака та О. Потапенка з проханням 
витребувати в керівництва ВРКП «Вишгородтепломережа» повний пакет документів (з розра-
хунками) який подавався до НКРЕКП щодо узгодження тарифів на централізоване опалення.  
Як проінформували громадського активіста Р. Куявця голова комісії районної ради з питань 
комунальної власності, розвитку промисловості, підприємництва та інфраструктури О. Дзюба  
та радник голови районної ради Ю. Деркач, станом на 09.02.2016 р. до районної ради від керів-
ництва ВРКП «Вишгородтепломережєа» не надійшли ні копії документів, ні  інформація, яка б в 
повному обсязі розкривала економічну складову вартості 1 Гкал. 

Р. Куявець вважає, що це свідчить про затягування часу та небажання показувати реальну 
складову  вартості тепла керівництвом РКП «Вишгородтепломережа».

«Також, зазначу, — написав до редакції Р. Куявець, — що отримавши 09.02.2016 р. рахунки 
на сплату за централізоване опалення, жителі будинків №10-а, №18, та №22 по вул Завод-
ській в с. Катюжанка, просто не знаходять слів, щоб висловити свої емоції. За трикімнатну 
квартиру в 63 м. кв прийшов рахунок на суму 1156 грн 68 коп.! Люди вкрай стурбовані такими 
розцінками, і збираються звернутись до депутата Верховної Ради Я. Москаленка та до про-
фільного комітету Верховної Ради щодо діяльності ВРКП «Вишгородтепломережа». А поки 
що, намагаючись розібратися в цьому питанні, ми звернулися за допомогою до Громадсько-
го обєднання «Публічний аудит». Ось думка з цього приводу експерта Тараса Галайди».

І знову — про газ і дрова... То скільки ж коштує 
електроенергія?

А ці копії двох витягів з протоколів засідання правління 
кооперативу індивідуальних гаражів (КІГ) «Лісний» до редакції  
передав М. Голюк.  

Рік тому ПАТ «Київобленерго» продавало населенню 1 кВт/
год електроенергії по 35 копійок. Членам КІГ «Лісний» 1 кВт/год 
коштувала удвічі дорожче — 87 коп.

Сьогодні за 1 кВт/год, яка коштує населенню 79 коп., керівни-
цтво бере з членів кооперативу 1 грн. 48 коп. 

 Наскільки законно це відбувається М. Голюк та інші члени 
гаражного кооперативу «Лісний», швидше за все, будуть з’ясо-
вувати у суді. Бо навіть теоретично витрати членів кооперати-
ву не можуть бути такі самі, як витрати виробників і постачаль-
ників електроенергії. 

А що думаєте ви з цього приводу, шановні читачі? Адже 
багато з вас теж є членами гаражних кооперативів. Вам теж 
електроенергія обходиться вдвічі дорожче, ніж всім іншим 
споживачам? 
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Увага!

Реклама

Гравці «Діназу» 
завжди під опікою 
професійного лікаря 

Лікар футбольної академії Леонід Маслюк ре-
тельно слідкує за здоров’ям футболістів.

— Тепер ви можете бути 
спокійним за здоров’я 
футболістів?

— Це тільки збір більш 
детальної інформації. За-
раз проводиться її опрацю-
вання та аналіз. На це по-
трібен певний час. Але сам 
факт такого огляду (часто 
це називають диспансери-
зацією) вкрай необхідний 
лікарю. Так легше виділи-
ти гравців, у котрих є якісь 
проблеми зі здоров’ям і 
потім вести за ними більш 
прискіпливий контроль.

— Хто вже пройшов цю 
процедуру?

— Загалом десь біля 150 
дітей. Ті, хто не зміг з тих чи 
інших причин пройти медо-
гляд разом з партнерами, 
тепер буде змушений роби-
ти це в індивідуальному по-
рядку. Але я доб’юся того, 
щоб у мене про всіх була 
детальна медична інфор-
мація. Без цього далі пра-
цювати просто неможливо.

— Ви такий суворий?
— Якщо стосується здо-

ров’я футболіста, то так. 
Тут важлива кожна деталь. 
Опрацювання всієї інфор-
мації завершиться на на-
ступному тижні і, сподіва-
юся, в тоді у мене будуть 
конкретні результати по 
всім «діназівцям».

— А де хлопці проходи-
ли огляд?

— В обласному лікуваль-
но-фізкультурному диспан-
сері у Нестерівському про-
вулку. Це спеціалізований 
заклад, де знають і вміють 
кваліфіковано працювати.

— Яких лікарів довело-
ся пройти?

— Стоматолог, отоларин-
голог, дерматолог, хірург, 
терапевт, кардіолог, спор-
тивний лікар. Звичайно ж, 
здавали необхідні аналізи 
крові та сечі.

— Чи виникли якісь 
суттєві проблеми у фут-
болістів?

— Обійшлося без екс-
цесів. Це стосується і здо-
ров’я хлопців, і їх поведінки 
під час медогляду. Діти є 
діти, але тренерам вда-
лося налагодити хорошу 
дисципліну і у адміністрації 
облдиспансеру до нас не 
було жодних претензій.

— Нікому не загрожує 
відлучення від футболу?

— Поверхневий аналіз 
показав, що за деякими 
дітьми потрібно більш 
ретельно спостерігати і 
контролювати їх.  Тому з 
такими хлопчиками ми бу-

Карантин, який вже 
кілька тижнів введений в 
школах, вніс свої корек-
тиви і в тренувальний 
процес футбольної ака-
демії «Діназу». Але цей 
час плідно використав 
наш лікар Леонід Ана-
толійович Маслюк.

Під його пильним оком 
юні гравці пройшли ре-
тельний медичний огляд.

демо працювати в індиві-
дуальному порядку. Можу 
запевнити батьків, що ніко-
го з команди через це ми 
не виганятимемо. Просто 
візьмемо на особливий 
контроль. Поговоримо з 
тренерами, постараємося 
зменшити для них наван-
таження, можливо, певний 
час будуть займатися в ін-
дивідуальному режимі. У 

ції цілком достатньо, щоб 
виявити найменші усклад-
нення зі здоров’ям. Коли ж 
ми займаємося на стадіоні 
в Лютежі, то я бачу хлопців 
лишень кілька годин. І ось 
тут на перше місце вихо-
дять батьки, котрі мають 
контролювати своїх дітей. 
А вже у разі необхідності 
звертатися до мене.

— Ви вже півроку пра-

Футбол

Минздрав: эпидемия 
гриппа в Украине 
приостановилась

Такой прогноз озвучи-
ли во время очередного 
брифинга «Эпидемиче-
ская ситуация с гриппом 
и ОРВИ: оперативная ин-
формация» в украинском 
кризисном медиа центре 
директор департамента 
общественного здоровья 
Минздрава Украины Свет-
лана Осташко и руководи-
тель ГУ «Украинский центр 
контроля и мониторинга 
заболеваний МОЗ Украи-
ны» Любовь Некрасова.

Так, по словам Л. Некра-
совой, в третью-четвертую 
неделю этого года наблю-
дался пик заболеваемости, 
на 5-й неделе только в 4 об-
ластях эпидпорог оказался 
превышенным более чем 
на 50% - это Волынская, 
Тернопольская, Закарпат-
ская и Днепропетровская 
области. Снизился и темп 
прироста заболеваемости 
во всех областях, чему 
очень способствовало вне-
дрение ограничительных 
мер. Положительная ди-
намика наблюдается и по 
количеству обращений за-
болевших в лечебные уч-
реждения: если сначала в 
необходимый первый-тре-
тий день обращалось толь-
ко 25% больных, то сейчас 
почти 38%.

С начала эпидсезона по 
состоянию на 09 февраля 
зарегистрировано 246 ла-
бораторно подтвержден-
ных летальных случая от 
гриппа, более 84% из них 
- именно от гриппа А H1N1. 
Специалист подчеркнула, 
что анализ этих случаев 
позволил установить, что 
большинство умерших 
были именно из групп ри-
ска, в частности имели 
сопутствующие заболева-

На сегодня эпид-
ситуация с заболе-
ваемостью гриппом 
в Украине имеет 
тенденцию к стаби-
лизации. В течение 
этой и следующей 
недели есть веро-
ятность снижения 
уровня активности вируса. Однако в этом эпидсезо-
не существуют риски и второй волны. 

цих моментах будемо дуже 
тісно співпрацювати з бать-
ками, щоб вони розуміли в 
чому причина і поза межа-
ми футбольного стадіону 
також слідкували за здо-
ров’ям своїх діточок більш 
ретельно.

— Можна вже зараз кон-
статувати, що ця додат-
кова інформація допома-
гає вам?

— Так, безумовно. Та й 
для тренерів також вона 
необхідна. Адже всі ми 
несемо відповідальність 
не тільки за спортивну під-
готовку дітей, але й за їх 
здоров’я. Наявність яки-
хось хронічних інфекцій 
вимагає іншого підходу до 
футболіста, бо може ста-
тися якийсь зрив по ходу 
тренування чи то в офіцій-
ному матчі. Щоб їх не було, 
то такі випадки потрібно 
просто прогнозувати і попе-
реджувати заздалегідь. До 
того ж, подібні проблеми зі 
здоров’ям аж ніяк не дозво-
лять вивести гравця на пік 
форми в потрібний момент. 
Це буде дуже складно, 
якщо не сказати більше.

— Ви маєте досвід ро-
боти в професіональних 
командах, навіть на рівні 
Ліги чемпіонів. Важко 
працювати з дітками?

— Складність в тому, що 
не завжди є можливість тіс-
ного контакту з дітьми і кон-
тролю за ними. Під час тре-
нувальних зборів чи поїздок 
це робити набагато легше, 
бо футболісти завжди під 
наглядом. Там щоранку 
проводиться медичний 
огляд, де перевіряється 
тиск, самопочуття і навіть 
цієї поверхневої інформа-

ния — 11% ожирение, 14% 
— сердечно-сосудистые 
заболеваниями, 16% — ди-
абет, 10% — гипертонию 
как устойчивый синдром, 
24 % — с совокупностью 
диагнозов. При этом, по 
ее словам, не определены 
сопутствующие патологии 
у 98 умерших, а это почти 
40%, что свидетельствует о 
вирулентности и агрессив-
ности вируса, способного 
поражать также и молодой, 
относительно устойчивый к 
болезням организм.

Директор департамента 
общественного здоровья 
Минздрава Украины Свет-
лана Осташко напомнила, 
что, несмотря на снижение 
уровня заболеваемости, 
все же необходимо четкое 
соблюдение всех мер по 
лечению и профилактике 
гриппа, особенно для групп 
риска. По ее словам, со 
своей стороны Минздрав 
прилагает все усилия, что-
бы обеспечить в первую 
очередь эту категорию 
населения противогрип-
позными препаратами и 
вакцинами. В частности, 
ведутся переговоры с ве-
дущими фармкомпаниями 
о предоставлении необхо-
димого количества вакцин 
против гриппа в качестве 
гуманитарной помощи, со-
общает Здоров-Инфо со 
ссылкой на МОЗ Украины.

Стоит отметить, что су-
ществуют натуральные 
фитопрепараты, которые 
помогут уберечься от ча-
стых простудных заболе-
ваний и гриппа, повысят 
жизненный тонус и укрепят 
иммунную систему. Сюда 
относятся «Трисил», «Зо-
лотой Ус», «Иммуностим», 
«Кошачий коготь» и другие.

цюєте в «Діназі». Були ь 
неодинарні випадки?

— Слава Богу, чогось 
серйозного не виникало. 
На зборах команд, які ми 
проводили минулого літа у 
Волівці, «виловив» кількох 
хлопців, за котрими тепер 
веду посилене спостере-
ження. Їх батьки ставлять-
ся до цього з розумінням. 
Якщо потрібно, то разом 
звертаємося до більш вузь-
коспеціалізованих спор-
тивних медиків, у Києві 
таких достатньо. Щодо 
тренувань, то без синяків 
та зіткнень футболу не бу-
ває, отож і роботи вистачає 
щодня.

— Щоб ви хотіли поба-
жати футболістам у ново-
му сезоні?

— Як лікар, хочу побажа-
ти перш за все здоров’я. 
Щоб травми вас завжди 
обходили стороною. Про-
фесійного росту, позитиву 
і нових перемог. А ми — 
тренери, лікарі, водії, ад-
мінперсонал, керівництво 
— у цьому завжди допома-
гатимемо.   

Інтерв’ю взяв 
Микола Коберський

Кохайтеся!

Каждый год 14 фев-
раля влюбленные пары 
во всем мире поздрав-
ляют друг друга с Днем 
всех влюбленных, дарят 
подарки и традиционные 
валентинки. Но как же 
появилась такая замеча-
тельная традиция — да-
рить искренние чувства и 
яркие сердца?

Считается, что День свя-
того Валентина существует 
уже более 16 веков и у этого 
праздника есть конкретный 
«виновник» — христиан-
ский священник Валентин.
Эта история датируется при-
мерно 269 годом, в то время 
Римской Империей правил 
император Клавдий II. 

Воюющая римская армия 
испытывала острый недо-
статок солдат для военных 
походов, и военачальник 
был убежден, что главный 
враг его «наполеоновских» 
планов — браки, ибо жена-
тый легионер о славе импе-
рии думает гораздо меньше, 
чем о том, как семью про-
кормить. И, дабы сохранить 
в своих солдатах воинский 
дух, император издал указ, 
запрещающий легионерам 
жениться. 

Но влюбляться от этого 
солдаты меньше не стали. 
И к их счастью нашелся че-
ловек, который, не страшась 
императорского гнева, стал 
тайно венчать легионеров с 
их возлюбленными. Им был 
священник по имени Вален-
тин из римского города Тер-
ни (Valentine of Terni). Ясное 
дело, как только об этом 
узнал император, он решил 
эту «преступную деятель-
ность» прекратить. Валенти-
на приговорили к казни. Тра-
гедия ситуации была еще и 
в том, что и сам Валентин 
был влюблен в дочку тю-
ремщика. За день до казни 
священник написал девуш-
ке прощальное письмо, где 
рассказал о своей любви, и 
подписал его «Твой Вален-
тин». Прочитано оно было 
уже после того, как его каз-
нили. 

Вишгородська амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини
Телефони реєстратури

Доросла:

міський 54-3-64

київстар (098)604-89-12

мтс (095) 572-11-18

лайф (093) 636-75-90

Дитяча:

міський 22-689

київстар (098)604-89-13

мтс (095)572-11-38

лайф (093) 636-75-79

Легенда 
о Дне святого 
Валентина

Требуются
 пешие курьеры

От 21 до 36 лет 
обязательно.

З/п от 8500 гривен.
Предоставим жилье.
Звоните ежедневно 

с 10.00 до 21.00.
Тел: 0965839312, 

0800501826 
(звонок бесплатный).

Курьер


