
Європейська
Солідарність

ІСАЮК ЮРІЙ 
ТА ЙОГО КОМАНДА

—	 Юрію	 Вікторовичу,	 ні	 для	 кого	 не	 се-
крет,	що	Ви	балотуєтесь	на	посаду	го-
лови	Димерської	селищної	ради	від	пар-
тії	«Європейська	солідарність».	Думаю,	
що	виборцям	буде	цікаво	почути	про	ос-
новні	факти	Вашої	біографії.	

— Дякую за запитання, з радістю на нього 
відповім. Народився в 1979 р. у Димері. Ві-
сім років навчався у Димерській гімназії, 10 
та 11 класи закінчував уже в Димерській 
ЗОШ І — ІІІ ступенів №1.

У 2002 р. закінчив Національний аграр-
ний університет за спеціальністю «облік і ау-
дит» та здобув вищу освіту за кваліфікацією 
економіст — бухгалтер.

З 2003 р. по березень 2011 р. працював 
у Державній податковій інспекції в м. Киє-
ві. Присвоєно спеціальне звання — радник 
ІІІ-го рангу податкової служби.

У 2010 р. обраний депутатом Димерської 
селищної ради VI скликання. Для мене сфе-
ра місцевого самоврядування була новою, 
однак після дворічного терміну депутат-
ства вирішив, що, моя робота як господар-
ника, менеджера буде ефективнішою на ос-
новній роботі в Димерській селищній раді. 
Тому у 2012 р. пройшов конкурсний відбір 
та був призначений на посаду спеціаліста І 
категорії.

У серпні 2013 р. сесія селищної ради по-
годила мою кандидатуру на посаду заступ-
ника Димерського селищного голови Куче-
рявого Леоніда Григоровича, де й працюю 
по даний час.

—	 Розкажіть	про	особисте,	родину	маєте?
— Звісно, маю чудову сім’ю. Одружений, ви-
ховую двох дітей. Дружина — Ісаюк Олеся 
Володимирівна, працює головним еконо-
містом в ТОВ «Димерське АТП» та займа-
ється підприємницькою діяльністю. Донь-
ка — Ісаюк Вероніка, 2005 року народження, 
та син Ісаюк Назар, 2011 року народження, 
учні НВК «Димерська гімназія» ЗОШ І ступе-
ня, де в свій час навчався і я.

Дужина мене підтримує в усіх починан-
нях, тому у виборчому процесі є моєю дові-
реною особою як кандидата на посаду Ди-
мерського селищного голови.

Щоденна клопітка робота 
без пустих балачок — 
ось моє кредо
—	 Які	зараз	Ваші	функціональні	обов’язки,	
з	чим	пов’язана	робота?	

— В основному назва моєї посади — «заступ-
ник селищного голови по виконавчій робо-
ті» говорить сама за себе. Заступник голо-

« Зроблене — 
завжди краще 
за гарно обіцяне»

«Громада — територія моєї 
особистої відповідальності. 
Буду працювати, щоб не було 

соромно дивитись в очі виборцям, 
і своїм дітям, в першу чергу»

КАНДИДАТ НА ПОСАДУ
ДИМЕРСЬКОГО
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

Вітаємо зі святом Покрови Пресвятої Богородиці!



ви — це людина, яка в основному працює над ре-
алізацією інфраструктурних проектів. За остан-
ні 8 років роботи в селищній раді вдалося багато 
чого зробити задля розвитку населених пунктів: 
обгородження кладовища, капітальний ремонт 
28 доріг, асфальтування прибудинкових терито-
рій по вулицях Соборна, 61, Шевченка, 28, 70 та 
72а, Соборна 45 та 45а, Бударіна, 1, 3, 10, 12, 14, 
ремонт паркової зони в центрі селища, встанов-
лення світлофору для безпеки руху пішоходів 
по вул. Соборна, освітлення майже всієї терито-
рії Димера та сіл, встановлення дитячих майдан-
чиків, по вул. Яблуневій відкриття безкоштовної 
громадської вбиральні, яка працює вже більше 
року.

Значна частина бюджетних коштів була на-
правлена Димерському комбінату комунальних 
підприємств на оплату послуг з виве-
зення сміття з місць загального ко-
ристування, утримання громад-
ської вбиральні, проведення бла-
гоустрою та озеленення територій 
(лише у 2020 р. Димерському ККП 
виділено більше 1 300 000 грн). 
Якщо описати всю роботу, прове-
дену селищною радою за останні 
роки, то шпальт газети не виста-
чить. 

Додам, що проводячи багато 
часу на зустрічах із виборцями су-
сідніх сіл, можу з впевненістю ска-
зати, що люди відмічають, який 
Димер охайний, освітлений та за-
тишний. Вони б теж хотіли тако-
го розвитку для свого села. Що-
денна клопітка робота без пустих 
балачок — ось моє кредо.

—	 Місцеві	вибори	2020	року	над-
звичайно	партизовані,	тому	хотілося	б	діз-
натись,	чому	Ви	балотуєтесь	саме	від	Полі-
тичної	партії	«Європейська	солідарність»?	

— А й дійсно, чому? Та, мабуть, двома сло-
вами і не скажеш, спогади повертають у ми-
нуле… Пам’ятаю 2014 рік як сьогодні. Поча-
лись бойові дії на сході України. Війна з Ро-
сією. В пам’яті постає мій кабінет, весь запо-
внений коробками з бронежилетами, каска-
ми, військовою формою, берцями, комплекта-
ми термоодягу, тактичними рукавицями, за-
собами гігієни, харчовими продуктами довго-
тривалого зберігання — збирали все, що мог-
ли. Люди приносили з дому навіть консер-
вацію. Селищна рада несподівано перетвори-
лась в певний «координаційний центр», звід-
ки зібрана допомога їхала на фронт або пе-
редавалась безпосередньо хлопцям. Рада і 
громада працювали як злагоджений механізм 
задля допомоги бійцям. Знаєте, що було 
найстрашніше на той час? Відповім — купу-
вати та передавати на фронт бронежилети 
і каски, адже від їх якості залежало жит-
тя людини. 

Той трагічний 2014-й показав в якому страш-
ному занепаді була армія: без чіткого керівни-
цтва та матеріального забезпечення. Склада-
лось враження, що кожен діяв на свій розсуд…

Команда політичної сили, яка п’ять років 
тому не побоялася взяти на себе відповідаль-
ність за порятунок країни, що опинилася на са-
мому краю безодні, та працювала над збере-
женням євроінтеграційного курсу України, ста-
ла для мене показовою, саме тому у 2015 р. я 
долучився до їх команди. В жодних інших пар-
тіях не був.

—	 Дякую,	такі	подробиці	з	життя	та	роботи,	
мабуть,	мало	кому	відомі.

— Так, про це знають лише моя сім’я, колеги по 
роботі та хлопці, які захищали незалежність кра-
їни. Ні з ким іншим цими спогадами ніколи не ді-
лився. Це було зайвим.

Вже визначив найнагальніше, 
з чого почну
—	 Чому	Ваш	принцип	по	життю	«Зроблене	—	
завжди	краще,	ніж	гарно	обіцяне»?

— Я не популіст, я — господарник. Працювати зма-
лечку мене привчили батьки. Ніщо не дається без 
зусиль. Працюючи заступником, я ніколи не да-
вав пустих обіцянок, тому і зараз, як кандидат на 
посаду Димерського селищного голови, не пере-
конуватиму виборця, що через рік все вдасться 

змінити, вирішивши всі проблеми. Ні! Я усвідом-
люю, який колосальний об’єм роботи буде в май-
бутній Димерській об’єднаній територіальній гро-
маді. Можу запевнити, що проблеми смт Димера 
та всіх 33 сіл, які входитимуть до складу громади, 
ми з командою вивчили, бачили їх на власні очі. 

Безпосередньо спілкуючись з мешканцями 
всіх населених пунктів, зрозумів, що люди споді-
ваються на сильного лідера, і зазначають, що міс-
цеві вибори — це шанс до комфортнішого життя 
в громаді. Оскільки, я позиціоную себе як госпо-
дарник, вже визначив найнагальніше, з чого поч-
ну, в разі обрання. 

—	 І	що	ж	ставите	в	пріоритеті?	З	чого	почнете?
— Безпека людей — це мій пріоритет! Це для по-
чатку. Коли в селах із заходом сонця стає темно 
на вулицях і взимку о 5 годині вечора людям вже 
страшно повертатись з роботи, то хіба це ХХІ сто-
ліття? Найбільш засмучує те, що в більшості сіл 
ліхтарна система є, а освітлення немає. Чому, 
спитаєте Ви? Проконсультувавшись по даній про-
блемі із працівниками Вишгородського район-
ного підрозділу ПАТ «Київобленерго», відповідь 
проста — зняті лічильники вуличного освітлення, 
бо в бюджетах сільських радах не вистачало ко-
штів на оплату таких послуг. Не можу зрозуміти 
чому це питання досі не вирішено. Тому, як голо-
ва громади (в разі обрання), почну роботу по від-
новленню вуличного освітлення в селах, в той час 
як моя команда буде працювати над проектами в 
інших сферах згідно стратегії розвитку.

—	 Ви	не	боїтесь	говорити	про	ті	речі,	
яких	у	людей	не	було	з	90-років?

— Ні, не боюсь! Я обіцяю, що докладу максимум 
зусиль для того, щоб люди почали почуватись 

безпечно. В смт Димер, селах Рикунь та Каменка 
це зробити вдалось, тому впевнений, що вдасть-
ся й по всій громаді!

Мені вдалось  
згуртувати 
чесних та професійних  
людей
—	 Наразі	хотілося	б	дізнатись,	якою	є	Ваша	
передвиборча	програма	і	як	Ви	будете	вті-
лювати	її	в	життя?

— Програма є, залишилось декілька проблемних 
питань, шляхи вирішення яких потребують уз-
годження та поради спеціалістів в галузі житло-
во — комунального господарства. Я зроблю все 
від мене залежне, щоб моя програма як канди-
дата на посаду селищного голову була доведена 

до кожного виборця майбутньої грома-
ди, навіть найвіддаленіших сіл таких 
як Любидва, Андріївка чи то Пилява. 

—	 Ви	вже	неодноразово	наголо-
шували,	що	маєте	команду.	Розка-
жіть	про	людей,	яким	довіряєте.
— Як відомо, один у полі не воїн. Моя 
команда — це мої сила та натхнення. 
Мені вдалось згуртувати чесних та 
професійних людей, які будуть само-
віддано працювати задля розвитку 
Димерської об’єднаної територіаль-
ної громади. В кожному з них я впев-
нений. Кожен з них особистість, лю-
дина яка зробила себе сама. 

—	 Доречі,	 як	 відреагували	 колеги	
в	 Димерській	 селищній	 раді,	 коли	
дізнались	про	Ваш	намір	балотува-
тись	на	посаду	селищного	голови?

— Це питання, над яким я думаю щодня. 
Впевнений, що селищний голова Кучерявий Ле-
онід Григорович, якому я завдячую знаннями та 
досвідом, а також переважна більшість колек-
тиву мене підтримують. Разом зі мною кандида-
тами в депутати від Політичної партії «Європей-
ська солідарність» по округу №2 ідуть секретар 
селищної ради Мельниченко Наталія Сергіїв-
на та спеціаліст ІІ категорії Давиденко Людми-
ла Володимирівна, які, не побоюсь того слова, є 
фахівцями кожна в своїй сфері та користуються 
не аби якою повагою серед людей. Можете самі 
перевірити. 

—	 Ви	знаєте	всіх	своїх	конкурентів?	Є	несподі-
вані	для	Вас	кандидати?	

— Переважну більшість знаю, адже з кимось 
шляхи перетинались по роботі, з кимось знайо-
мий давно. Багато популістів, є й такі, що навіть 
не живуть в населених пунктах, які входитимуть 
до Димерської об’єднаної громади. З усіх 12 кан-
дидатів, як реального конкурента оцінюю одно-
го. Ім’я афішувати не буду, люди зроблять свій 
вибір. 

Що стосується несподіваних кандидатів, то 
скажу чесно, один є — мій друг, з яким пліч-о-
пліч працюємо багато років… не очікував від ньо-
го, але життя непередбачуване. 

Додам, що громада  —  територія  моєї 
особистої відповідальності. Буду працю-
вати, щоб не було соромно дивитись в очі 
виборцям, і своїм дітям, в першу чергу. 

—	 Дякую	за	розмову.	Нехай	щастить.	 
Спасибі	за	інтерв’ю.	Успіхів.

«Слово» 

Я	усвідомлюю,	який	колосальний	
об’єм	роботи	буде	в	майбутній	

Димерській	об’єднаній	
територіальній	громаді.	

Можу	запевнити,	що	проблеми	
смт	Димера	та	всіх	33	сіл,	

які	входитимуть	до	складу	громади,	
ми	з	командою	вивчили,	 
бачили	їх	на	власні	очі



ДЕМИДІВ 
1. Реконструкція вуличного освітлення, заміна опор 
та монтаж LED-ламп по вул. Васильєва, Маяковського, 
Поштова, Нижній Вал, Сонячна та інших.
2. Облаштування дорожнього покриття по 
вул. 40-річчя Перемоги, Садова, Прорізна, Б. Хмель-
ницького, 1Травня, Нагірна. 
3. Облаштування під’їзних доріг до багатоквартир-
них житлових будинків із стоянками для автомобілів.
4. Капітальний ремонт пішохідних доріжок вздовж 
центральної дороги по вул. Київська.
5. Встановлення світлофору по вул. Київська (в центрі).
6. Встановлення додаткового освітлення в місцях пі-
шохідних переходів на центральній вулиці.
7. Проведення ремонту в будинку культури та від-
новлення гурткової роботи.
8. Облаштування сучасної паркової зони в центрі 
села по вул. Київська.
9. Спорудження спортивних та дитячих майданчиків, 
в тому числі по вул. Львівська та вул. Васильєва (біля 
амбулаторії). 
10. Будівництво артезіанської свердловини в центрі 
села задля забезпечення потреб населення в якісній 
питній воді.
11. Реконструкція систем водопостачання та водовід-
ведення (каналізаційної системи), механічна прочист-
ка труб.
12. Налагодження вивезення побутових відходів, об-
лаштування контейнерних майданчиків, ліквідація 
стихійних звалищ.

КОЗАРОВИЧІ
1. Реконструкція вуличного освітлення та встанов-
лення LED-ламп.
2. Облаштування дорожнього покриття по 
вул. Б. Хмель ницького, Незалежності, Київська, Польо-
ва, Бірківська, Ірпінська, Першотравнева (частково).
3. Облаштування під’їзних доріг до багатоквартир-
них житлових будинків із стоянками для автомобілів.
4. Облаштування спортивного майданчику. 

5. Озеленення території на центральній площі (біля 
сцени).
6. Будівництво стадіону (біля школи та садочка).
7. Благоустрій території пляжної зони (вирізка чагар-
ників, облаштування доріжок, реконструкція дитячо-
го майданчика та встановлення нових елементів, вста-
новлення баків для сміття.
8. Завершення будівництва та відкриття дитячого са-
дочка.
9. Налагодження вивезення побутових відходів, об-
лаштування контейнерних майданчиків, ліквідація 
стихійних звалищ.
10. Обгородження та наведення благоустрою сіль-
ського кладовища, видалення аварійних та сухостій-
них дерев.
11. Розробка схеми організації дорожнього руху для 
проїзду легкового транспорту через дамбу.

ГЛІБІВКА
1. Реконструкція вуличного освітлення та облашту-
вання LED-ламп по вул. Лесі Українки, Садова, Єрко.
2. Облаштування дорожнього покриття по вул. Лесі 
Українки, Нова, Б  Хмельницького, Кільцева, Соборна, Са-
дова, Польова, Сагайдачного, Прорізна, Єрко, Баштанна.
3. Благоустрій території пляжної зони (вирізка чагар-
ників, влаштування доріжок, влаштування спортивно-
го майданчика, встановлення баків для сміття).
4. Проведення ремонту в будинку культури та здійс-
нення благоустрою прилеглої території.
5. Налагодження вивезення побутових відходів, об-
лаштування контейнерних майданчиків, ліквідація 
стихійних звалищ.
6. Впорядкування сільського кладовища.
7. Встановлення засобів для зниження швидкості по  
вул. Холодкова. 
8. Встановлення освітлення  пішохідних переходів. 
9. Відновлення функціонування бювету на території 
церкви задля забезпечення населення якісною пит-
ною водою.

ЯСНОГОРОДКА
1. Реконструкція вуличного освітлення та встанов-
лення LED-ламп.
2. Облаштування дорожнього покриття по вул. Ми-
това, Крикуненка, Коцюбинського, Соборна, Примор-
ська, Жовтнева, Садова, Ярджина.
3. Організація опалення в будинку культури.
4. Реконструкція пам’ятника воїнам, які вели бої на 
східному березі Дніпра від Ірпеня до Прип’яті, що роз-
ташований по вул.Коцюбинського.
5. Благоустрій території пляжної зони по вул. При-
морській (вирізка чагарників, встановлення кабінок 
для перевдягання та баків для сміття) із влаштуван-
ням дитячого майданчику.
6. Встановлення спортивного майданчику біля школи.
7. Проведення ремонтних робіт автобусної зупинки.
8. Налагодження вивезення побутових відходів, об-
лаштування контейнерних майданчиків (в тому числі 
вздовж лісу), ліквідація стихійних звалищ.
9. Обгородження та благоустрій сільського кладови-
ща, видалення аварійних та сухостійних дерев. 

СУХОЛУЧЧЯ
1. Реконструкція вуличного освітлення та встановлен-
ня LED-ламп по вул. Вербна, Маяковського, Соборна.
2. Облаштування дорожнього покриття по вул. Верб-
на, Маяковського, Соборна.
3. Встановлення дитячого майданчику в центрі села.
4. Організація вивезення побутових відходів, об-
лаштування контейнерних майданчиків (в тому числі 
вздовж лісу), ліквідація стихійних звалищ.

ТОЛОКУНЬ ТА ДМИТРІВКА
1. Капітальний ремонт дороги по вул. Набережна, 
Шевченка, Шкільна, Київська, Вишгородська ( полови-
на ) в с. Толокунь.
2. Ремон під’їзної дороги до с. Дмитрівка.
3. Освітлення села Дмитрівка.
4. Обгородження та прибирання сільського кладовища.
5. Встановлення дитячого та спортивного майданчика.
6. Організація гурткової роботи для дітей та юнацтва 
в будинку культури. 

БОГДАНИ, ПИЛЯВА, 
ОВДІЄВА НИВА, РИХТА, РИТНІ
1. Влаштування та реконструкція вуличного освіт-
лення у селах. 
2. Поточний (ямковий) ремонт дороги по вул. Київ-
ська в селі Богдани.
3. Облаштування дорожнього покриття по вул. Шев-
ченка та Подільська в селі Рихта.
4. Облаштування дорожнього покриття в селі Ритні.
5. Облаштування дорожнього покриття по вул. Трав-
нева, Набережна, Перемоги та Лісова в с. Пилява.
6. Реставрація та обгородження пам’ятника загиблим 
воїнам у Другій світовій війні в селах Богдани та Рихта.
7. Обрізка та кронування дерев вздовж дороги в 
с. Ритні.
8. Комплексна обрізка та кронування дерев по 
вул. Лісова в с. Овдієва Нива.
9. Встановлення дитячого майданчику по вул. Лісова 
в с. Овдієва Нива

РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ДИМЕРСЬКОЇ ГРОМАДИ 

КРАЩЕ РАЗ ПОБАЧИТИ, НІЖ 10 РАЗІВ ПОЧУТИ
Я, Юрій Ісаюк, як справжній господарник, усвідомлюючи повну від-

повідальність перед виборцями, присвятив не мало часу вивченню 
проблемних питань кожного з 34 населених пунктів, що будуть вхо-
дити до складу майбутньої Димерської об’єднаної територіальної 
громади. Не буду апелювати завченими типовими загальними фра-

зами, на кшталт «всім достойні умови життя», чи то «переможе-
мо разом», а спробую донести до своїх виборців розуміння того коло-
сального об’єму роботи по конкретним проблемним питанням насе-
лених пунктів, які потребуватимуть вирішення. І нижчевказаний пе-
релік не є вичерпним, робота по збору інформації триває.

ОКРУГ №1 
Окремі	проблемні	питання,	які	потребують	вирішення	та	включення	до	Плану	соціально-економічного	розвитку	
Димерської	ОТГ	 по	 населеним	 пунктам	 І	 округу	Демидів,	 Козаровичі,	 Глібівка,	 Сухолуччя,	 Ясногородка,	 Толокунь,	
Дмитрівка,	Богдани,	Овідєва	Нива,	Пилява,	Рихта	та	Ритні

Пляжна зона по вул. Приморській  
в с. Ясногородка

Дорога по вул. Лесі України в с.Глібівка



ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА

Європейська концепція розвитку  
в кожному куточку Димерської громади

КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ДИМЕРСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

БЮДЖЕТ ТА НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

• прийняття публічного збалансованого бюдже-
ту громади, окремих місцевих програм роз-
витку, спрямованих на вирішення проблемних 
питань населених пунктів;

• встановлення помірних та збалансованих по-
датків та зборів (для пільгових категорій —  
звільнення від їх сплати);

• залучення інвесторів для реалізації будівниц-
тва об’єктів інфраструктури;

• створення Центру надання адміністративних 
послуг задля задоволення потреб населення 
та додаткових надходжень до місцевого бю-
джету.

Центр надання адміністративних послуг

ОСВІТА, КУЛЬТУРА, СПОРТ
• вжиття дієвих заходів щодо добудови спорт-

залу та їдальні НВК «Димерська гімназія», 
добудувати дошкільний навчальний заклад 
ясла-садок «Зернятко» в смт Димер, адже 
діти —  наше майбутнє і вони повинні отриму-
вати знання в гідних умовах;

• запровадити безкоштовне регулярне підве-
зення дітей з населених пунктів до закладів 
дошкільної та позашкільної освіти;

• ініціювати будівництво центру розвитку 
в смт Димер, який поєднає будинок культу-
ри, Димерське відділення центру «Дивосвіт» 
та бібліотеку;

• здійснити видатки з місцевого бюджету на оз-
доровлення дітей пільгових категорій в сана-
торно-курортних закладах;

• створити комунальний заклад з розвитку 
спорту, підтримувати спортивні команди гро-
мади, закупити спортивне обладнання, інвен-
тарь, ініціювати будівництво спортзалів;

• вжити дієві заходи щодо будівництва стадіону 
в смт Димер та с. Козаровичі;

• будівництво дитячих та спортивних майдан-
чиків у селах.

МЕДИЦИНА
• розробити та затвердити цільову програму 

з фінансування навчання студентів-меди-
ків, які в подальшому залишаться працювати 
в медичних закладах Димерської громади;

• розробити місцеву програму закупівлі (орен-
ди) житла для молодих кваліфікованих ме-
дичних працівників;

• зберегти функціонування фельдшерсько-аку-
шерських пунктів та амбулаторій по селам;

Амбулаторія в с. Ясногородка

• ініціювати розробку додаткових маршрутів 
зі зручним графіком та комфортною логісти-
кою підвезення жителів до медичних уста-
нов.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО ТА БЛАГОУСТРІЙ

• ремонт доріг в населених пунктах Димер-
ської ОТГ;

• провести реконструкцію (будівництво) мереж 
вуличного освітлення;

• встановити сміттєві баки та урни, організу-
вати регулярне централізоване вивезення 

 комунальним підприємством побутових від-
ходів та очищення вулиць населених пунктів 
громади від снігу взимку;

• встановити нові дитячі та спортивні майдан-
чики в населених пунктах громади;

• розробити проектно–кошторисну докумен-
тацію та провести реконструкцію паркових 
зон в селах Демидів та Катюжанка: влашту-
вати пішохідні доріжки, висадити зелені на-
садження, встановити лави та провести освіт-
лення;

• розробити проектно–кошторисну документа-
цію та виконати буріння артезіанських сверд-
ловин для забезпечення населення якісною 
питною водою; 

• ініціювати будівництво очисних споруд в на-
селених пунктах, де є централізоване водопо-
стачання.
Також будемо працювати над зміцнен-

ням матеріально–технічної бази Димер-
ської дитячої музичної школи в смт Димер, 
закладів культури, шкільних, дошкільних 
навчальних закладів та медичних закладів 
округу.

З метою надання якісних послуг соціаль-
но–незахищеним громадянам при Димер-
ській селищній раді буде створено Відділ 
соціального захисту населення.

Впевнений, що разом —  ми сила і, подо-
лавши труднощі, зможемо спільно ство-
рити з однієї з найбільших за територією 
громад Київщини взірцевий куточок рід-
ного краю.

З огляду на проблематику населених пунктів, яку вдалось зібрати 
за відносно короткий час, маю змістовну неголослівну програму дій. 
Моя команда —  це досвідчені люди, об’єднані спільною метою —  успіш-
на самодостатня громада. Я не даю пустих обіцянок, тому перед коман-
дою ставлю наступні завдання.

Будинок культури в смт Димер, на місці якого планується будівництво 
центру розвитку (або реконструкція існуючого приміщення)

ІСАЮК ЮРІЙ 



Посадити дерево
Команда Європейської  Солідарності Димерської ОТГ долучилась до Всесвітньої екологічної акції «World Cleanup 
Day». Було висаджено декоративні верби, берези та дуби на дитячих майданчиках в селищі Димер, в селі Демидів, на 
території , де заплановано спорудження дитячого майданчика, в селі Глібівка. Додали трішки яскравих фарб і дитя-
чим майданчикам.

БУДНІ «ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ»

Солідарність з «Дивосвітом»
У Димерському відділенні Центру творчості «Дивосвіт» в цьому році відкрився 
20-й ювілейний творчий сезон. Нам дуже приємно, що протягом багатьох ро-
ків представники місцевої влади та підприємці виявляють турботу та зацікав-
леність в покращенні умов навчання вихованців. Забезпечують нас необхідни-
ми речами: музичною апаратурою, меблями. Забезпечують дітей путівками на 
оздоровлення, виділяють транспорт. І сьогодні до нас завітали представники 
команди від партії «Європейська солідарність» Димерської ОТГ на чолі з заступ-
ником селищного голови Юрієм  Ісаюком та підприємці Володимир Поплавс-
кий, Олександр Мандро. Вони передали необхідні на сьогоднішній день засоби 
захисту та гігієни (маски, антисептики, господарчі товари та бактеріоцидну 
лампу опромінювач). Від імені дітей, батьків та творчого колективу щиро ви-
словлюємо подяку за турботу всій команді. Бажаємо успіху та процвітання. 

Вікторія Кадубенко, колектив Димерського відділення центру Дивосвіт

Інспектування території
У	 вересні	 Димерською	 селищною	 радою	 закінче-
но	 роботи	 по	 капітальному	 ремонту	 внутріш-
ньоквартального	 міжбудинкового	 проїзду	 по	 вул.	
Бударіна,	12	та		вул.	Бударіна,	14	в	смт	Димер.	За-
ступником	Димерського	селищного	голови Ісаюком 
Юрієм Вікторовичем	проінспектовано	якість	про-
ведених	робіт.	

Прибирання паркової зони
Злагоджена командна робота — запорука успіху громади. Під час проведення зу-
стрічей з мешканцями сіл, які входитимуть до складу майбутньої Димерської 
ОТГ, дізнаємось про проблеми, які є на даний час в населених пунктах. Реальни-
ми діями доводимо, що зроблене — набагато краще, ніж гарно обіцяне. Так, у 
жовтні в селі Демидів ініціювали прибирання паркової зони. Прибрали, розчи-
стили чагарники та вивезли 12 машин сміття. За допомогу в наданні чотирьох  
одиниць спецтехніки дякуємо небайдужому мешканцям смт Димер Карп’яку 
Артему та Лонському Олександру за активну участь. Згуртованість — важли-
вий аспект вирішення будь-якої проблеми, чим і пишається наша команда.

Повага до найповажнішої 
частини суспільства
З нагоди Міжнародного дня людей по-
хилого віку та Дня ветерана, які цими 
днями ми відзначали, заступник Ди-
мерського селищного голови  Ісаюк 
Юрій  Вікторович, секретар Димер-
ської селищної ради Мельниченко На-
талія  Сергіївна та директор ТОВ 
«Димерське АТП» Грицаєнко  Руслан 
Іванович, з побажаннями міцного здо-
ров’я, гарного настрою та довгих ро-
ків життя,  привітали зі святом лю-
дей поважного віку, які перебувають у 
Відділенні стаціонарного догляду для 
постійного або тимчасового прожи-
вання в смт Димер Вишгородського 
районного територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг). Вітання переда-
ли через Людмилу Ісаюк, адже у зв'яз-
ку з карантинними обмеженнями вхід 
відвідувачам до приміщення забороне-
но. 
Турбота про громадян похилого віку, 
ветеранів та інвалідів необхідна кож-
ної хвилини не як відзначення поваж-
ної дати, а як повага до людей, які 
своєю багаторічною працею, досві-
дом, знаннями, вміннями та мудрі-
стю заслуговують на глибоку пошану 
нащадків. Тож, пам’ятаймо про люд-
ський обов’язок бути турботливими 
та милосердними до найповажнішої 
частини суспільства.



РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ДИМЕРСЬКОЇ ГРОМАДИ 

Окремі	проблемні	питання,	які	потребують	вирішення	та	включення	до	Плану	соціально-еконо-
мічного	розвитку	Димерської	ОТГ	по	населеним	пунктам	2	округу	(селище	міського	типу	Димер,	
Рикунь,	Каменка,	Андріївка,	Любимівка,	Сичівка,	Круги,	Рови,	Розтісне	та	Федорівка)

ДИМЕР
1. Проведення капітального ремонту доріг та ре-
конструкція освітлення по вул. Космонавтів, Пашко-
ва, Незалежності, Дніпровська (частково), Набереж-
на (частково), Злагоди, Польова, Ентузіастів, Спортив-
на, Молодіжна, Ярослава Мудрого (частково), Яблуне-
ва, Пушкіна, Івана Франка (частково), Миру, Пугачова 
(частково), Глибочицька, Родинна, Гоголя, Благовісна, 
Льва Толстого, Зоряна, Акатова, Олександра Довжен-
ка, Народна.
2. Капітальний ремонт прибудинкової території 
на вул.Соборна, 14,16, 79, Бударіна, 2, 8, 8-А, 11, 16, 
Ярослава Мудрого,7,9,11.
3. Облаштування тротуарів та пішохідних доріжок. 
4. Облаштування вуличного освітлення та ремонт 
доріг на нових масивах житлової забудови «Хутір», ма-
сивах «Геофізика І» та «Геофізика 2», по вулицях Гон-
чарна, Володимира Кіщука, Калинова, Чорнобиль-
ська, Небесної Сотні та інших
5. Придбання комунальної техніки для Димерського 
комбінату комунальних підприємств.
6. Виготовлення проектно-кошторисної документа-
ції на будівництво очисних  споруд  в смт  Димер.
7. Виготовлення проектно-кошторисної документа-
ції на будівництво місця видалення відходів в смт Ди-
мер та встановлення сортувальної лінії по переробці 
відходів. 
8. Будівництво бювету в центральному парку.
9. Проведення робіт з реконструкції водопровідних 
та каналізаційних мереж. 
10. Очищення каналізаційної мережі механічним спо-
собом. 
11. Введення в дію нової свердловини по вул. Шевчен-
ка, Революції та Пашкова.
12. Встановлення огорожі (відновлення санітарної 
зони) біля існуючих артезіанських свердловин.
13. Виготовлення проектно-кошторисної документа-
ції та будівництво додаткових артезіанських свердло-
вин.
14. Розчистка каналів водовідведення осушувальної 
системи для покращення екологічного стану і захисту 
від підтоплення прилеглих територій. 
15. Очищення селищного ставу та благоустрій терито-
рії навколо нього. 
16. Реконструкція пам’ятників, встановлення стели Ге-
роям Небесної Сотні та загиблим воїнам, які брали 
участь у війні на сході України.

17. Коригування проектно-кошторисної документації 
на будівництво нового дошкільного навчального за-
кладу та проведення робіт по добудові існуючої бу-
дівлі  ДДНЗЯС «Зернятко».
18. Реконструкція будинку культури, приміщення Ди-
мерького відділення центру творчості «Дивосвіт», бі-
бліотеки для дорослих.
19. Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу 
(стадіону) в смт  Димер, організація спортивних сек-
цій. 
20. Будівництво нових дитячих та спортивних майдан-
чиків в смт  Димер.
21. Реконструкція селищного парку (висів трави, нала-
штування автоматичного поливу, додаткові зелені на-
садження).
22. Встановлення додаткових камер системи відеонаг-
ляду. 
23. Організація роздільного збору відходів, облашту-
вання додаткових контейнерних майданчиків, ліквіда-
ція стихійних звалищ.
24. Проведення ремонту дахів та під’їздів багатоквар-
тирних житлових будинків (незалежно від балан-
соутримувача).
25. Встановлення загальнобудинкових лічильників те-
пла.
26. Розробка землевпорядної документації для ви-
значення прибудинкових територій багатоквартирних 
житлових будинків.

РИКУНЬ,  
КАМЕНКА
1. Проведення капітального ремонту доріг по вул. Га-
гаріна та Петра Сагайдачного в с. Рикунь.
2. Облаштування дороги по вул. Хутірська в с. Камен-
ка. 
3. Будівництво тротуарів та пішохідних доріжок. 
4. Оновлення генерального плану с. Рикунь.
5. Будівництво нових дитячих тмайданчиків в с. Ри-
кунь та с. Каменка.
6. Встановлення системи відеоспостереження. 
7. Організація вивезення побутових відходів, облаш-
тування контейнерних майданчиків, ліквідація стихій-
них звалищ.

РОВИ 
1. Організація вуличного освітлення у селі.
2. Капітальний ремонт доріг. 

3. Реконструкція пам’ятників загиблим воїнам у Дру-
гій світовій війні по центральній дорозі та на кладови-
щі.
4. Встановлення паркану та реконструкція зупинки 
біля амбулаторії. 
5. Проведення санітарної очистки дерев та кущів, 
встановлення вбиральні на кладовищі.
6. Організація вивезення побутових відходів, облаш-
тування контейнерних майданчиків, ліквідація стихій-
них звалищ.

ФЕДОРІВКА,  
КРУГИ,  
РОЗТІСНЕ
1. Організація вуличного освітлення у селах.
2. Облаштування дорожнього покриття та освітлен-
ня по вул. Молодіжна в с. Федорівка.
3. Реконструкція пам’ятника ліквідаторам аварії на 
ЧАЕС в с. Федорівка.
4. Проведення робіт з благоустрою на спортивному 
майданчику, встановлення нових елементів в с. Федо-
рівка.
5. Проведення санітарної очистки дерев та кущів по 
вул. Затишна в с. Круги, вздовж центральної дороги та 
на кладовищі в с. Розтісне.
6. Облаштування дитячого майданчика біля цен-
тральної зупинки в с. Круги.
7. Організація вивезення побутових відходів, облаш-
тування контейнерних майданчиків, ліквідація стихій-
них звалищ.

ЛЮБИМІВКА, 
 АНДРІЇВКА,  
СИЧІВКА
1. Організація вуличного освітлення у селах.
2. Капітальний ремонт дороги по вул. Пролетарська 
в с. Любимівка.
3. Проведення благоустрою території школи.
4. Влаштування додаткових елементів на дитячому 
майданчику навпроти клубу.
5. Відновлення паркану та встановлення туалету на 
кладовищі в с. Любимівка.
6. Облаштування асфальтного покриття дороги в 
с. Андріївка.
7. Капітальний ремонт дороги по вул. Братів Грощен-
ків та провулку Петрівському в с. Сичівка.
8. Облаштування дитячого майданчика в с. Сичів-
ка.
9. Організація вивезення побутових відходів, облаш-
тування контейнерних майданчиків, ліквідація стихій-
них звалищ.

ОКРУГ № 2 

Капітальний ремонт дороги  
в с. Рови

Капітальний ремонт дороги в с. Любимівка Проведення благоустрою в с. Любимівка



РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

ДИМЕРСЬКОЇ ГРОМАДИ 

Окремі	проблемні	питання,	які	потребують	вирішення	та	включення	до	Плану	соціально-еконо-
мічного	розвитку	Димерської	ОТГ	по	населеним	пунктам	3	округу	(Катюжанка,	Абрамівка,	Дудки,	
Савенки,	Вахівка,	Любидва,	Гута	Катюжанська,	Литвинівка,	Лісовичі,	Миколаївка,	Рудня	Димерсь-
ка	та	Володимирівка).

КАТЮЖАНКА 
1. Облаштування дорожнього покриття та рекон-
струкція освітлення по вул. Ранкова, Сім’ї Дяківських, 
Вишгородська, Ранкова, Прорізна, Вербова, Святоми-
хайлівській, Волошкова.
2. Асфальтування вулиць Гагаріна, Покровська, Пере-
селення, Кругова, Поштова (від церкви до вул. Київ-
ська, від вул. Шевченка до відділення Нової пошти.
3. Реконструкція центральної паркової зони села: 
влаштування освітлення LED лампами по вул. Вишго-
родська, яка прилягає до вул. Садової (часткова заміна 
непрацюючих ламп від Гагаріна до вул. Садової ), спо-
рудження пішохідних доріжок, висівання газону, вста-
новлення спортивного та дитячого майданчика.
4. Встановити модульний туалет в центральному 
парку. 
5. Організація прибирання вулиць та пішохідних зон.
6. Ліквідація стихійного сміттєзвалища, яке утворило-
ся навколо села в прилісовій зоні, з причини відсутно-
сті сміттєвих баків та централізованого вивозу сміття.
7. Облаштування світлофору по вул. Київська (на пе-
рехресті доріг біля магазину «Фора»).
8. Облаштування вуличного освітлення до Катюжан-
ського ВПТУ.
9. Облаштування вуличного освітлення на централь-
ній вулиці Київська.
10. Облаштування освітлення по вул. Заводська.
11. Будівництво очисних споруд, оскільки нинішні спо-
руди зруйновано, а нечистоти стікають в річку Здвиж.
12. Реконструкція та переобладнання будівлі колиш-
нього садочка по вул. Шевченка в спортивно-юнаць-
кий центр розвитку.
13. Облаштування пішохідного тротуару від школи до 
Радіозаводу. 
14. Реконструкція прибудинкових територій бага-
токвартирних житлових будинків із облаштування 
стоянок (в разі технічної можливості).
15. Ремонт зупинок громадського транспорту. 
16. Облаштування колодязя для технічного водоза-
безпечення поблизу кладовища. 
17. Видалення аварійних дерев на кладовищі. 
18. Організація вивезення побутових відходів, облаш-
тування контейнерних майданчиків.

ГУТА КАТЮЖАНСЬКА 
1. Облаштування дорожнього покриття та освітлен-
ня на вул. Київська, Садова, Річна, Лісна, Польова.
2. Встановлення дитячого майданчику.
3. Налагодження вивезення побутових відходів, об-
лаштування контейнерних майданчиків, ліквідація 
стихійних звалищ.

РУДНЯ ДИМЕРСЬКА 
1. Облаштування дорожнього покриття та встанов-
лення освітлення по вул. Київська, Молодіжна, Цен-
тральна,  Меліораторів, Чорноморська.
2. Організація освітлення на вул. Гайворонського.
3. Облаштування дитячого майданчика по вул. Комунарів.
4. Реконструкція та ремонт пам’ятника ліквідаторам 
аварії на ЧАЕС.
5. Ремонт автобусної зупинки. 
6. Організація вивезення побутових відходів, облаш-
тування контейнерних майданчиків, ліквідація стихій-
них звалищ.

ВАХІВКА
1. Організація вуличного освітлення у селі.
2. Нанесення дорожнього покриття та освітлення на 
вул. Набережна, Шевченка, Прокопа Шпака.
3. Облаштування зупинки на вул. Лісова.
4. Встановлення нового дитячого майданчика.
5. Облаштування колодязя для технічного водоза-
безпечення поблизу кладовища.
6. Організація вивезення побутових відходів, облаш-
тування контейнерних майданчиків, ліквідація стихій-
них звалищ.

ВОЛОДИМИРІВКА 
1. Облаштування дорожнього покриття та освітлен-
ня по вул. Лісна, Єрмошина.
2. Організація освітлення по вул. Шевченка.
3. Ремонт зупинки.
4. Організація вивезення побутових відходів, облаш-
тування контейнерних майданчиків, ліквідація стихій-
них звалищ.

ЛЮБИДВА 
1. Влаштування дорожнього покриття та освітлення 
по вул. Вахівська.
2. Вирішити питання щодо автобусного сполучення.

ЛИТВИНІВКА 
1. Організація освітлення на вул. Київська.
2. Влаштування дорожнього покриття та реконструк-
ція освітлення на вул. Червона Слобода, Полянського, 
Нова, Жовтнева.
3. Організація благоустрою  пляжної зони сільського ставка. 
4. Демонтаж аварійного будинку культури. 
5. Ремонт автобусних зупинок. 
6. Організація систематичного вивезення побутових 
відходів, облаштування контейнерних майданчиків, 
ліквідація стихійних звалищ.
7. Облаштування колодязя для технічного водоза-
безпечення поблизу кладовища. 

ЛІСОВИЧІ 
1. Влаштування асфальтного покриття та рекон-
струкція освітлення на вул. 40 років Перемоги, Набе-
режна, Садова.

2. Організація освітлення по вул. Молодіжна. 
3. Ремонт автобусної зупинки.
4. Облаштування колодязя для технічного водоза-
безпечення біля кладовища.
5. Здійснення електрифікації будинку культури. 
6. Нанесення твердого покриття дороги до кладови-
ща. 
7. Вирізка аварійних дерев на кладовищі. 
8. Налагодження систематичного вивезення побуто-
вих відходів, облаштування контейнерних майданчи-
ків, ліквідація стихійних звалищ.

МИКОЛАЇВКА 
1. Облаштування дорожнього покриття та освітлен-
ня на вул. Квіткова, Набережна. 
2. Реконструкція пам’ятника воїнам ВВВ. 
3. Ремонт зупинки. 
4. Ремонт та розчищення від чагарників дороги на 
в’їзді в село, ремонт місточка.
5. Дорога до кладовища потребує поточного ремонту.
6. Організація руху громадського транспорту. 
7. Організація систематичного вивезення побутових 
відходів, облаштування контейнерних майданчиків, 
ліквідація стихійних звалищ.

АБРАМІВКА,  
ДУДКИ,  
САВЕНКИ
1. Облаштування дорожнього покриття та освітлен-
ня по вул. Центральна, Хортівська, Калина, Жовтнева, 
Шевченка, Підлісна в с. Абрамівка.
2. Облаштування дорожнього покриття та освітлен-
ня на вул. Райдужна в с. Дудки.
3. Облаштування дорожнього покриття та освітлен-
ня по вул. Лугова, Лісна, Молодіжна.
4. Організація руху громадського транспорту. 
5. Зупинки в селах потребують косметичного ре-
монту.
6. Благоустрій території пляжної зони ставка (вста-
новлення дитячого майданчика, встановлення баків 
для сміття, роздягалок) в с. Абрамівка.
7. Розчистка та благоустрій ставка в с. Савенки.
8. Налагодження систематичного вивезення побуто-
вих відходів, облаштування контейнерних майданчи-
ків, ліквідація стихійних звалищ.
9. Встановлення колодязя для технічного водозабез-
печення поблизу кладовища в с. Савенки.

ОКРУГ № 3 

Реконструкція та переобладнання 
будівлі колишнього садочка по вул. Шевченка  

в спортивно-юнацький центр розвитку 
в с. Катюжанка

Реконструкція центральної паркової зони 
с. Катюжанка
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Майстри Марія Назарен-
ко та Валерій Достава-
ло представили грома-

ді свої твори. Роботи вражають.  
Впевнено можемо констатува-
ти — техніка традиційного го-
нчарства не втрачена. Сучасні 
майстри, працюючи на гончар-
ному крузі, її не тільки зберіга-
ють, але й надають актуального 
звучання, вкладають в свої ви-
роби весь творчій хист та душу.  
І це вже не побутовий посуд, 
вази, чи керамічні світильники. 

Це — справжні мистецькі витво-
ри. «Будемо і далі працювати 
над тим, щоб наша мрія — роз-
винути у Вишгороді виставочний 
простір, створити велику виста-
вочну залу, надати всім нашим 
дуже талановитим традиційним 
та сучасним майстрам місце для 
постійних експозицій та май-
стер-класів стане реальністю, — 
зазначив гість виставки, канди-
дат у депутати Київської облас-
ної ради від «Європейської солі-
дарності»  Андрій Пещерін.

На Покрову ми передовсім згадаємо земля-
ків, які жертовно віддали свої  життя зара-
ди нас, нині сущих. Ми вклонимося пам’яті 

Героя України, учасника Євромайдану, Героя Не-
бесної Сотні — Кіщука Володимира, загиблого в 
зоні АТО Благовісного Віталія, воїнів АТО, які пе-
редчасно пішли від нас, Лемешка Павла, Бліно-
ва Сергія, Шевченка Тараса, Рубана Олександра 
та воїна-інтернаціоналіста, полеглого в Афганіс-
тані, Пашка Михайла. Помолимося за упокоєн-
ня їхніх світлих душ та попросимо благословення 
для кожного, заради кого віддали свої життя наші 
земляки, щоб високе покровительство Пресвятої 
Богородиці завжди допомагало людям єднатися 
з вірою в добро, перемогу та довгоочікуваний мир 
на нашій землі.

Покрова асоціюється з заступництвом і за-
хистом від ворога як видимого, так і невиди-
мого. З 14 жовтня 2014 року українці вшано-
вують своїх бійців, військові традиції та героїч-
ні подвиги народу. Цей день офіційно визначе-
но святковим та неробочим Указом Президен-
та від 5 березня 2015 року.

День захисника України відзначають на 
церковне свято Покрови Пресвятої Богоро-
диці, яке здавна є одним із найулюбленіших 
українських свят. У Київську Русь свято Бого-
родиці прийшло з Візантії, це сталося після за-
провадження християнства. За однією з вер-

сій, блаженний Андрій був удостоєний явлен-
ня Богородиці в Константинополі. На ту пору 
місто було оточене чужинцями. Вона з’явила-
ся і вкрила людей своїм покровом. Невдов-
зі ворог відступив, і місто було врятоване від 
знищення. Відтоді Покрова асоціюється з за-
ступництвом і захистом від ворога як видимо-
го, так і невидимого.

Особливо шанували Богородицю-Покро-
ву запорізькі козаки.. Йдучи в похід на ворога, 
вони відправляли молебень до своєї Покрови-
тельки, а повернувшись із походу, складали Їй 
подяку. Козаки  мали на Січі церкву в Її честь, а 
також ікону «Козацька Покрова». На свято По-
крови козаки проводили ради, обирали кошо-
вих, старшин, гетьмана.

Українська повстанська армія вважала По-
крову опікункою українського війська, тому 

символічним днем створення УПА також вва-
жається 14 жовтня.

День захисника України відзначають з ме-
тою вшанування мужності та героїзму захис-
ників незалежності і територіальної цілісно-
сті України, сприяння зміцненню патріотично-
го духу в суспільстві тощо.

Крім того, свято Покрови було надзвичай-
но шанованим і серед українського селянства: 
другого місяця осені чекали з особливим не-
терпінням, адже з Пречистої, тобто з 14 жовт-
ня, дозволялося справляти весілля. Це був пе-
ріод, коли масово шлюбували дітей. У наро-
ді так і казали: «Жовтень на весілля багатий». 
До початку жовтня закінчувалися всі найваж-
ливіші роботи на землі, й селянин міг дозво-
лити собі відпочити. Це була найблагодатніша 
пора для весільних гулянь, початку вечорниць. 
На Покрову в південних краях України закін-
чувався термін найманих робітників, у Карпа-
тах на Покрову поверталися з полонин пасту-
ші отари.

Про Покрову існує багато прислів’їв, при-
казок і прикмет. «Яка погода на Покрову, та-
кою буде і зима»; «Якщо до цього дня не опаде 
з вишень листя — на теплу зиму»; «Прийшла 
Покрова — сиди, чумаче, вдома»; «Покрова на-
криває траву листом, землю снігом, воду льо-
дом, а дівчат — шлюбним вінцем».

Свята, які відзначаються  
14 жовтня:

Покрови Пресвятої Богородиці;
День українського козацтва;

День утворення УПА;
День захисника України

і випроси у Бога Сина Твого нам всіх 
благ: подружжю любов та злагоду, 
дітям  — послуху, скривдженим — 
терпіння, скорботним — благодушності, 
всім нам дух розуму і благочестя, дух 
милосердя і лагідності, дух чистоти і правди.

Заступнице наша,  
почуй нас, що моляться Тобі, 
покрий нас покровом Твоїм,

У ВИШГОРОДІ ВІДКРИТО 
ВИСТАВКУ СУЧАСНИХ 
ГОНЧАРНИХ ВИРОБІВ


