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Живемо «по-новому»: забудовники
хочуть будувати далі, але вже — 
бавлячись в «демократію»...

Забудова ВишгородаЕсть мнение...
Почему ушел «мінстець»
или Над кем и почему 
смеются кремлевские тролли

Стор.6-7

Отже, нагадуємо як саме розвивалися події.
На розгляд 24-й сесії міської ради, яка відбулася 

30 травня  ц. р., було винесено проект рішення «Про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ 
«ВИШГОРОД ПЛАЗА». Йшлося про надання дозводу 
«на розробку проекту землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 
га, розташованої у м. Вишгороді вул. Набережна, 
6 для реконструкції та обслуговування існуючого 
об’єкту нерухомості (овочесховище), для укладен-

ня договору оренди даної земельної ділянки термі-
ном на 10 років».

Звертаємо увагу: за словами доповідача О. Рачин-
ського, висновок «земельної» комісії, очолюваної Ю. 
Городиським, був позитивним.

Однак, з виступу В. Парчук (до речі, однопартійця 
Ю. Городиського з ВО «Свобода») з’ясувалося, що 
насправді мова йде про 10 соток, яких ТОВ «ВИШ-
ГОРОД ПЛАЗА» не вистачає для зведення на цьому 
місці, — руїнах колишнього ресторану «Вишгород», 

(Продовження на стор-х 4-5)

Недавно прочел в Интернете о том, что В. Грицак предлагает 
ввести уголовную ответственность «за вражескую пропаганду в 
СМИ». 

Напомню: «Одноклассники», «В контакте» и прочие яндексы 
уже запретили. Ну, потому, что война. Точнее, не война, а АТО. 
Нет, не так. Реально — война, но называется АТО. Ну, как вой-
на... Торгуем с Россией и ОРДЛО полным ходом, президентские 
предприятия исправно пополняют российский бюджет, все идео-
логи сепаратистов на свободе, а их главный спонсор Р. Ахметов 
сегодня является главным компаньоном и лучшим другом П. По-
рошенко. Но — воюем. Ну, как воюем... «Элитные» дети не воюют, 
конечно, а, наоборот... Убивают «неэлитных». Так — доброволь-
цев всяких да призывников...  

Так вот, по поводу «вражеской пропаганды». В СМИ и, вообще, 
в Интернете. Я очень внимательно читаю посты всяких ольгин-
ских троллей и обыкновенных «ватанов», как российских, так и 
украинских, об Украине. С одной стороны. А с другой — крити-
ческие посты о нашей жизни честных и думающих людей, насто-
ящих патриотов Украины. И знаете на что обратил внимание? 
На то, что если убрать из постов «ваты» и кремлевских троллей 
некоторые плохие слова типа «фашисты», «хунта» и «берндеров-
цы», их можно запросто перепутать с постами наших патриотов. 
Потому, что они об одном и том же: о патологическом вруне и 
бизнесмене президенте, о коррупции и продажности нашей власти, 
о воровстве огромных сумм из бюджета, об издевательстве чинов-
ников над людьми, о бездействии правоохранительных органов и 
наших судов, превратившихся, фактически, в закрытые акционер-
ные общества. 

Вот такая получается путаница. Тролля с патриотом очень 
даже просто перепутать. Но для спецслужбы, которая охраняет 
не столько государство от шпионов, сколько президента от патри-
отов, очень удобно. 

— Что ж ты, сволочь повторяешь за кремлевскими троллями 
все, что они говорят, что ж ты бочку-то катишь на нашу власть 
и на нашего дорогого президента?! Так ты на ФСБ, получается, 
работаешь?!

— Да при чем тут... Я наш, я — свой в доску, я журналист про-
сто, мне положено... Я ж зеркало как-бы... Как есть, так и пишу... 
Может, это не я виноват, а они сами? Пусть не воруют, может? 
Пусть, может, реформы проводят, коррупционеров сажают?

— А вот это, гнида, не твое дело! Зеркало он! В камеру иди, 
вражина, у нас в камерах, как раз, зеркал не хватает!

...Так что уголовная ответственность — это, как мне кажет-
ся, лишь первый шаг. Дальше будет Facebook и статья «за измену 
Родине». Ну, или «за шпионаж». Или даже требование расстрела. 
Учитывая военное время. Точнее — время проведения АТО... 
Неважно.

А Ю. Стеця я очень даже понимаю. Сложно у нас сегодня с ин-
формполитикой. Сплошная путаница...

Виталий Борзовец

Ця історія настільки смішна, сумна
і, в той же час, повчальна, що потребує 
окремої розповіді і осмислення. 
В першу чергу для того, щоб кожен 
з вас, шановні читачі, не лякався 
цих, на перший погляд, страшних слів
«судовий наказ», а знав, 
як себе в цьому
випадку поводити 
і що робити

Тут уже, окрім Надії Нечитайло 
(судячи з адреси, це все та сама
Надія, колишній депутат 
Вишгородської міськради)... є ще
два засновники. Один — той самий
Денис Мусієнко, прізвище якого 
вже згадувалося 
в минулих номерах 
газети, та такий собі
Георгій Майсурадзе...

22 июня на сессии Киевского обл-
совета депутаты проголосовали 
за обращение к ВР Украины о при-
нятии законов, необходимых для 
начала процедуры импичмента 
президента. 

Соответствующий проект об-
ращения внесла фракция «Бать-
ківщина». Документ поддержали 
57 из 84 депутатов.
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Моя міліціяКорупція у ВР
Як запобігти 
крадіжкам 
з автомобіля  

На сьогодні крадіжки 
з автомобілів — один із 
найпоширеніших видів 
злочинів. 

З машин викрадається 
практично все, що потра-
пляє в поле зору злочинця 
— демонтуються магнітоли, 
акумулятори, викрадаються 
залишені або забуті в авто-
мобілі сумки, барсетки, порт-
моне, мобільні телефони, 
планшети тощо. Як правило 
крадіжки скоюються в нічний 
час із автомобілів, які при-
парковані в дворах жилих 
будинків.

Крадіжки майна із авто-
мобілів злочинцями скою-
ються шляхом: 

• розбиття скла авто-
мобіля;

• прокол колеса автомобіля 
— за рахунок відволікання 
водія скоюється крадіжка із 
салону;

• підбір ключа або злом 
дверей автомобіля;

• шляхом вільного досту-
пу (із залишеної відкритої 
машини, коли, як правило, 
власник знаходиться непо-
далік).

Прислухайтеся до декіль-
кох порад щодо запобігання 
крадіжкам з ваших авто-
мобілів.

Обладнайте автомобіль 
сигналізацією. Від крадіжки 
може врятувати навіть іміта-
ція сигналізації, тобто схема 
здатна подавати сигнал тіль-
ки світлодіодом.

Замикайте автомобіль, 
навіть якщо залишаєте його 
ненадовго. 

На ніч ставте автомобіль в 
гараж із надійними замками 
або на стоянку, яку охоро-
няють, якщо через будь-які 
обставини це зробити не-
можливо, ніколи не зали-
шайте автівку на пустирі чи 
в іншому місці,  де погане 
освітлення.

Залишаючи автомобіль на 
вулиці, ставте його біля стіни 
будинку чи ближче до іншого 
автомобіля. Тоді буде важче 
в нього проникнути.

Не залишайте в авто-
мобілі, особливо на ніч, 
магнітолу, радіоприймач, те-
левізор та інші цінні речі, а 
також документи (посвідчен-
ня водія, техпаспорт та інші). 

Слід також звернути увагу 
на те, що частина потерпілих 
поводиться неправильно. 
Виявивши, що в автомобілі 
розбите скло та що з сало-
ну щось викрадено, власник 
машини очищає салон від 
уламків скла, їде на цьому 
ж автомобілі у відділ міліції, 
навіть не підозрюючи, що 
своїми, здавалося б, «логіч-
ними» діями він знищив слі-
ди злочину. 

Тому, якщо ваш автомобіль 
все ж таки обікрали, ні в яко-
му разі не сідайте всередину 
машини, а відразу телефо-
нуйте в поліцію на спецлінію 
— «102»

Будьте уважні та пам’я-
тайте, що цілісність вашого 
транспортного засобу та ре-
чей в основному залежить 
від вас самих.

Вишгородський 
відділ поліції 

Увага: ДТП!

З кожним днем на доро-
гах стає все більше і більше 
автотранспортних засобів. У 
разі якщо у водія недостат-
ньо досвіду і навичок водіння 
йому доведеться нелегко на 
міських вулицях. Не важливо 
якої ви статі і не варто соро-
митися клеїти на заднє скло 

знак «70». Згідно ПДР у пер-
ші 2 роки після отримання 
водійського посвідчення та 
проходження курсу з підго-
товки водіїв, кожен водій зо-
бов’язаний не перевищувати 
швидкість 70 км/г., і їздити з 
наклейкою попереджуючою 
про дане обмеження. Така 

20 червня 2017 року у центрі Вишгорода сталася 
незвична ДТП. Жінка на джипі виїхала на тротуар по-
руч з супермаркетом «Білла», внаслідок чого пошко-
дила лавку і металевий паркан. На щастя, ніхто не 
постраждав. Сама водійка відбулася лише переляком 
і кількома подряпинами — її життю нічого не загрожує.
Аналізи показали, що вона була тверезою. Поліцей-
ським зізналася про малий досвід керування авто-
мобілем з механічною коробкою передач, а причиною 
ситуації, що склалася, вказала — переплутала педалі 
гальм та газу. 

На водійку складено протокол згідно ст.124 КУпАП.

табличка безперечно при-
верне увагу ваших сусідів по 
потоку і це добре, тому що 
більш досвідчені водії будуть 
враховувати ваш не настіль-
ки багатий досвід і при вико-
нанні чергового маневру зай-
вий раз подумають про свою 
і вашу безпеку на дорозі. 

ПДР не дарма обмежу-
ють вашу дозволену швид-
кість 70-ма км. на годину. 
Швидкість в перші два роки 
водіння - ваш ворог. Кожні 
10-15 км. на годину для не-
досвідченого водія збіль-
шують ймовірність аварії в 
кількаразів. Тут грають роль 
не тільки невідшліфована 
до автоматизму координація 
рухів, а і час реакції почат-

ківця-водія, який в 1,5-2 рази 
більше ніж час реакції «бува-
лого» кермувальника.

Незамінними помічниками 
будь-якого водія є дзеркала. 
Саме дзеркала дозволяють 
контролювати обстановку 
позаду. Частіше дивіться в 
них, адже контролювати си-
туацію «за спиною» початків-
цю необхідно дещо частіше 
досвідченого водія.

У разі найменшої вашої 
невпевненості у вдалості 
маневру,або при найменшо-
му сумніві в правильності 
оцінки обстановки, рекомен-
дується поступитися, пропу-
стити (звичайно, якщоце не 
створить аварійнуситуацію).
Обов’язково переконайтеся 

в безпеці ваших дій. Пам’я-
тайте, відповідальність несе 
той, хто зробив дію, а не той 
хто квапив.

Не відволікайтеся на теле-
фонні розмови ,відкладіть їх 
на потім. Ну а якщо, дзвінок 
дуже терміновий — зупиніть-
ся. І головне: не думайте, 
що по закінченню 2-х річного 
строку ви станете професій-
ним водієм. Звичайно, не 
виключено, що саме так і 
буде. Але, багато водіїв на-
віть з 20-30-літнім стажем 
за кермом іноді губляться в 
екстремальних ситуаціях. 
Тому — «тихіше їдеш — далі 
будеш»! Бережіть себе!

Вишгородський 
відділ поліції 

Янтарные игры. В чем НАБУ и ФБР 
обвиняют Розенблата и Полякова

19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под про-
цессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной 
прокуратуры (САП) задержали семь человек по делу о получении неправомерной 
выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в 
Украине.

По версии следствия, преступление совершено при пособничестве народных 
депутатов от коалиции Борислава Розенблата (“Блок Петра Порошенко”) и Максима 
Полякова (“Народный фронт”).

Депутаты, что не удивительно, все отрицают и ссылаются на провокации и поли-
тические преследования. Собственно, эта история могла бы стать типичной и даже 
обыденной, если бы не одна небольшая деталь — участие в операции Федераль-
ного бюро расследований США (ФБР).

Realist разбирался, что же произошло с депутатами и причем здесь американские 
детективы.

Что инкриминируют
Депутатам вменяют то, 

что они хотели получить 
неправомерную выгоду за 
содействие входу иностран-
ной компании на украинский 
рынок янтаря. По версии 
следствия, представители 
компании-нерезидента выш-
ли на депутата Полякова, 
чтобы внести необходимые 
для комфортной работы 
компании изменения в зако-
нодательство.

Поляков, в свою очередь, 
якобы подключил к делу Ро-
зенблата, который является 
автором законопроекта о 
легализации добычи янта-
ря, и они вместе пытались 
провести через парламент 
изменения в налоговое за-
конодательство, необходи-
мое компании-нерезиденту 
“Фуджейра” (зарегистриро-
ванной в США). За это, по 
словам антикоррупционного 
прокурора Назара Холод-
ницкого, депутаты должны 
были получить по $ 15 тыс.

Кроме того, Розенблат 
якобы на этом не остано-
вился, захотел “войти в биз-
нес” и стать через сестру 
партнером в компании. За 
такую операцию он должен 
был получить “бонус” в виде 
$ 285 тыс., часть из которых 
якобы была передана через 
его охранника ранее, а на 
передаче основной части ($ 

200 тыс.) его и задержали.
В результате операции 

были задержаны трое по-
мощников народных депута-
тов, охранник и двое пред-
ставителей общественных 
организаций по борьбе с 
коррупцией (удобно, прав-
да?).

По версии следствия, в 
деле есть пять эпизодов 
преступной деятельности, в 
результате которой задер-
жаны лица, действующие в 
интересах депутатов и по-
лучившие от представителя 
иностранной компании не-
правомерную выгоду на об-
щую сумму более $ 300 тыс.

Эти средства были ис-
пользованы для подготовки 
законопроектов, незаконно-
го влияния на должностных 
лиц Госгеокадастра, Го-
слесагентства, Госгеонедр 
Украины, органов местно-
го самоуправления, суда и 

прокуратуры с целью бес-
препятственного принятия 
решений в пользу указанной 
иностранной компании.

Как проходила операция
По словам источников 

Realist’a в следственных 
органах, основная опера-
ция, связанная с передачей 
денег, предназначенных де-
путатам Розенблату и Поля-
кову, проходила в киевском 
ресторане “Три вилки”.

Собеседники рассказы-
вают, что в ресторане был 
задержан охранник Розен-
блата во время передачи на-
личных денег в сумме $ 200 
тыс.

Суть непосредственного 
участия ФБР антикоррупци-
онными органами пока не 
раскрывается, однако, судя 
по определению руководите-
лем НАБУ Артемом Сытни-
ком операции как “операция 

под прикрытием”, вполне 
возможно, что речь идет о 
непосредственном участии 
одного из агентов ФБР в ка-
честве якобы представителя 
компании-нерезидента.

Что говорят депутаты
Депутаты свою причаст-

ность опровергают. “Это 
провокация, причем плани-
ровалась она давно. Будем 
ждать, когда разберутся, и 
будем действовать в рамках 
законодательства”, — зая-
вил Борислав Розенблат.

По его словам, происхо-
дящее направлено на дис-
кредитацию его как главного 
борца за легализацию добы-
чи янтаря, поскольку он яв-
ляется автором соответству-
ющего законопроекта.

Тем не менее, он не от-
рицает, что вместе с Поля-
ковым подавал совместные 
правки в законопроект о до-
быче янтаря, который так и 
не был принят. Правда, суть 
поправок не помнит.

В свою очередь, Поляков 
опровергает связь с Розен-
блатом, заверяя, что послед-
ний раз с коллегой из БПП 
вообще общался осенью 
прошлого года.

По утверждению предста-
вителя провластной коали-
ции, происходящее вокруг 
него не что иное, как полити-
ческое преследование “гру-
зинской мафии”.

“В прошлом году в декабре 

я летал в Грузию, где мне 
дали информацию относи-
тельно беспредела, которым 
занимались Гизо Углава и 
Давид Сакварелидзе. О том, 
как они насиловали людей 
в тюрьмах. И сегодня это их 
личная месть”, — заявил По-
ляков.

При этом он назвал пред-
ставителей САП и НАБУ 
“гопниками и дикарями”, 
которые напугали его жену 
и украли у нее телефон во 
время следственных дей-
ствий. При этом он заявил, 
что следователи пытают его 
помощницу, чтобы она дала 
против него показания.

Какую ответственность
предполагают обвинения

По словам руководителя 
НАБУ Артема Сытника, Ро-
зенблату и Полякову инкри-
минируется ч. 2 ст. 368 Уго-
ловного кодекса (получение 
взятки).

Данная статья предусма-
тривает наказание в виде 
лишения свободы сроком от 
8 до 12 лет с конфискацией 
имущества.

В Генеральной прокурату-
ре сообщили, что уже полу-
чили материалы по делу для 
изучения. Если ГПУ сочтет 
доказательства убедитель-
ными, то от имени генераль-
ного прокурора в Верховную 
Раду пойдет представление 
на лишение фигурантов де-
путатской неприкосновенно-
сти.

Евгений БУДЕРАЦКИЙ
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Самоврядування

ПКПЖ І КГ ПРОЗРІВ. І — ПІШОВ ІНШИМ ШЛЯХОМ...
...Пам’ятаю, в одному із судових засідань юрист КПЖ і КГ, 

розлючений тим, що не може стягнути з мене висмоктаний з 
пальця борг, прошипів собі під ніс: «Нічого, ми підемо іншим 
шляхом...». Ну, прямо, як Володимир Ілліч Ленін, — був та-
кий зловісний персонаж в російській історії. 

І юристи КПЖ і КГ, таки, пішли цим самим «іншим шля-
хом». Ним стала спроба стягнути з мене «борг» за допо-
могою судового наказу. Ця історія настільки смішна, сумна 
і, в той же час, повчальна, що потребує окремої розповіді і 
осмислення В першу чергу для того, щоб кожен з вас, ша-
новні читачі, не лякався цих, на перший погляд, страшних 
слів «судовий наказ», а знав, як себе в цьому випадку пово-
дити і що робити.

Отже, як саме діяли юристи КПЖ і КГ? 
Спочатку, 3 вересня 2013 р. вони сконструювали грізну 

претензію-вимогу, яка повинна була перелякати мене на-
стільки, що я мав би негайно кинутися до банку чи ощадкаси 
сплатити «борг». Зрештою, судіть самі. 

(Продовження. Початок в №2(301) від 19.05.2017 р. 
та №3(302) від 09.06.2017 р.

КП «Управляюча компанія» Вишгородської 
міської ради: назва нова, а методи старі?

В. Борзовець
(Продовження в наступному номері)

Ви зрозуміли, шановні читачі, яка страшна кара чекає на 
кожного отримувача такого паперу? «У зв’язку з ухиленням 
від виконання зобов’язань по оплаті відповідно до наданих 
послуг, КПЖ і КГ Вишгородської міської ради змушене буде 
вжити заходів направлених на примусове стягнення за-
боргованості. У зв’язку з цим доводимо до Вашого відома, 
що згідно Глави 6 Закону України «Про виконавче провад-
ження» у випадку відсутності у боржника коштів та цінно-
стей, достатніх для покриття заборгованості, стягнен-
ня звертається на належне боржникові інше майно. Якщо 
боржник володіє майном спільно з іншими особами, то 
стягнення звертається на його частку, що визначається 
судом за поданням державного виконавця».

Ну, як тут не знепритомніти з переляку, скажіть, будь-ла-
ска? Адже, виходить, що якщо у вас не вистачить коштів, 
щоб розрахуватися з КПЖ і КГ, у вас заберуть майно! Спо-
чатку рухоме, — холодильник, телевізор, праску, авто-
мобіль, улюблену собаку... А там, дивись, ще й нерухоме 
потягнуть: собачу будку, гараж, будинок... А дружина? А 
діти? Залишаться на вулиці? Бо стягнення звернеться і на їх 
частки! Ну, як тут не чкурнути до банку за кредитом, правда? 
Під будь-які відсотки, лиш би не чіпали...

А оце: «Крім того, Постановою Верховного суду Украї-
ни від 16.05.2006 р. у справі № 10/557-26/155 встановлено, 
що одним із способів захисту майного права та інтересу 
законом передбачене право кредитора вимагати сплати 
боргу з урахуванням пені, індексу інфляції та процентів 
річних, суть яких полягає у відшкодуванні матеріальних 
втрат кредитора від знецінення грошових коштів внаслі-
док інфляційних процесів та отриманні компенсації (пла-
ти) від боржника за користування утримуваними ним гро-
шовими коштами, належними до сплати кредиторові»?

Іншими словами, якщо ви заборгували 1 тисячу, то запла-
тите дві: порахують вам і пеню, і індекс інфляції, і проценти 
річних. Так, що мало не здасться. Коротше кажучи, гр-н Ше-
ненко із своїми юристами вирішив, що налякав мене дуже 

сильно. Однак, я не налякався. Знаєте чому, шановні чи-
тачі? А тому, що твердо знаю: відповідно до ст. 257 Цивіль-
ного кодексу України, загальна позовна давність становить 
З роки. Оце й є період, за який кредитор має право стягува-
ти заборгованість (в тому числі за житлово-комунальні по-
слуги). Таким чином, КПЖ і КГ Вишгородської міської ради 
мав права стягнути з мене заборгованість за період з 10 
квітня 2011 р. А «борг» мій КПЖ і КГ почав нараховувати 
мені, якщо пам’ятаєте, аж з 2008 р. Саме тому через кілька 
днів я надіслав до КПЖ і КГ такого веселого листа: 

До Вишгородського районного суду 
Київської області
Заявник: КПЖ іКГ Вишгородської міської 
ради
Боржник: Борзовець Віталій Володимирович

Заява про видачу судового наказу
зі стягнення боргу за послуги з утримання будинку 

та прибудинкової території

Заявник відповідно до своїх статутних обов’язків виконує ро-
боти з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій 
житлового фонду комунальної форми власності м. Вишгород. 
Утримання будинків і прибудинкових територій є господарсь-
кою діяльністю, що спрямована на задоволення потреби фі-
зичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/
або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, 
комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до 
них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, 
норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством 
(ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

Багатоквартирний будинок, в якому знаходиться помешкання 
Боржника, входить до переліку об’єктів, обслуговування яких 
здійснює комунальне підприємство міста.

Тарифи, згідно яких нараховується плата за послуги під-
приємства; затверджені рішенням виконавчого комітету Вишго-
родської міської ради від 15.11.2012 р. N9291 (копія додаєть-
ся). Додатком до цього рішення є перелік житлових будинків, 
які обслуговує Заявник, із структурою тарифу в розрізі кожного 
будинку (роботи, що виконуються комунальним підприємством, 
та.їх вартість).

Статтею 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» передбачено: акти ради, сільського, селищного, місь-
кого голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету 
сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створен-
ня) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’яз-
ковими для виконання всіма розташованими на відповідній 
території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, 
підприємствами, установами та організаціями, посадовими 
особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово про-
живають на відповідній території. Отже, для Боржника як меш-
канця м. Вишгород виконання рішення місцевої влади, тобто 
здійснення розрахунків за послуги комунального підприємства 
відповідно до затверджених Вишгородською міською радою та-

         14 травня 2014 р.                                    Справа № 363/1613/14-ц

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   С У Д О В И Й   Н А К А З

           14 травня 2014 р.                                            м. Вишгород

Суддя Вишгородського районного суду Київської області Ку-
прієнко С.І., розглянувши заяву КПЖ і КГ Вишгородської міської ради 
про видачу судового наказу.

Відповідно до статтей 95, 96 102, 103 ЦПК України, статтями 
160, 162 ЖК України

НАКАЗУЮ :
1. Стягнути з Бозовця Віталія Володимировича..., який меш-

кає в м. Вишгороді, вул. Шолуденка, 6-Б, кв..., на користь КПЖ і КГ 
Вишгородської міської ради... заборгованість за утримання будинку та 
прибудинкових територій станом на 01.04. 2014 р. в розмірі 6717,24 
грн./ шість тисяч сімсот сімнадцять гривень 24 коп./ та судовий збір у 
розмірі 121, 80 грн., а всього стягнути з Борзовця В.В. на користь КПЖ 
і КГ Вишгородської міської ради 6 839, 04 грн. ( шість тисяч вісімсот 
тридцять дев»ять гривень 04 коп.).

2. Боржник має право протягом десяти днів з дня отримання 
копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про 
його скасування. Заява про скасування судового наказу за формою та 
змістом повинна відповідати вимогам ч. З ст. 105 ЦПК України.

3. Строк пред»явлення судового наказу до виконання один рік
4. Судовий наказ набрав законної сили .
5. Судовий наказ після набрання ним законної сили видати 

стягувачу.
Суддя                                                          С. І. Купрієнко

У відповідь М. П. Шененко надіслав мені те, що й мав наді-
слати, і що надсилає всім без виключення боржникам: купу 
папірців-таблиць огидної якості з перерахуванням всіх бу-
динків міста під назвою «Коригування тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій...».

Зрозумівши, що до наказного провадження юристи  КПЖ і 
КГ готуються приблизно так само, як і до звичайного, я став 
чекати їх подальших кроків. Бо ж час працював на мене.

Так і не діждавшись від мене погашення «боргу», КПЖ і 
КГ 10 квітня 2014 р., кінець кінцем, звернулося до Вишго-
родського районного суду із отакою от заявою про видачу 
судового наказу зі стягнення боргу за послуги з утримання 
будинку та прибудинкової території:

Шановний Миколо Павловичу!

5 вересня 2013 р. я отримав від Вас претензію-вимогу №438 
від 03.09.2013 р., в якій Ви зазначаєте, що я за період надання 
послуг заборгував підприємству, яке Ви очолюєте, 6755 (шість 
тисяч сімсот п’ятдесят п’ять) грн. 40 копійок.

Добре розуміючи небхідність сплати за послуги, які надає 
мешканцям м. Вишгорода загалом і мені зокрема КПЖ і КГ 
Вишгородської міськради, в мене, разом з тим, виникли деякі 
сумніви щодо суми боргу, яку Ви вказали. 

В зв’язку з цим, я просив би Вас надати мені інформацію 
щодо того, за який саме час (роки та місяці) був нарахований 
цей борг та разом зі мною розглянути документи щодо оплати 
мною послуг КПЖ і КГ Вишгородської міськради за цей період.

Я зі свого боку теж готовий надати спеціалістам Вашого під-
приємства всі необхідні документи щодо сплати за послуги, 
які були мені надані КПЖ і КГ Вишгородської міськради.

Не сумніваюся, що ми дійдемо до спільної думки щодо 
дійсної суми мого боргу та за рахунок його негайної сплати 
поповнимо міський бюджет, що стане запорукою подальшого 
процвітання нашого міста та підвищення добробуту його жи-
телів. 
Додаток:
1. Копія претензії-вимоги №438 від 03.09.2013 р.
7 вересня 2013 р.                                     
                                                                   В. В. Борзовець 

Директору КПЖ і КГ 
Вишгородської міськради
Шененку М. П. 
Борзовця Віталія Володимировича,
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6-Б, кв.

рифів, є обов’язковим.
Стаття 526 Цивільного кодексу України вимагає виконання 

зобов’язань належним чином відповідно до умов договору та 
вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за 
відсутності таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового 
обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Обов’язок споживача оплачувати житлово-комунальні послуги 
у строки, встановлені договором або законом, обумовлений п.З 
ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Частиною 1 ст. 32 Закону передбачено: плата за житлово-ко-
мунальні послуги нараховується щомісячно відповідно до умов 
договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Виконання комплексу робіт з утримання житлового фонду 
міста є безпосереднім обов’язком Заявника як згідно Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги», так і установчих 
документів. Оскільки роботи з утримання багатоквартирного бу-
динку, в якому знаходиться помешкання Боржника, виконуються 
і в інтересах останнього, це породжує певні зобов’язання Борж-
ника перед комунальним підприємством відповідно до ст. 526 ЦК 
України, а саме здійснення оплати послуг Заявника.

. На дату звернення до суду борг Боржника за послуги під-
приємства становить 6717,24 грн. (шість тисяч сімсот сімнад-
цять .гривень, 24 коп.). Внаслідок неналежного виконання своїх 
зобов’язань Заявник змушений порушувати питання про стяг-
нення боргу в примусовому порядку,

Керуючись ст. 162 Житлового кодексу Української РСР, ст. 526 
Цивільного кодексу України, п.З ст. 20 Закону України «Про жит-
лово-комунальні послуги», п.З ч.1 ст. 96, ст. 97 Цивільного про-
цесуального кодексу України, Заявник просить суд:

1. Прийняти заяву до судового розгляду;
2. Стягнути з Борзовця Віталія Володимировича... на користь 

комунального підприємства житлового і комунального господар-
ства Вишгородської міської ради... 6717,24 грн. боргу за послуги 
з утримання будинку та прибудинкової території, 121,80 грн. су-
дового збору за звернення до суду із заявою про стягнення боргу 
в порядку наказного провадження, а всього 6839,04 грн. 

Додатки...
10.04.2014 р.   
       Директор підприємства                        Шененко М. П. 

Я навмисно навів цей витвір бюрократично-жеківсько-
го мистецтва для того, щоб пояснити вам, шановні читачі, 
примітивну, як граблі, логіку його авторів. Це — логіка пога-
них продавчинь, вахтерів, сторожів та інших представників 
«ненав’язливого» совкового сервісу, основним життєвим 
принципом яких завжди була теза «я один, а вас багато»! 
Для чого напружувати мізки і рахувати що там дійсно зави-
нив ЖЕКу якийсь там Іван Іванов (в нашому випадку Віталій 
Борзовець)? Таких Іванових (Борзовців) — повне місто! А 
КПЖ і КГ — один. І бухгалтерів у ньому всього кілька чо-
ловік. А юристів ще менше. Тож, якщо кожного прискіпли-
во обраховувати з усіх сторін — з глузду з’їдеш. Набагато 
простіше просто «намалювати» суму боргу, яка сама по собі 
якось там утворилася  — і, мерщій, до суду! І доказів жод-
них непотрібно. Головне — навести в заяві про видачу судо-
вого наказу зі стягнення боргу кілька «правильних» статей 
законів. Як кажуть, просто і зі смаком. Та ще — прикласти 
парочку папірців, які, начебто, свідчать про борг...

Суддя С. Купрієнко довго не думав. І видав отакий наказ:

   

  Звичайно ж, в такій ситуації гріх було не скористатися 
можливістю подати заяву про скасування судового наказу. 
От я нею і скористався. Що стало, вважаю, непоганим уро-
ком як для юристів КПЖ і КГ Вишгородської міськради, так і 
для самого директора цієї «контори» гр-на Шененка.

Але про це — в наступному номері нашої газети...
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Забудова Вишгорода

Живемо «по-новому»: забудовники
хочуть будувати далі, але вже —
бавлячись в «демократію»...
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№4(303), пятница, 23 июня 2017 г. 

(Продовження. Початок на стор. 1)
— багатоповерхового житлового будинку. В. Парчук так і сказала (цитую): «...Всі ми ясно ро-
зуміємо, що ніякої реконструкції овощесховища не буде, по змінах до генерального плану там 
— багатоповерхівка».

Слова В. Парчук підтвердила і Т. Бражнікова, правда, додавши, що «мова, поки що, не йде про 
зміну цільового призначення земельної ділянки».

Ще через три дні, а, саме, в №22 газети «Вишгород» від 03.06.17 р. на 11-й сторінці з’явилося 
надруковане дрібним шрифтом оголошення про те, що «ТОВ «Вишгород Плаза»... повідомляє 
про початок громадського обговорення щодо можливості будівництва багатоповерхового 
житлового будинку з вбудованими прибудованими приміщеннями по вул. Набережній, 6 у місті 
Вишгороді Київської області.

На ділянці, відповідно до ситуаційного плану М 1:2000, пропонується реконструкція будівлі 
ресторану «Вишгород» у житловий багатоквартирний будинок із вбудовано-прибудованими 
нежитловими приміщеннями.

Орієнтовна площа земельної ділянки, що виділяється під благоустрій та будівництво жит-
лового будинку, — 0,3757 га.

Замовник будівництва — ТОВ «Вишгород Плаза».
Громадські слухання з даного питання відбудуться 10 червня 2017 р. о 12:00 за адресою: м. 

Вишгород, вул. Набережна, 6 (біля будівлі ресторану «Вишгород»).
З вищезазначеними матеріалами та додатковою інформацією можна ознайомитися за міс-

цезнаходженням ТОВ «Вишгород Плаза»: м. Вишгород, пров. Квітковий, 2-6, оф. 21, тел. (0096) 
229-29-96.

Пропозиції та зауваження з даного питання просимо надсилати до ТОВ «Вишгород Плаза»: за 
адресою: м. Вишгород, пров. Квітковий, 2-6, оф. 21 та за електронною адресою: а0504410557@
дтаіl.сот».

В номері 3(302) нашої газети, яка вийшла 9 червня 2017 р. ми надрукували це оголошення на 
першій сторінці. Окрім того, звернулися до всіх небайдужих жителів міста взяти участь у громад-
ському обговоренні щодо можливості будівництва багатоповерхового житлового будинку вул. 
Набережній, 6.  

10 червня громадське обгово-
рення, про яке  йшлося, відбу-
лося. Однак, на жаль, в ньому 
взяли участь всього декілька де-
сятків людей. В переважній біль-
шості — мешканці будинку №8 
по вул. Набережній. Того самого, 
що розташований найближче до 
залишків колишнього ресторану. 

Потрібно зауважити, що дум-
ка людей, яку так хотіли почути 
представники забудовника, була, 
практично, однозначною: вони 
виступають категорично проти 
будівництва багатоповерхівки. 

По-перше, тому, що вважа-
ють: їх будинок і так тріщить «по 
швах». До речі, з’ясувалося, що 
мешканці цього будинку не один 
раз зверталися з проблемою 
тріщин в стінах до міськвиконко-
му, починаючи з початку 2000-х. 
Однак, місцева влада не брала 
ці звернення до уваги. На дум-
ку мешканців будинку, зведення 
ТОВ «Ніка ЛТД» багатоповерхів-
ки на Набережній (нижче будівлі 
колишнього ресторану) значно 
прискорило та посилило цей про-
цес. Зведення ж поряд з будин-
ком шістнадцятиповерхівки, на 
їх думку, взагалі, може призвести 
до руйнування їхнього будинку. 

По-друге, мешканці будинку 
№8 проти зведення цієї багато-
поверхівки тому, що, на їх думку, 
при цьому будівництві обов’яз-
ково будуть порушені допустимі 
норми щодо щільності населення 
при житловій забудови та вимоги 
щодо забезпечення необхідною 
кількістю місць зберігання авто-
транспорту.

По-третє, на думку мешканців 
будинку, багатоповерхівка закриє 
гарний краєвид з їх вікон, що 
значно знизить цінність і ціну їх 
квартир.

По-четверте, на думку одного з 
мешканців квартири, архітектора 
В. Климика, на цьому місці, згід-
но з геологічними дослідженнями 
80-х років, не можна зводити бу-
дівлі більше  двох поверхів. 

Нарешті, під час обговорення, 
а, точніше, дискусії із представни-
ками забудовника, опоненти на-
гадали їм про загальну ситуацію 
в місті, яка склалася в зв’язку із 
забудовою його багатоповерхів-
ками. А саме — про дефіцит 
дитячих садків та шкіл, пере-
вантаженість інженерних мереж, 
районних лікарні та поліклініки. 

Адже будинок, про який йдеться, 
додасть кілька сотень сімей до 
населення міста, але не додасть, 
при цьому, жодного додаткового 
місця в існуючих дитсадках чи 
школах, не поліпшить ситуацію 
з інженерними мережами і не 
розширить можливості лікуваль-
них установ в місті та районі. А, 
навпаки, всі ці проблеми заго-
стрить.   

На думку громадського ак-
тивіста І. Дунайського, напри-
клад, (яку підтримує не так уже 
й мало вишгородців), залишки  
ресторану дійсно час прибирати, 
але не для зведення 16-поверхів-
ки, а задля будівництва, скажімо, 
«дитсадка, школи, центру реа-

Так виглядає 16-поверховий будинок на 100 квартир, який 
ТОВ «Вишгород Плаза» хоче збудувати на вул. Набережній, 6

білітації чи творчості, будинку  
молоді, коворкінг центру, чого 
завгодно, але це має бути будів-
ля не вище 3-4 поверхів...».

З І. Дунайським важко не пого-
дитися. Багатоповерхівок сьогод-
ні в місті більше, ніж достатньо, 
а от об’єктів соцкультпобуту, на-
впаки, хронічно не вистачає.

Єдиний в місті кінотеатр давно 
передано Вишгородському рай-
онному центру художньої твор-
чості дітей, юнацтва та молоді 
«Дивосвіт». Прекрасний і дуже 
потрібний  центр, однак, те, що в 
районному центрі, де, фактично, 
проживає біля п’ятидесяти тисяч 
жителів, немає жодного кінотеа-
тру — дикість і нонсенс. 

Єдиний в місті технічний лі-
цей, — вдумайтесь, — орендує 
приміщення у Вишгородського 
міського центру художньо-е-
стетичної творчості учнівської 
молоді «ДЖЕРЕЛО». Причому, 
розміщуються і ліцей, і центр в 
половині колишнього дитсад-
ка. А в цей час в другій його по-
ловині розташована приватна 
комерційна установа.   

За єдиний в районному центрі 
Будинок культури між районною 
та міською владою десятки років 
ведеться затяжна позиційна вій-
на. Хоча є села, де будинки куль-
тури набагато кращі. 

В місті повно ресторанів, купа 
магазинів та кіосків, але, немає 
нормального ринку, бо всю 
землю, яку орендували «риноч-
ники», депутати минулого скли-
кання разом з колишнім мером 
віддали під дві багатоповерхівки. 
Які залишилися, практично, без 
прибудинкової території.

Так, місця для того, щоб по-
будувати на руїнах колишнього 
ресторану «Вишгород» дитячий 

садок чи школу, звичайно, не-
достатньо. Але — чому, дійсно, 
не побудувати там виставочний 
центр, центр реабілітації або 
центр дитячої творчості? Чому, 
нарешті, — не молодіжний театр, 
кінотеатр або музей? 

Представники районної чи місь-
кої влади, взагалі, задумувалися 
коли-небудь над тим, що в нашо-
му місті увечері, окрім ресторану 
або кафе, немає куди піти? Хіба 
що, на Набережну Київського 
моря, але й там, кажуть, вже не 
пройдеш, щоб не спіткнутися об 
який-небудь черговий депутатсь-
кий генделик...

Хто-небудь, взагалі, може мені 
пояснити: як в принципі мож-
на вести мову про будівництво 
чергової багатоповерхівки з чер-
говим рестораном при такій ней-
мовірній перевантаженості дит-
садків, шкіл, лікарняних закладів 
та інженерних мереж у нашому 
місті? Тим паче — 16-поверхівки 
на такому клаптику землі? Адже 

це означає, що цей будинок, дій-
сно, фактично, буде позбавле-
ний і прибудинкової території, 
і стоянок для автомобілів. Та 
й щільність забудови тут буде 
явно перевищена, адже на 300 
мешканців має припадати гектар 
землі, а під будинком не має й 
половини гектара...

Представники забудовника, 
начебто, домовилися з мешкан-
цями створити спільну комісію 
по вивченню проблем сусіднього 
буд. №8 по вул. Набережній та 
їх усуненню. Що ж, цілком мож-
ливо. Охоче вірю. Навіть, вірю в 
те, що представники ТОВ «Виш-
город Плаза» відремонтують цей 
будинок і зможуть заручитися 
підтримкою частини його меш-
канців. Але ж проблема зовсім 
не в цьому.

Головна проблема, по-пер-
ше, в тому, що міські депутати, 
замість того, щоб розібратися з 
незаконними та напівзаконними 
забудовами, що ведуться в місті, 
продовжують «благословляти» 
будівництво нових багатопо-
верхівок. Причому, роблять це 
«напівпідпільно», тишком-ниш-
ком, виділяючи землю в оренду 
забудовнику, начебто, на «рекон-
струкції» різних «овочесховищ».

По-друге, проблема в тому, що  
забудовники для того, щоб якось 
«легімітизувати» свої майбутні 
будівництва, почали бавитися 
в «демократію», організовуючи 
«громадські обговорення», як 
ми це бачимо на прикладі ТОВ 
«Вишгород Плаза». Обговорен-
ня, які, до речі, нікого ні до чого 
не зобов’язують і не мають жод-
них юридичних наслідків. Так от, 
подібні «обговорення» насправ-
ді — обман, імітація громадсь-
ких слухань, а ремонти сусідніх 
з майбутнім будівництвом бу-
динків — занадто дешева ціна, 
яку забудовники хочуть запла-
тити за вкрай великі проблеми, 
які вони, заради власної наживи, 
завтра «повісять» на місто та 
всю його громаду. На жаль, дуже 
мало жителів міста це розуміють. 
Інакше на це громадське обго-
ворення  прийшло б не кілька 
десятків мешканців сусіднього 
будинку, а сотні вишгородців. І 
обговорювали б вони не стільки 
проблеми будинку №8, скільки 
соціально-культурний колапс, в 
якому знаходиться все місто.

В. Борзовець    
Від редакції
Депутата міської ради від буд. №8 І. Шубко на громадських 

обговореннях не було. Взагалі з усіх депутатів міської ради на 
ці обговорення прийшли лише В. Парчук та В. Шубка, причому, 
останній — під кінець заходу. 

І — жодного члена депутатської комісії з питань стратегії ро-
звитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку, куди входять, 
нагадую: Ю. Колодзян, О. Кучмій, М. Мельник, М. Підвисоцький, 
О. Ростовський, О. Семенов, А. Тютюнник. Включаючи голову 
комісії С. Пінчука. 

До речі, нагадаю як саме проголосували члени комісії з при-
воду виділення 10 соток «під реконструкцію овочесховища»: Ю. 
Колодзян — двічі утримався, С. Пінчук, О. Кучмій, М. Мельник, 
М. Підвисоцький, А. Тютюнник — двічі «за», О. Ростовського та 
О. Семенова в сесійній залі не було.

Таким чином, виходить, депутатська комісія з питань стра-
тегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку в пов-
ному складі проігнорувала громадське обговорення з приводу 
доцільності зведення чергової багатоповерхівки, практично, в 
центрі нашого міста. 

Тож, виникає закомірне питання: таке обговорення членам 
комісії просто не цікаве, вони уникають таких обговорень на-
вмисно, чи розуміють, що такі обговорення — звичайні ігри в 
демократію, імітація демократичних процедур, які ні на що не 
вливають? І, взагалі, чим займається ця комісія і чиї інтереси 
захищає — забудовників чи міської громади?

Дуже хотілося б почути думку з цього приводу керівника 
комісії С. Пінчука
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Игорь Дунайский надеюсь на лучшее с Инной 
Шубко и Сергеем Пинчуком в Вышгород.
10 июня в 15:30 · 

Що думає з цього приводу Facebook...

После собрания возле ресторана «Вышгород» по поводу 
строительства новой многоэтажки, очевидны три вещи.
Первая вещь - это полное безразличие, относительно мне-
ния жильцов ближайших домов со стороны представите-
лей застройщика, кстати по совместительству застройщик 
является депутатом местного совета,и да, его на слуша-
ньях небыло. Представители слушать слушали, но не 
слышали, будет дом и все тут, документы почти все есть 
на строительство. Кстати сайт уже тоже есть, с телефона-
ми отдела продаж и тд.
Вторая вещь - игнорирование депутатом по округу, таких 
важных для округа встреч. Люди из кожи вон лезут для 
отстаивания своих интересов, а депутата и след простыл. 
Напомню об откате депутата с должности, подписей там не 
так уж и много нужно собрать, так что всерьёз задумайтесь 
о своих действиях, а точнее бездействиях.
Третья вещь - начнут строить дом, начнётся война. Да, 
война. Гражданская - между обычными людьми и народ-
ными обранцями. Люди готовы ломать заборы, палить 
технику и бить морды застройщикам...без преувеличений - 
и это я еще смягчил. И воевать будут не те жильцы домов, 
которые были на собрании, а их дети вместе со своими 
друзьями, которые спокойно могуть дать отпор, потому что 
они хотят светлое будущее для себя и своих детей, а не 
работают в интересах застройщиков.
Со своей колокольни скажу, да этот ресторан пора сносить 
или реконструировать, но не многоэтажкой. Садик, школа, 
центр реабилитации, центр творчества, дом молодёжи, 
коворкин центр, что угодно, но это должно быть здание не 
выше 3-4 этажей, либо все скатится вниз или дома рядом 
начнут трещать по швам, что уже собственно и началось. 
Как дальше будет развиваться эта история...будем посмо-
треть, но известно лишь одно - власть нас слушает, и если 
она нас не услышит и дальше будет игнорировать мнение 
обычных людей...ждите последствий и далеко не очень 
приятных.

Аркадий Зволинский А кто застройщик депутат?
10 июня в 15:33

Игорь Дунайский Голова будівельної комісії судя по всему

Игорь Дунайский Других версий я не слышал

Игорь Дунайский Отметил его в публикации, интересно 
добавит в хронику к себе или нет?

Игорь Дунайский Мож хоть лайк поставит... простому 
смертному ))

Аркадий Зволинский Застройщик навстречу громаде?

Игорь Дунайский Ага

Игорь Дунайский Фантастика прям )

Тимофей Иванов Игорь Дунайский Ну, ночные поджоги 
еще никто не отменял... Они за@бутся строить, если гро-
мада рогом упрется... А вообще нужно мера вызвать на 
обсуждение, что за хрень... Кто это разрешил вообще...

Игорь Тихан Мне тоже не совсем понятно, почему не 
присутствовал депутат от дома. И вообще, чувство после 
слушаний двоякое. С одной стороны, я четко понимаю, 
что это место превратилось в полную клоаку. И рано или 
поздно с этим нужно было, что то решать.С другой сторо-
ны вижу, что жители дома настроены агрессивно. С тре-
тьей стороны, увидев проект многоэтажки, не скажу,что 
он мне не понравился.Красиво и со вкусом. Вышгород не 
испортит. А даже наоборот.
С 4-ой стороны понимаю, что жителей достали многоэ-
тажки при полном отсутствии развития инфраструктуры.
5) Докладчиков надо отправлять хотя бы на курсы как 
вести общественные слушания+заставить прочесть хоть 
одну книгу о возможностях и методах коммуникаций 
среди людей избегая агрессии.
6) ...Люди все равно не услышат.
7) Договариваться все равно придется. 

Сергей Школьный Вообщем NO PASARAN и поактивней а 
то засиделись как то

Олег Сан Timofey Ivanov мэр в курсе. можно не сомне-
ваться! 

Тимофей Иванов Олег Сан И?

Олег Сан никуда он не придет. разве что клещами выта-
щат! Неужели не понятно человек долги отдает! 

Тимофей Иванов Олег Сан И? Какие действия вы 
предприняли, чтобы изменить положение вещей в 
пользу громады?
Лариса Светлая Извените, что я тут вмешиваюсь, но 
будут и ответы и вопросы. Застройщик высотки, которую 
хотят построить возле нас-депутат Пинчук С.Н. И чтоб 
всем было понятно, мы жители дома (8 будем бороть-
ся до последнего против высотки. Наш дом стоит на 
родниках и трещат уже стены в квартирах, подъездах и 
на фасаде дома. Пан Игорь Тихан был на собрании и все 
видел и слышал. Так что как-то так. А депутату нашему 
сделаем запрос, почему ей не интересны громадськi 
слухання по её участку. Спасибо, что выслушали.
Олег Сан Timofey Ivanov не задавайте глупых вопросов, 
не будете получать глупые ответы... И шляпу сними, да?) 

Тимофей Иванов Олег Сан Ну тогда иди в БАНю.

Олег Сан На примере этой ситуации видна вся прогнив-
шая система управления в городе....... Думаю, что вас 
должен поддержать весь город. Если нужна помощь, 
обращайтесь. Согласен с тем, что только вместе, мы 
можем остановить этот беспредел!!! 
Vladimir Tatarko Олег Сан в городе полный беспредел, 
как в начале 90-х ! Жителей города никто за людей не 
считает, грабят город, как хотят ! Из тихого уютного город-
ка превратили в мусорное подобие Троещины ! Депутаты 
от имени населения, вопреки их требований, продают го-
родскую землю за откаты ! Да сколько же горожане будут 
это терпеть ?! Неужели все превратились в стадо ... ?!
Аркадий Зволинский Та ну. Они ж теннисный стол поста-
вили в каком то дворе 

Vladimir Tatarko Аркадий Зволинский они скоро населе-
нию, как баранам станут КАЖДОМУ колокольчик вешать 
на шею !!! Чтобы было видно и далеко слышно, СКОЛЬ-
КО в Вышгороде живёт БАРАНОВ !!!!!! 

Людмила Павлюк Да вы поднимите старий проэкт 
строительства дома Набережной и вам станет ясно что 
при постройке этого нового старый начнёт трещать это 
элементарно.
10 июня в 16:11
Vladimir Tatarko Да они уже липовую экспертизу геологи-
ческую состряпали, что там можно строить ВСЁ !!!

Vladimir Tatarko дом УЖЕ весь в трещинах !!!! А вид из 
окон никого не интересует ???? Вместо Днепра теперь на 
трусы и кухни смотреть ?!

Ксения Лаврова Не нужно передергивать, я тоже была 
на этом собрании, разные мнения были. Некоторые жи-
тели просто хотели заработать денег на этом строитель-
стве и улучшить свои условия проживания. А некоторые 
готовы еще ждать 40 лет, пока придет дядя и построит 
оазис на этом месте. 
Как по мне - черта лысого стройте там, наши дети и мы 
обходим этот гадюшник, там страшно ходить - наркопри-
тон, столько смертей там, местный туалет, страшное, 
заброшенное место. Любой, кто уберет эту жуть будет 
героем в моих глазах. 
10 июня в 16:53
Vladimir Tatarko Очередной монолог проплаченой ти-
тушки ... !!! Да, Вы там БЫЛИ, но вместе с Застройщиком 
и на его стороне !!! К жилому дому и его жильцам Вы НИ-
КАКОГО отношения НЕ ИМЕЕТЕ !!!! Надо было с собой 
ещё человек 200 привезти с Марьинского парка перед 
Верховной Радой - там много «безработных» с 2014 года 
околачивается !!! Чтобы НЕ БЫЛО «гадюшника», надо 
АНУЛИРОВАТЬ договор аренды земельного участка за 
«НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» последние 20 лет 
!!! А городу на его месте построить 2-х этажный детский 
садик ! Если «это место» для Вас такое страшное, то 
ЧТО Вы лично сделали, чтобы потребовать привести 
его в ПОРЯДОК, СОГЛАСНО НАЗНАЧЕНИЯ по договору 
аренды ?! Давайте может вместо «гадюшника» , типа 
«наведём порядок» и устроим там «хранилище отходов 
ядерного топлива», как в Чернобыле ?! Тоже ведь будет 
порядок ?! 

Ксения Лаврова Да, да, я помню - не согласен с мнени-
ем оппонента говори, что титушка, агент путина, запрода-
нець..
Смешной вы со своим капслуком и категориями типа 
«город», а еще советами. 
Там один мужик сказал - дайте нам по миллиону и мы 
тож не против будем, вот это и вся ваша ответственность 
перед жителями дома! 
Vladimir Tatarko Ксения Лаврова для танкистов - «мне-
ние оппонента» - это было мнение ВСЕХ жильцов дома 
!!!! Видать Вы не слушали разговора про миллион ???!!!! 
Застройщик зарабатывает на строительстве свой «МИЛ-
ЛИОН-$, и он ЗА стройку, поэтому им в ответ и сказали 
- дайте и нам каждому по миллиону долларов и мы тоже 
будем счастливы !!! Если Застройщик таки ВСЕМ даст по 
миллиону, то эта «ответственность» устроит ВСЕХ жиль-
цов дома ! Какие проблемы ?! Или Вы серьёзно приняли 
просьбу с миллионом каждому ?! Так у кого мозгов не 
хватает ... ????
Ксения Лаврова Владимир Татарко Стыдились бы 
лучше переходить на персоналии когда не хватает аргу-
ментов. И ваши личные нападки на меня мое мнение не 

изменят. 
Я как считала, так и считаю - этот гадюшник необходимо 
убирать. И если это многоэтажный дом, то и пусть. Глав-
ное, чтобы безопасно было для всех. 
Dmytro Sorokin Ксения Лаврова, у нас демократия. Под-
писи собраны. За даже не 5%. Точка. 

Vladimir Tatarko Ксения Лаврова Вы свою алчность и 
меркантильность не прикрывайте многомиллионными 
барышами в карманах воров и бандитов ! Меня НЕ 
ИНТЕРЕСУЕТ подвывание шавок из шайки этих воров 
! Мешает мусор - берите лопату и грабли и убирайте !!! 
Вы к этому дому и его жителям НЕ ИМЕЕТЕ никакого от-
ношения ! Вы «титушка» продажная ! Приходите к дому, 
Вам женщины «популярно» всё объяснят и расскажут, 
ЧТО о вас думают и КУДА Вам «идти» быстро-быстро ... !
Vladimir Tatarko Dmytro Sorokin это какие 5 % и за что 
именно и КТО собирал ... и когда ???

Dmytro Sorokin На собрании были? Подписи собирались. 
Вчера и сегодня пару человек высказались «за», осталь-
ные все «против». За или против многоэтажной застройки. 
Vladimir Tatarko Dmytro Sorokin 90 % жильцов УЖЕ про-
голосовали ПИСЬМЕННО ПРОТИВ строительства много-
этажного комплекса на месте разрушенного ресторана !!!! 
Мэру, на сессию депутатов и в другие государственные и 
общественные организации будут отправлены официаль-
но письма с анкетами и подписями ! И в СМИ опубликуем 
всю информацию, чтобы всякие «ряженные скоморохи» 
и «титушки продажные» не рассказывали потом сказки, 
что жильцы были за !!!! 
Vladimir Tatarko Dmytro Sorokin можно конкретные 
фамилии и номера квартир, кто ЗА ???!!!! Если нет - то 
это трёп !!!!

Dmytro Sorokin Дядя Коля, первый подьезд, кажется 8 
этаж. Бывший преподаватель физкультуры с 3 подьезда 
12го дома.
Vladimir Tatarko Dmytro Sorokin подписи приезжих 
титушек никого не интересуют ! Они могут хоть на лбу 
Застройщика расписаться !!!! В доме есть Правление, 
есть официальный список голосования !!!! Всё остальное 
- инсинуации застройщика ! 

Dmytro Sorokin И перечитайте, что я пишу внимательно. И 
на какой я стороне)

Ксения Лаврова Вы милейший еще расстреляйте тех 
кто против

Vladimir Tatarko Dmytro Sorokin уважаемый, НИКАКИХ 
«дядь Коль» в первом подъезде на 8 этаже НЕ ПРОЖИ-
ВАЕТ !!!! Вы из команды поддержки Застройщика ?! Что 
Вы тут лапшу людям впариваете ???!!!! У нас на 8 этаже 
КОЛЬ вообще не было и нет последние 20 лет !!!!
Dmytro Sorokin Новик Николай, какой этаж?)
Володя, остыньте. Я с вами.

Vladimir Tatarko Dmytro Sorokin я не против не ТЕХ ни 
ЭТИХ ! Я только за ПРАВДУ и ПРАВА жителей города ! 
Всякая продажная шелуха для меня не авторитет ! Могут 
гавкать, подгавкивать, подвывать ... - нам до лампочки ! 
Жители дома давно свои проблемы решают организова-
но и дружно ! Если и найдётся несколько продажных тва-
рей, которые участвуют в депутатском деребане земли, 
то они НИКАК не повлияют на общее мнение дома !

Dmytro Sorokin Я написал, «за» даже не 5%, это означает, 
что 95% «против». И подписи тех, кто «против» собраны. 
И я подписывался вчера). 

Dmytro Sorokin Переезжайте к нам а дом, в первый подъ-
езд. Потом поговорим. 

Михаил Тарасюк Приют наркоманов, анти санитария 
полная. 

Vladimir Tatarko Михаил Тарасюк именно ВЫ это и 
устроили ! Это ВАША обязанность держать СВОЙ объект 
в порядке ! Не можете - верните землю горожанам ! 

Лідія Шкурко Ви, Ігоре, запропонували один із найкращих 
варіантів - зробити там реабілітаційний центр. Аргумента-
ція :1. Кількість дітей з особливими освітніми потребами 
збільшується в геометричній прогресії. 2. Забезпечити 
навчальний процес для таких діток можливо в інклюзив-
них класах, але реабілітацію, тобто, послуги логопедів, 
психологів, лікувальна фізкультура, школам не під силу, 
за браком приміщень .3.Вивільняться приміщення в 
дитячому садочку «Золотий ключик» на 2 групи. ...Тільки 
ці аргументи, на жаль, нікому не потрібні (((...
10 июня в 17:28

Михаил Тарасюк Бред. Эту бомжатню по-любому нужно 
сносить. И не важно что там будет. 
10 июня в 17:25

Від редакції
На жаль, за браком місця ми не могли надрукувати 

всі коментарі. Але суть дискусії, сподіваємося, пере-
дали. А от чим ця дискусія закінчиться на практиці — 
розповімо в наступних номерах нашої газети...
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(Продовження. 
Початок в №1 (300), 2 (301), 3 (302)

ХТО ВОНИ, ДРУЗІ НАДІЇ НЕЧИТАЙЛО?
...Отже, 28 грудня 2012 р. ТОВ «Виш-

городміськреконструкція-1» стало офі-
ційним суборендарем земельної ділянки 
площею 2,4 га по пров. Прожекторному.

Однак, перед тим, як розповісти про 
те, як саме розвивалися стосунки влас-
ників приватних житлових будинків по 
пров. Прожекторному та забудовника, в 
нашому випадку — ТОВ «Вишгородмісь-
креконструкція-1», давайте уважніше по-
дивимося хто саме знаходиться в заснов-
никах багатьох товариств з обмеженою 
відповідальністю та міжнародного бла-
годійного фонду «Надія Київщини», якими 
керує Н. Нечитайло. Адже, в коментарі 
до знайденого нами списку вказано: «Об-
ратите внимание, что необязательно это 
одно и то же физическое лицо, это могут 
быть разные физические лица с совпада-
ющими ФИО». 

Може, дійсно, в окремих випадках 
йдеться не про одну Надію Володимирівну 
Нечитайло, депутата Вишгородської місь-
кої ради минулого скликання, яка нас ціка-
вить, а про інших жінок, її повних тезок?  

Отже, почнемо з ТОВ «1-ВИШГОРОДІН-
ВЕСТБУД». Адреса реєстрації компанії 
— місто Вишневе Києво-Святошинського 
району Київської області. Уповноважена 
особа (керівник) — Надія Володимирівна 
Нечитайло. Засновники — Надія Володи-
мирівна Нечитайло та Інна Михайлівна 
Фаста. Запам’ятаємо і цю адресу реєстра-
ції, і ці прізвища. 

Розмір статутного капіталу — 1 тис. грн. 
Але у І. Фасти — всього 30%. 70%, вихо-
дить, у Н. Нечитайло. 

Види діяльності — будівельні роботи, 
інформаційні послуги, купівля та продаж 
власного нерухомого майна, надання в 
оренду й експлуатацію власного чи орен-
дованого майна, консультації з питань 
комерційної діяльності й керування. Але 
основний вид діяльності — будівництво 
житлових і нежитлових приміщень.  

Другим у списку йде «Агрохолдінг «Київ-
щина». Тут знову згадується м. Вишневе 
Києво-Святошинського району Київської 
області. І, навіть, адреса, де зареєстрова-
на агрофірма, та сама — вул. Святошин-
ська, 29.  Правда, тут у співзасновниках з 
Надією Володимирівною зовсім інша осо-
ба — така собі Лідія Петрівна Слісаренко. 

Родом із м. Бровари. 
Розмір статутного фонду — та сама 1 

тис. грн. Та й вид діяльності той, який вже 
зустрічався   — купівля та продаж влас-
ного нерухомого майна. Хоча, назва, — 
«Агрохолдинг «Київщина», — йому явно 
не відповідає. Бо що ж це за агрохолдинг, 
якщо він нічого, навіть, не збирається ви-
рощувати?

Третій номер списку — ТОВ «Будкон-
струкція-2014». Тут зазначено, що кон-
тактну інформацію можна знайти за 
київською адресою — на вул. Нижньоюр-
ківській у м. Києві. Однак, те, що адреса 
одного із засновників, а саме Надії Воло-
димирівни Нечитайло та сама, що й у двох 
попередніх підприємствах, — м. Київ, вул. 
Л. Руденко, буд. 9, — свідчить про те, 
що це — та сама Надія Нечитайло, яка є 
співзасновником ТОВ «1-Вишгородінвест-
буд» та ТОВ «Агрохолдінг «Київщина». 

Що стосується іншого співзасновника 

цього підприємства, то це — такий собі 
Сергій Ігорович Гончар. 

А от статутний фонд цього підприємства 
значно перевищує статутний фонд двох 
попередніх і сягає аж 2 тис. 10 грн. Однак, 
більша його частина, — 67%, — знову ж, 
таки, належить Н. Нечитайло. 

Щодо видів діяльності, то вони все ті ж 
самі: організація будівництва будівель та 
будівництво житлових та нежитлових бу-
дівель.

Четвертий в списку — Благодійна ор-
ганізація Міжнародний благодійний фонд 
«Надія Київщини».

Тут уже, окрім Надії Нечитайло (судячи 
з адреси, це все та сама Надія, колишній 
депутат Вишгородської міської ради), є ще 
два засновники. Один — той самий Денис 
Володимирович Мусієнко, прізвище яко-
го ми вже згадували в минулих номерах 
газети, та такий собі Георгій Нузгарович 
Майсурадзе.

Так от, зауважу, що Інтернет про цих 
двох чоловіків знає набагато більше, ніж, 
наприклад, про Інну Михайлівну Фасту, 
Лідію Петрівну Слісаренко чи Сергія Іго-
ровича Гончара.

Наприклад, взяти Дениса Мусієнка. 

ДЕНИС МУСІЄНКО
Якщо «вбити» його прізвище та ім’я по 

батькові в пошукову систему «Google», 
то вона видасть про цю особу величезну 

кількість інформації, яка свідчить про те, 
що Денис Мусієнко — зовсім не простий 
чоловік. Наприклад, після того, як я на-
брав в цій пошуковій системі «Денис Вла-
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димирович Мусиенко», першою на моєму 
моніторі висвітилася фраза «Денис Муси-
енко игорный бизнес» від 5 січня 2016 р. 
та заголовок статті «Мусиенко Денис Вла-
димирович крышует подпольный игорный 
бизнес на пару с Гончаренко».

Із чистої цікавості я переглянув цю 
статтю на сайті «UINP украинский не-
зависимый новостной портал (ukrainian 
independent news portal)» і дізнався, що 
«Денис Владимирович Мусиенко возгла-
вил ОПГ, которое владеет курупнейшей 
игорной сетью в Одесской области. При 
помощи Алексея Гончаренко и команды 
Саакашвили — Мусиенко получает ми-
лионы на казино». 

Зрозуміло, що коли хтось із журналістів 
чи політиків «об’єднує» в одну команду 
О. Гончаренка і М. Саакашвілі, то це — 
маячня сивої кобили. І вірити їй  — себе 
не поважати. Однак, деталь з біографії 
Д. Мусієнка дійсно цікава, бо просто так 

людина, яка живе в Києві і займає якісь 
керівні посади, в Одеську область, навіть, 
знову ж, таки, на керівну посаду не поїде.

Отже, хто такий Д. Мусієнко? Ось офі-
ційна трудова біографія цього державного 
діяча, взята з сайту ТРК «Южная волна» 
(http://volnatv.com/struktura-oblasti/5417-
musyenko-denis-volodimirovich-pershiy-
zastupnik-golovi-bolgradskoyi-rayonnoyi-
derzhavnoyi-admnstracyi.html): 

«09.1996 до 06.2001 — студент Київсь-
кого національного університету куль-
тури і мистецтв, м. Київ 

02.1997 до 03.1999 — експедитор під-
приємства з іноземними інвестиціями у 
формі ТОВ «Киулонг», м. Київ

06.2001 до 12.2001 — тимчасово не 
працював

12.2001 до 12.2001 — консультант-со-
ціолог Українсько-Польського підприєм-
ства «Анкор» ЛТД, м. Київ

12.2001 до 10.2003 — аспірант Київсь-
кого національного університету куль-
тури і мистецтв, м. Київ 

10.2003 до 12.2004. — спеціаліст І ка-
тегорії відділу у справах сім’ї та молоді 
Києво-Святошинської РДА Київської об-
ласті

12.2004 до 02.2005 — в.о. началь-
ника відділу у справах сім’ї та молоді 
Києво-Святошинської РДА Київської об-
ласті

02.2005 до 02.2005 — начальник відділу 

у справах сім’ї та молоді Києво-Свято-
шинської РДА Київської області

02.2005 до 08.2005 — головний 
спеціаліст відділу організаційної та ка-
дрової роботи Києво-Святошинської РДА 
Київської області

08.2005 до 03.2008 — заступник, в.о. 
начальника управління у справах сім’ї та 
молоді Київської ОДА

03.2008 до 03.2011 — помічник-консуль-
тант народного депутата України 

03.2011 до 06.2012 — керуючий справа-
ми ТОВ «Перша юридично-консалтинго-
ва компанія», м. Київ

06.2012 до 10.2012 — керуючий справа-
ми — старший юрист ТОВ «Перша юри-
дично-консалтингова компанія», м. Київ

10.2012 до 02.2014 — заступник дирек-
тора, виконуючий обов’язки директора 
Державного українського науково-до-
слідного інституту фарфоро-фаянсової 
промисловості

02.2014 по 11.2015 — керівник апарату 
Баришівської РДА Київської області

з 11.2015 по т/ ч — перший заступник 
голови Болградської РДА».

Дата цієї публікації — 6 лютого ц. р. 
...А кілька днів тому, а саме — 31 травня 

2017 р. на сайті Президента України з’яви-
лося Розпорядження №122/2017-рп «Про 
призначення Д. Мусієнка головою Бол-
градської районної державної адміністра-
ції Одеської області».

З приводу народного депутата, у якого 
Д. Мусієнко був помічником-консультан-
том. Прізвище цього депутата — Богдан 
Губський. 

До речі, Д. Мусієнко з осені 2015 р. і сам 
є депутатом, правда, лише Києво-Свято-
шинської районної ради 7-го скликання 
від територіальної громади м. Вишневого. 
Хоча з листопада 2015-го по 1 червня ц. р. 
одночасно працював першим заступником 
Болградської РДА. А от як йому протягом 
майже двох років вдавалося об’єднувати 
ці дві нелегкі роботи в районах різних об-
ластей, які знаходяться на відстані півти-
сячі кілометрів один від одного — це вже 
питання до наших законодавців...  

Тепер — щодо іншого співзасновника 
Благодійної організації Міжнародний бла-
годійний фонд «Надія Київщини» Георгія 
Майсурадзе. 

Як виявилося, Г. Майсурадзе трохи мен-
ше відомий Інтернету громадський і дер-

жавний діяч, ніж Д. Мусієнко. Отже, хто 
він, Г. Майсурадзе?

ГЕОРГІЙ МАЙСУРАДЗЕ
Перше, про що повідомляє пошукова 

система «Google», якщо в неї запитати хто 
такий Георгій Нузгарович Майсурадзе,  — 
що він є заступником голови міської ради 
м. Вишневе, який контролює діяльність 
відділу з питань торгівлі, освіти , культу-
ри, молоді та спорту, військово-облікового 
бюро та... ГФ Спецзагін «Дельта».

Друге, про що повідомляє Інтернет — 
що і Г. Майсурадзе був помічником народ-
ного депутата України. До речі, не менш 
одіозного, ніж Богдан Губський. Г. Майсу-
радзе допомагав Сергію Осиці.

І, нарешті, у світовій мережі дуже ба-
гато згадувань про те, що Г. Майсурадзе 
був помічений у членах великої кількості 
виборчих комісій під час самих різних ви-
борів. А в деяких матеріалах громадянсь-

кої мережі ОПОРА, яка займається аналі-
зом виборчого процесу в Україні на всіх 
рівнях, проти прізвища члена виборчої 
комісії «Майсурадзе», навіть, стоїть знак 
оклику. Що, мабуть, означає, що з цією 
людиною потрібно бути дуже пильним і 
обережним. 

Ну, і, звичайно ж, Інтернет знає, що Г. 

Майсурадзе є співзасновником Благодій-
ної організації Міжнародний благодійний 
фонд «Надія Київщини».

МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
«НАДІЯ КИЇВЩИНИ»

Так от, з приводу цього Благодійного 
фонду. Який є, ще й, міжнародним. Я по-
цікавився у того ж Інтернета його діяль-
ністю. Але знайшов про таку лише одну 
згадку, датовану 23 березня 2014 р. — на 
сайті Комуністичної партії України. Під на-
звою «Засяяли нові зірочки «Талантів ба-
гатодітної родини»-2014» (цитую):

«Незважаючи не непростий час і три-
вожну обстановку в державі, Київська 
обласна організація ВСЖТ «За майбутнє 
дітей України» не зраджує своїм тради-
ціям, серед яких — конкурс «Таланти ба-
гатодітної родини». 22 березня ц.р. та-
кий конкурс відбувся у м. Києві. В ньому 
взяли участь 52 учасники з різних районів 
і міст області, що пройшли відбіркові кон-
курси на місцях. Конкурс відкрила голова 
Київської Обласної ради ВСЖТ Людмила 
Кукоз. Привітавши юних учасників та по-
бажавши всім перемоги, вона оголосила 
склад журі конкурсу: Кукоз Л.В., Мусієнко 
Д.В. — представник благодійного фонду 
«Надія Київщини», Гливенко О.С. — го-
ловний спеціаліст відділу сім’ї і молоді 
Київської ОДА, Кротка І.М. — викладач 
Броварської школи мистецтв, Галицький 
В.В. — другий секретар Київського ОК 
КПУ»...

В. Борзовець
(Продовження в наступному номері)

  
В. Борзовець

(Далі буде)
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ЗНО-2017
Продукт, що 
запобігає старінню 

Учасники ЗНО 23 червня отримають 
повні результати свого тестування 

Реклама

Всеукраїнська ГО «Спілка громадських 
організацій України «Народна рада» 

надає безкоштовні  юридичні консультації 
та послуги адвоката з наступних питань:

— захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб у за-
гальних, господарських та адміністративних судах на будь-якій 
стадії розгляду;

— ДТП, оскарження протоколів та постанов адмін. правопору-
шень;

— прийняття спадщини;
— розлучення. Аліменти. Поділ майна. 
Позбавлення батьківських прав на дитину. Усиновлення;
— стягнення боргу; 
— складання договорів, зовнішньоекономічних контрактів. 
Аудит;
— досудове розслідування у кримінальних справах. Допит. Об-

шук. Оскарження дій чи бездіяльності слідчого, прокурора, слід-
чого судді;

— реєстрація ТОВ, ФОП. Ліквідація. Перереєстрація. Зміни до 
установчих документів;

— ліцензування. Отримання дозволів.
Звертатися за адресою: 
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 11, 2-й  поверх, каб. №18
Тел. (097)212-85-05 Владислав Іванович
Тел. (067)569-12-69 Світлана Сергіївна

Всеукраїнська ГО 
«Спілка Громадських Організацій України 

«Народна Рада» надає такі послуги:

— соціальний захист населення;
— розвиток громадської свідомості;
— консультація психолога;
— супровід та допомога в питаннях крок за кроком;
— прийом заяв до Громадської Ради при Вишгородській РДА
Звертатися за адресою:  
07300 м. Вишгород вул. Шолуденка 11-а, 2поверх, каб.18 
Тел. (063)432-75-96  Світлана Іванівна

На Вас чекатимуть: 
—живі виступи молодих та та-

лановитих музикантів зі всього 
міста та Вишгородського району; 

— сцена з 2КВ звуку (можливо 
і більше, все залежить від вкладу в 
наш фестиваль);

— різноманітні види їжі та без-
алкогольних напоїв;

— конкурси, подарунки та весе-
лий настрій;

— фаєр-шоу та інші розважальні 
заходи;

Також планується кемпінг зона, 
зона спортивних розваг, зона «ти-
хого» відпочинку та щє багато чого 
цікавого!

Дата проведення: 1 липня.
Місце проведення: «Парус-бар» 

на Набережній Київського моря. 
Шукаємо меценатів, спонсорів, 

талановитих виконавців та усіх 
хто хоче долучитися до організації 
та проведення незабутнього мо-
лодіжного фестивалю! 

Кого зацікавила пропозиція, 
щодо розвитку альтернативного 
творчо-музично-молодіжного на-
прямку, просимо звертатися за 
тел: 0930013303!

Усім гарних та теплих на емоцій 
та гарної погоди на вихідних! 

До Дня молоді
Увага! Подарунок Вишгороду до Дня Молоді! Молодіжний 
фестиваль альтернативної живої музики «ЖивЙОм»!!! 

«Впродовж найближчих годин 
будуть оголошені повністю всі ре-
зультати ЗНО на сторінках учас-
ників зовнішнього незалежного 
оцінювання, а також надано відо-
мості з результатами державної 
підсумкової атестації для керів-
ників загальноосвітніх навчальних 
закладів», — сказав Карандій. 

Відомості про державну підсум-
кову атестацію, яка проходила 
у формі ЗНО, буде розміщено в 
електронних кабінетах керівників 
загальноосвітніх навчальних за-
кладів. На основі цієї інформа-
ції для випускників шкіл будуть 
сформовані атестати про здобуття 
повної загальної середньої освіти.

Крім того, учасники тестування 
матимуть змогу ознайомитися на 
своїх сторінках з картками резуль-
татів та скан-копіями своїх бланків 
відповідей, та роздрукувати інфор-
маційну картку з результатами те-
стувань. Всього, за даними УЦО-
ЯО, в 2017 році було проведено 
840 тисяч тестів. ЗНО з українсь-
кої мови та літератури пройшли 
212 599 осіб (92%) поріг «склав/
не склав» — 24 бали. З математи-
ки тестування склали 88 827 осіб 

(84%), поріг «склав/не склав» — 
11 балів. З Історії України — 149 
022 осіб (87%), поріг «склав/не 
склав» — 27 балів.

Розгляд апеляцій на результати 
ЗНО розпочнеться з 26 червня

Розгляд апеляцій, поданих учас-
никами зовнішнього незалежного 
оцінювання, які не згодні з резуль-
татами свого тестування, розпоч-
неться 26 червня.

Про це на прес-конференції 
в Укрінформі сказав директор 
Українського центру оцінювання 
якості освіти (УЦОЯО) Вадим Ка-
рандій, повідомляє кореспондент 
агентства.

«Розгляд апеляційних звернень 
буде після того, як вони будуть 
опрацьовані робочими групами 
при апеляційній комісії УЦОЯО. 
Перше публічне засідання розпоч-
неться з понеділка наступного 
тижня», — сказав Карандій. 

Директор УЦОЯО повідомив, 
що з моменту початку оголошення 
результатів тестів до Центру вже 
поступило близько 3 тисяч апеля-
ційних звернень, що є невисоким 
показником.

«Це невисокий показник, як пра-

вило статистично кожного року 
цей показник складає близько 1% 
від кількості результатів. Якщо в 
цьому році було 840 тисяч тестів, 
очікуваний рівень є на рівні 8 ти-
сяч заяв», — уточнив Карандій.

За його словами, найбільше 
апеляцій подають ті учасники 
ЗНО, які претендували на медалі, 
і для яких результати ЗНО зарахо-
вувалися як державна підсумкова 
атестація.

«Коли є різниця в 1-2 бали, не 
вистачає для отримання золотої 
або срібної медалі, тоді подають 
апеляцію», — сказав Карандій.

Апеляційну заяву можна пода-
вати протягом 5 календарних днів 
із дня офіційного оголошення ре-
зультатів. 

Учасники ЗНО, які подали таку 
заяву, повинні попередити про це 
керівника свого навчального за-
кладу.

Розгляд апеляційних заяв здій-
снює апеляційна комісія протягом 
15 календарних днів  з  дати її над-
ходження.  

Також директор УЦОЯО зазна-
чив, що учасник ЗНО може бути 
присутнім на засіданні комісії. 
Інформація про дату, час та міс-
це проведення таких засідань, а 
також список осіб, чиї апеляції 
будуть розглядатися, буде опри-
люднена на сайті УЦОЯО, а про 
результат розгляду учасника буде 
поінформовано через його інфор-
маційну сторінку протягом 3 днів 
після прийняття рішення.

У п’ятницю, 23 червня, на інформаційних сторінках учасників 
зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено повну 
інформацію про результати їх тестування, а також результат дер-
жавної підсумкової атестації.

Про це на прес-конференції за підсумками ЗНО у 2017 році 
повідомив директор Українського центру оцінювання якості 
освіти Вадим Карандій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Смачного!

Дослідження показують, що 
одним з найкращих продуктів, 
відсувають старість, є селе-
ра. Цей овоч має унікальним 
складом: вітаміни В1 і В2, С, Е, 
К, каротин, калій, натрій, залізо, 
марганець, цинк, фосфор. При-
чому вітаміни і мінерали в ньо-
му оптимально збалансовані.

Селера захищає від стресів і 
нервових розладів, викликаних 
перевтомою, корисний людям, 
хворим на цукровий діабет, і літ-
нім. Селера сприяє виведенню з 
організму зайвої води, покращую-
чи водно- сольовий обмін. Ефірне 
масло овоча стимулює секрецію 
шлункового соку.

А ще селера широко відомий, як 
прекрасний засіб для позбавлення 
від зайвої ваги. На перетравлення 
селери організм витрачає більше 
калорій, ніж надходить з цим ово-
чем.

Селера можна їсти як свіжим, 
так відварною і тушкованим. Він 
чудово поєднується з іншими 
овочами, м’ясом, рибою, грибами. 
Сік селери особливо корисний 
у поєднанні з тертими свіжими 
яблуками, морквою і зеленню.


