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Âèøãîðîä
В Україні вперше відзначили День пам’яті захисників

ДАТА
В Україні 29 серпня відзначили День пам’яті
захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.
Цю пам’ятну дату своїм указом встановив президент
Володимир Зеленський, про що він повідомив під
час урочистостей 24 серпня.
Українська армія втратила сотні військових у боях за Іловайськ у серпні 2014 року.
У Вишгороді у цей день міська влада поклала квіти до
підніжжя пам’ятника загиблим у АТО та Небесній сотні.
Влас. інф.

З Днем знань! Вітаю
майбутніх будівничих
європейської України

У
прадавніх
слов’ян новий рік розпочинався саме восени, у вересні місяці. І
дуже символічно, що
новий
навчальний
рік для дітей теж розпочинає відлік з початком чарівної пори
золотого листя, щедрого урожаю, павутинок бабиного літа.
Мандрівка до Країни
знань когось озброїть
новим пізнанням світу, а когось приведе до путівця дорослого
життя.
Хочеться від щирого серця побажати усім добрим людям, які
так чи інакше причетні до педагогічної ниви, — діткам, вчителям, батькам, ветеранам освіти і випускникам — добра, щастя,
злагоди, любові і миру. Особливо зичу наполегливості і допитливості нашим першокласникам — майбутнім будівничим розвинутої і по-справжньому європейської України. Нехай здобуті
знання служать винятково на благо людям і майбутній соціальній державі.
З Днем знань, шановні земляки!
Олексій МОМОТ

Програма заходу:
11:00 – початок святкування (набережна Київського водосховища):
- дитяча локація (майстер-класи,
ігри, атракціони, дитяча розважальна програма);
- алея майстрів;
- водяна гірка;
- фуд-корт.
11:00 – Кубок міського голови зі
скейтбордингу, реєстрація учасників
(набережна Київського водосховища, скейт-парк)
11:30 – початок змагань зі з скейтбордингу
14:00 – нагородження переможців
15:00 – виступ духових оркестрів (пл. Шевченка, 1): студія-оркестр «Водограй», духовий оркестр
Мар’янівської ДМШ, народний аматорський духовий оркестр «Гармонія»
16:30 – урочиста хода (збір на пл.
Шевченка, 1) за участі творчих колективів, спортивних секцій та жителів міста
18:30 – святковий концерт за
участі місцевих колективів та зіркових гостей
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Національні свята — у новому форматі

ОФІЦІЙНО
23 серпня, у День Державного Прапора та в переддень
28-ї річниці Незалежності
України, відбулися урочистості на набережній Київського водосховища.
Зі святом присутніх вітали
заступник голови Вишгородської РДА Тетяна Волотовська,
заступник голови райради Марина Ганіцька, заступник Вишгородського міського голови
Трохим Іванов та начальник
Вишгородського
районного
відділу Управління ДМС України в Київській області Сергій
Федоренко.
За
доброю
традицією,
14-річним жителям Вишгорода і району вручили паспорти
громадян України (у формі ІDкарток) на знак їх приєднання
до великої й волелюбної української спільноти. А потім разом із
військовослужбовцями військової частини 3027 Національної
гвардії урочисто підняли Державні Прапори.

Вишгород

Завершальним
акордом
мітингу став танцювальний
флешмоб у виконанні вихованців Вишгородського районного
будинку культури «Енергетик».
Музичний супровід урочистос-

вих талантів: керівників студії
сучасного та спортивно-бального танцю «Даймонд» Дмитра
та Ольги Волкових, вокального
колективу «Фольктон» Вишгородського районного будинку

тей забезпечив міський дитячий оркестр-студія «Водограй».
А увечері на площі перед
адмінбудинком відбувся святковий концерт за участі місце-

культури «Енергетик», вокалістів Аліни Лободенко, Ангеліни
Тереннікової та Олексія Сагаловського. Головними гостями
святкового концерту були зір-

Змістовне дозвілля
додало оптимізму

СПРАВИ ВЕТЕРАНСЬКІ

В Україні урочисто відзначили
День Державного Прапора і День Незалежності. Не залишились осторонь
свят рідної країни і ветерани Вишгородської міської організації.
Напередодні зареєстровані пенсіонери під керівництвом голови ветеранської
організації
Віктора Миколайовича Бабича провели
засідання,
приурочене важливим датам.
Про
значення
символіки України
для її утвердження як європейської
держави та історичний
екскурс
виникнення
Державного Прапора
здійснила
завідувач відділу обслуговування читачів районної бібліотеки
Галина Дмитренко.
Віктор Бабич привітав учасників зібрання зі святами, побажав міцного
здоров’я, а також і надалі брати активну
участь у житті міста.
Зі щирими словами побажань до
присутніх звернулася й голова районної
організації ветеранів Таміла Петрівна
Орел.
Доповнив святкування виступ ансамблю «Вишгородські зорі» під керів-

ництвом Зінаїди Ступак. Народні та патріотичні пісні у натхненному виконанні
обдарованих творчих жінок додали людям мудрого віку бадьорості та оптимізму.
Поетичні рядки Ольги Литвиненко,
сповнені любові до України та віри в
світле майбутнє, присутні сприйняли з

почуттям гордості за свою країну і патріотично налаштованих українців.
Учасники засідання пригощалися
чаєм і смаколиками, про які подбали
мер міста Олексій Момот та президент
Благодійного фонду «Святої Ольги»
Володимир Малишев, і висловлювали
сподівання й надалі зустрічатися у такій
теплій, дружній атмосфері.
Ольга ДЯЧЕНКО,
Людмила БОЛДИРЕВА,
члени міської ветеранської
організації

кові команди «ЛІГИ СМІХУ»:
«Стоянівка» та «Відпочиваємо
разом». Завершальним акор-

дом свята став виступ кавергрупи «Symfomania».
Влас. інф.

День Незалежності:
одна мета
ДАТА
Замість скасованого військового
параду кияни та гості столиці мали
можливість відвідати і офіційну Ходу
гідності, і Марш захисників України.
Протистояння не було — заходи радше доповнювали один одного.
Хвилина мовчання і сто ударів у
дзвін — президент Володимир Зеленський розпочав святкування 28-го Дня
незалежності України з мінорної ноти,
згадавши полеглих під час подій на
Майдані.
Начебто заощаджені на параді 300
мільйонів
гривень Володимир
Зеленський обіцяв
витратити
на премії військовослужбовцям. Утім, Міністерство оборони
та офіс президента ще не розкрили загальні
розміри витрат на ці виплати.
Утім, на ефектність офіційного заходу цей факт навряд чи вплинув: на головній площі країни в очікуванні Ходи гідності вишикувалися шеренги військовослужбовців, рятувальників, медиків, дітей
в однаковому білому одязі. Відкриваючи
ходу, Володимир Зеленський багато говорив про об’єднання країни, згадував
здобутки та труднощі минулих років.
Промову слухали президенти, на чиє

правління припали ці події: Леонід
Кравчук,
Леонід
Кучма та Віктор
Ющенко.
Альтернативний Ході гідності
Марш захисників
України вирішили
провести громадські організації, військові та ветерани
після заяви президента про те, що військового параду не буде.
За різними оцінками, кілька десятків
тисяч учасників пройшли від парку імені
Тараса Шевченка, вниз по бульвару Шевченка, Бессарабською площею до Майдану Незалежності. Люди вітали їх оплесками, вигукували їм гасла «Дякуємо!»,
«Слава Україні!», «Герої не вмирають!».
Джерело: ЗМІ
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Вишгородська ікона Божої
Матері подорожуватиме світом
ПОДІЯ
28 серпня по завершенні урочистої Літургії в Соборі Вишгородської Богородиці УГКЦ відбулася
неординарна і визначна історична

подія для нашого міста — урочисте спецпогашення поштової марки
«Вишгородська ікона Божої Матері».
Презентувала марку начальник Центру
філателістичної продукції Укрпошти Наталя Мухіна. В урочистому погашенні
поштової марки #177 «Вишгородська
ікона Божої Матері» взяли участь міський голова Олексій Момот, настоятель
Собору Вишгородської Богородиці Тарас Валах, ректор Київської Трьохсвятительської духовної семінарії Петро Жук,
директор Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко.
Номінал кожної марки —10 гривень, тираж — 130 тисяч примірників. До марки

також випущено конверт.
Протягом дня проходило спеціальне
пам’ятне погашення цієї марки. Штемпель діє лише один день, тож усі бажаючі з 13:00 до 20:00 в операційній залі
ВПЗ 2 (вул. Шолуденка) мали можли-

вість придбати поштову марку та залишити на ній пам’ятний штемпель,
який символізує дату введення її в обіг.
Марка «Вишгородська ікона Божої Матері» буде надіслана до Всесвітнього поштового союзу та включена до філателістичних колекцій країн, які є учасниками ВПС.
«Радіємо, що зображення нашої святині
займе гідне місце у філателії України та
світу. Адже Вишгородська ікона є славою нашого міста, її списки знаходяться в усіх трьох храмах східної традиції у
Вишгороді, тому через представлення
цієї марки хочемо розповісти світові й
про нашу святиню, і про наше місто!»,
— зазначив о. Тарас Валах.

У навчальний рік —
з надією на краще
ВЕРЕСНЕВІ ТУРБОТИ
Цьогоріч
до перших
класів шкіл
В иш го ро д а
піде близько
600 першокласників.
У ЗОШ І-ІІІ
ступенів №
1 — 5 перших класів, до яких підуть 135 учнів,
у ВРГ «Інтелект» — 6 перших класів,
228 першокласників, у Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я»
— 7 перших класів, 238 «першачків».
Перед кожним із них відкриються не
просто шкільні двері, а новий, цікавий,
непізнаний шлях до досягнень, перемог,
до цікавої країни знань. Бажаю на цьому шляху добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконаний, що
отримання якісної освіти, рівень якої покращується з кожним роком, – це запо-

рука кращого рівня подальшого життя.
Окремо дякую педагогам за бездоганне виконання відповідальної місії —
виховання підростаючого покоління в
любові до рідного краю, до України та
до людини як найбільшої гуманітарної
цінності.
Водночас, що стосується забезпечення місцями до дошкільних навчальних закладів, наразі міська влада докладає максимум зусиль, аби вирішити
це питання якомога швидше. За кошти
міського бюджету будується новий повноцінний садочок по провулку Шевченка. Також добудовуються корпуси
до дитячих садочків «Чебурашка» та
«Ластівка». Обидва — на умовах співфінансування. На певному етапі з цим
були деякі затримки. Але зараз будівництво відбувається активними темпами.
Сподіваємося, що з його завершенням
місць у дошкільних навчальних закладах міста буде достатньо.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

МІСТО
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ГРОМАДСЬКИЙ
БЮДЖЕТ ВИШГОРОДА
Громадський бюджет Вишгорода — це платформа реалізації ідей для покращення нашого міста, у рамках якої будь-хто з жителів міста може подавати
свої проекти, брати участь у конкурсі, перемагати в голосуванні і спостерігати
за тим, як його проект реалізують за бюджетні кошти.
27.08.2019 відбулось засідання Номінаційного комітету. Цьогоріч до голосування
представлені наступні проекти:
проект 1/19 «Стадіон та парк відпочинку «Курган»;
проект 2/19 «Благоустрій озера «Бегемотики»;
проект 3/19 «Туристична тропа «Серце Вишгорода»;
проект 4/19 «Покриття дитячого майданчика «Мрії дитинства»;
проект 5/19 «Спортивний майданчик «Спорт для всіх»;
проект 6/19 «Дитячий амфітеатр «Амфік»;
проект 7/19 «Паркова зона відпочинку «Чайка»;
проект 10/19 «Створення молодіжного центру «Серце Вишгорода»;
проект 11/19 «Туристична навігація для міста Вишгорода» (за умови уточнення
деяких положень заявки до дня голосування)
проект 13/19 «Туристичний імідж міста Вишгорода: розробка та презентація концепції туристичного брейдингу території»;
проект 15/19 «Дванадцять народних скульптур»
проект 16/19 «Street Art Festival Vyshorod» (з урахуванням уточнень по локаціях);
проект 17/19 «Комплекс спортивного знаряддя типу «ВІТАПАРКУР» у зеленій
зоні за школою «Сузір’я»;
проект 18/19 «Освітній проект гра для дітей «Колонізуємо планету» (за умови
уточнення деяких положень та вартості проекту до дня голосування).
На жаль, не всі проекти дійшли до голосування у зв’язку з поданням проектів, які
поза компетенцією міської ради та з інших обгрунтованих причин.
Дякуємо всім авторам (Вітюк І.В., Синявська Н.Я., Міхно О.В., Романчук О.А., Левінчук
А.М., Іванишин А.М., Мишковська Р.О., Дунайський І.В., Полянська І., Єфременко А.С., Коваль К.М., Мединський І.В., Чаус В.А., Вепшина С., Гавер О.) та всім активним учасникам!
У наступних номерах газети ми детальніше розповімо про кожний проект, а вже
з 15 вересня розпочнеться голосування!
Ознайомитись з проектами та проголосувати за них можна в електронному вигляді на офіційному сайті міської ради на платформі Розумне місто https://
rozumnemisto.org/vyshhorod/public-budget та в паперовому вигляді у кабінеті 24 (перший поверх) та кабінеті 66, третій поверх адмінбудинку за адресою: м. Вишгород,
площа Шевченка, 1, де будуть розміщені скриньки для голосування.
ЗРОБИМО НАШЕ МІСТО КРАЩИМ РАЗОМ!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова Номінаційного комітету

Дорогі вчителі, учні, батьки!
Від усього серця вітаю
вас з Днем знань!
Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже
саме з нього починається дорога в майбутнє для кожного
з нас. Саме першого вересня ми з особливою теплотою
згадуємо своїх вчителів і викладачів, їх неоціненну роботу.
Щиро дякуємо вам, дорогі наші вчителі, ми завжди залишаємося вашими учнями!
З нагоди свята бажаю всім школярам любити рідну мову і землю, поважати працю
і знання, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети, а батькам — терпіння та гордості за своїх дітей!
Здоров’я, щастя, миру та злагоди вам і вашим родинам.
Зі святом! З початком нового навчального року!
Тетяна БРАЖНІКОВА

Щиро вітаю усіх з Днем знань!
Кожного року 1 вересня — особливий день. Першокласники вперше відкривають для себе новий етап — шкільне
життя. Ці враження залишаться у їхній пам’яті назавжди.
Щиро зичу кожному ніколи не зупинятися на досягнутих
успіхах і впевнено продовжувати шлях до цікавих пізнань.
Бажаю захоплюючих подорожей світом науки, лідерських
здібностей, високих прагнень до успіхів і щоденних неймовірних відкриттів. Бажаю кожному впевненості в собі, вірних друзів та гарного настрою!
Низький уклін дорогим учителям, які щодня передають дітям свої знання, життєву мудрість, сіють зерна добра та любові. Міцного здоров’я, миру і добробуту вам,
вдячності й поваги поколінь!
З Днем знань!
З повагою, Роман БУКОВСЬКИЙ
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«Віджим» островів відміняється остаточно
ДОВКІЛЛЯ
Два роки тому Київська
обласна рада прийняла рішення «Про створення регіонального ландшафтного
парку «Пташиний рай» на
дніпровських островах Великий, Вальківський та Пташиний. Тоді ж XXIV сесія
Вишгородської міської ради
підтримала обласне рішення,
і таким чином було закладено основу для подальшої
серйозної природоохоронної
роботи. Те, що обласна і міська ради спрацювали майже
синхронно, — пояснюється
просто: депутати зуміли протистояти планам Київради по
«віджиму» цих островів.
Анексувавши острови, кияни планували включити їх до
плану розвитку ігорно-розважального бізнесу. Простіше
кажучи, побудувати на о. Великому казино, ресторани, бари
і всю ласу до ігорних втіх київську публіку випровадити за
місто під Вишгород. Очевидно,
київські депутати вже забули,
яку долю їх попередники готували Трухановому острову.
Можу нагадати: у 2014 році
провідний канадський забудовник казино запропонував київській владі буквально за сім
місяців побудувати на Трухановому острові, в акурат проти
річвокзалу, за 30 000 000 доларів 15-поверховий комплекс
казино, котеджних містечок,
готелі, пристані для яхт тощо.
Неважко здогадатися, що у
тіні цього яскравого і заманливого фасаду на повну котушку
розгорнулися б борделі і наркопритони, кубла для злодіїв
і аферистів. Труханів острів і
киян врятували наші неповороткі бюрократи (чекали хабарів), а потім Помаранчева революція. Зрозумівши, що запахло
смаженим, канадські пройдисвіти накивали п’ятами з України шукати інших лохів. Але ця
історія нічого не навчила київських обранців наступних скликань, і все повторилося, тільки
з чужими островами. Як тут не
зрівняти Київраду з Трампом,
якому заманулося придбати у
данців Гренландію? Так той хоч
великі гроші пропонує, а ці просто тупо «віджимали».
Як не прикро, але рішення
про «Пташиний рай» так і залишилося з 2017 року на папері.
Жодних дій ні з боку області,
ні з боку міста, ні, тим більше,
ДП «Київська лісова науководослідна станція», яка є найбільшим землекористувачем
островів.
А тривога за стан островів

усі ці роки не полишає соціум.
Ситуація на цих територіях ще
не критична, але і далеко не
рожева. По-перше, нашестя туристів. Київські туроператори
включили о. Великий до своїх
маршрутів, часто виїздять
туди на корабликах відгуляти корпоративи, банкети,
фуршети. Не за пташиним
співом їдуть туди туристи.
Мій знайомий мав нагоду
«відірватися» на острові.
Теплохід уткнувся в пісок
затоки Журавель. Трапом
юрба ринулася на берег:
хтось м’ячика кидав, дівчата — селфі, інші купалися. А
тим часом офіціанти кулею
накрили розкладені столи,
запалили шашличниці, кабелем з теплохода подали
струм діджею, і пішли островом децибели попси. Після такої гулянки територія
— мама — не горюй!
Пам’ятаю, років сім тому
на острів приїхали київські

шиний рай».
Проте,
здається,
крига
скресла 25 липня поточного
року, коли рішенням Київської
обласної ради було затверджено Проект організації те-

но реалізувати протягом п’яти
років, а стратегія розвитку розрахована до 2029-го. Зокрема,
у заходах було акцентовано на
збереженні природних цінностей, наприклад, місць сезонних

міграцій та зимівлі мігруючих
птахів. Споконвіку ці острови
входили до так званого дніпровського коридору міграції
птахів на південь. Тут восени
зупиняються перепочити тисячі ключів. Це перелітні птахи.
А взагалі острови Великий,
Вальківський і Пташиний об-

волонтери і зайнялися благоустроєм. Вони працювали 3-4
години, але встигли назбирати дві тонни сміття. Чого там
тільки не було: скло, пластик,
фольга, презервативи, шприци
та інша гидота. Скільки ж сьогодні тонн побутових відходів
знаходиться там? Щовесни ми
проводимо двомісячник благоустрою із суботниками і толоками. Так може доцільніше не
збирати фантики по набережній (там є кому цим зайнятися), а висаджувати екологічні
десанти на багатостраждальні
острови? Як не як, а вони вже
заповідні.
Якимось чином вже необхідно обмежити вештання туристів по всьому острову. Нема
чого парочкам товкти червонокнижну траву під кущами. Для
корабликів визначити якірну
стоянку у затоці Журавель поближче до поселення аборигенів і контролювати загрузку
банкетного сміття до трюмів
теплохода. Але для цього потрібні люди, штат регіонального ландшафтного парку «Пта-

риторії регіонального ландшафтного парку «Пташиний
рай», охорони, відтворення та
рекреаційного
використання
його природних комплексів та
об’єктів. Варто зазначити, що
проект цього рішення було підготовлено згідно з висновками
і рекомендаціями постійної комісії облради з питань екології,
водних ресурсів, природокористування, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших
надзвичайних ситуацій, яку з
весни очолює наш обласний
депутат Андрій Пещерін. Були
визначені заходи, які необхід-

любували такі пернаті, як баклани, білі і сірі чаплі, крижні,
луні, яструби, дятли, жайворонки, шпаки, сойки, сороки, ворони, круки, вільшанки, дрозди,
синиці, горобці, зяблики тощо.
Тут ще зупиняються 37 видів
птахів, які занесені до Червоної книги України, скажімо,
гагара, норець, лебідь-шипун,
крижень, гоголь, шуліка, змієїд,
орел-карлик, сапсан і т. п. Тобто, берегти є що, як і ссавців.
На островах ще зустрічаються
зайці, бобри, миші, пацюки, ондатри, щурі, їжаки, єноти, лисиці, норки, куниці. Благо, взимку

звірята по льоду мігрують на
той чи інший берег Дніпра і не
ізольовані від білого світу. Ще є
кого захищати і в прибережних
водах: линів, щипавок, верховодок, карасів, пліток, краснопірок, лящів, плоскирок, щук,
окунів.
Тупуваті туристи і відпочиваючі очевидно не задумуються, коли по-варварському
палять стовбури дерев, чагарники, що о. Великий має
унікальний рослинний світ.
Тут росте понад 250 видів рослин, а 25 — занесені до списків охорони. Кожне багаття,
кожна витолочена галявина
не залишають шансів на життя мохоподібним лишайникам,
грунтовим водоростям та різним представникам грибів. Бо
живемо за принципом: «Після
нас хоч потоп».
Але найбільше зло — це
розмивання островів. У якійсь
мірі цьому сприяє рівень коливання води, спричинений
роботою Київської ГЕС, але
набагато згубнішим є піщаний
дерибан русел Дніпра і Десни.
Звіра на ім’я «піщана мафія»
не залякати ні регіонально рідкісними тваринами, ні червонокнижними рослинами на островах. Їм — до лампочки, тому
що на піску заробляються мільйони доларів, які потім транжиряться на супер’яхти, казино,
дорогих шлюх на Рив’єрі. Народу — екологічне неблагополуччя Дніпра, бізнесбандюкам
— бірюзові води Бора-Бора.
Сьогодні вже конче необхідно створити адміністрацію
регіонального ландшафтного
парку. Скажімо, у складі директора, наукового співробітника, 3-4 інспекторів з охорони
природно-заповідного фонду.
Саме ці люди розпочнуть системну і планомірну природоохоронну діяльність на теренах
«Пташиного раю». Наші острови — це чудова природна лабораторія для юних натуралістів,
можливість пізнати світ флори
і фауни. Діти, які зростають у
гармонії з природою, ніколи
не стануть її губителями. Вандали виникають на голому асфальті.
Є щире бажання, щоб усе
задумане по регіонально-ландшафтному парку «Пташиний
рай» — збулося. Яким ми залишимо наше довкілля нащадкам
— залежить від нашої доброї
волі вже сьогодні. Щоб спів
дроздів і жайворонків лунав не
з Інтернету, а безпосередньо
з боку Дніпра, з благословенних островів Великий, Вальківський та Пташиний.
Володимир ТКАЧ
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«Kinder Summer Cup» – 2019
ДИТЯЧИЙ СПОРТ
У Вишгороді завершився турнір з
футболу «Kinder Summer Cup» серед
дітей 2008-2012 рр. н.
Цьогоріч традиційний «зліт» футболістів до нашого міста набув статусу Міжнародного — у змаганнях окрім ФК з різних
куточків України взяли участь і футбольні
команди з Литви та Молдови. Загалом,

на оновленому нижньому футбольному
полі стадіону «Енергетик» під час «Kinder
Summer Cup-2019» виступили 56 ФК.
Кілька днів поспіль вишгородські уболівальники підтримували своїх фаворитів.
«Чайка»/Вишгород-2008 виборола почесне II місце у турнірі серед команд своєї вікової категорії. А гравця команди Івана Фесуна визнано кращим захисником.
Турнір з футболу «Kinder Summer
Cup» вже став традиційним
для
Вишгорода.
Проходить
він щорічно за підтримки міського голови Олексія Момота.
Цього року вкотре гості нашого
міста відзначили відмінну організацію турніру та якість нового
футбольного поля.
Влас. інф.
ФОТО – Олексій ЄВСТРАТОВ
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Заряд для нових перемог
ФУТБОЛЬНЕ СВЯТО
Київський обласний фінал з футболу, що пройшов у Малій Солтанівці на Васильківщині, став яскравим
святом для футболістів і уболівальників. Порадував і сучасний стадіон
із якісним покриттям, і заповнені глядацькі трибуни. А особливо – яскрава
професійна гра команд суперників
«Авангард» (Бзів) та «Сокіл» (Михайлівка-Рубежівка). Вітаю «Сокіл» із заслуженою перемогою!
Вручив нагороди переможцям та арбітрам, які провели цей
матч на справді високому рівні.
Індивідуальні нагороди отримали також футболісти «Сокола»
Адама Секу — як найрезультативніший стрілець та Віталій
Ємельянов — як найкращий гра-

вець Кубка Київщини 2019 року.
Від Київської обласної федерації
футболу передав комплекти футбольної форми для юних футболістів Малої
Солтанівки та Гребінок, де напередодні,
до речі, теж було відкрито оновлений
стадіон.
Такі потужні футбольні свята заряджають на нові здобутки і перемоги!
Ярослав МОСКАЛЕНКО

Як допомогти дитині налагодити взаємини з однокласниками
ПОРАДИ ДО ЧАСУ
Хвилювання і страх перед
новим колективом — звичайне явище для дитини, яка
прийшла у новий клас. Для
того, щоб адаптація на новому місці не стала для вашої дитини проблемою, слід
пам’ятати кілька простих порад, які допоможуть безболісно вирішити конфліктну
ситуацію.
Період адаптації зазвичай
— від 3-4 тижнів до 2-3 місяців.
Від батьків потрібна допомога
і підтримка при освоєнні нового укладу життя. Важливо бути
особливо уважними до дитини
і готовими співпрацювати з педагогами.
Що відбувається в період
адаптації?
1. Значно підвищується навантаження на організм, особливо так зване статичне.
Потреба в руховій активності
залишається колишньою, а
шкільні умови вимагають багато часу перебувати у сидячому, нерухомому положенні.
2. Від першокласника потрібний значно вищий рівень
уваги та розумової напруги.
Мимовільне запам’ятовування
у грі поступається місцем

цілеспрямованому
навчанню за рахунок зусиль волі.
3. Дитина потрапляє у новий
для себе життєвий світ. Їй доводиться освоювати безліч
правил поведінки освітньої
установи, які значно
відрізняються від прийнятих у
родині.
Особливо
це складно дітям,
які не відвідували дитячий садок.
4.
Першокласник
потрапляє у новий
колектив однолітків
і незнайомих дорослих, з кожним із яких
йому необхідно вибудувати відносини,
знайти своє місце в
групі.
Що робити батькам?
1. Серйозно поставтеся до
планування режиму дня першокласника. Перш за все, він
повинен бути стабільним. Важливо також простежити, щоб у
дитини було достатньо рухової
активності і можливості відпочити (в тому числі часу на
сон не менше 11 годин). Група
продовженого дня — гарний
варіант для першокласника,
по можливості друга половина
дня повинна бути присвячена

прогулянкам на свіжому повітрі, заняттям спортом, спокійному відпочинку та іграм.
3. Не робіть для дитини перехід занадто різким. Дитина
не може відразу перетворитися

з малюка у старанного школяра. Ще весь перший рік навчання гра залишається для дитини
найпотужнішим інструментом
пізнання, багато знань першокласник набагато краще засвоїть саме в ігровій формі. Не забороняється і брати з собою в
школу улюблену іграшку, щоб
пограти на перервах.
4.Заохочуйте першокласника за будь-які успіхи у навчанні
та інших сторонах шкільного
життя. Учіть дитину адекватно
оцінювати себе, порівнюючи

свої минулі і нинішні результати. Підкреслюйте сильні сторони вашої дитини. Хваліть за
конкретні досягнення, а не в
цілому.
5. Активно беріть участь
самі в шкільному
житті. Дуже важливо розібратися в
тому, як проходить
шкільний день вашого першокласника, цікавитися його
новим життям. Налагоджуйте
взаємодію з учителем,
тільки
спільними
зусиллями
можна
допомогти
дитині
швидко освоїтися у
новій ролі.
6. Допоможіть дитині розібратися зі шкільними правилами. Розкажіть, навіщо
потрібне кожне з них, чому
так важливо їх дотримуватися. Шкільні дзвінки, правило
«піднятої руки», звернення до
педагога, правила поведінки
в їдальні та багато іншого —
все це нове для вашої дитини і може викликати чималий
стрес.
7. Цікавлячись, як пройшов
день, задавайте питання не
«що було цікавого?», «що тебе

здивувало?», «що було складно?». Важливо, щоб дитина ділилася з вами своїми відкриттями, успіхами, труднощами і
сумнівами, а не формальними
оцінками своєї поведінки.
8. Допомагайте налагодити
спілкування з однокласниками. Обговорюйте складні ситуації спілкування, конфлікти,
підказуйте способи подружитися з іншими дітьми, діліться
власним дитячим досвідом.
Намагайтеся не пропускати спільних класних заходів.
9. Без серйозних причин не
занижуйте авторитет вчителя в очах дитини. Пам’ятайте,
що любов і повага до вчителя — один із найважливіших
механізмів, які змушують першокласника добре вчитися.
10. Попрацюйте над власними
почуттями та сподіваннями.
Іноді батьки самі «заражають»
дитину своїми тривогами щодо
школи, формують напругу
власними очікуваннями від дитини, причому як негативними,
так і позитивними.
І пам’ятайте, що головна
підтримка дитині, — це ваша
любов і розуміння. Частіше говоріть слова підтримки, і це допоможе їй сформувати впевненість у собі.

6

Програма ТБ

Вишгород
Субота, 31 серпня 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 2 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Життя вiдомих
людей»
10:30 «Одруження
наослiп»
12:20 «Мiняю жiнку»
14:00 «Сiмейнi мелодрами»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Грошi 2019»
00:00 «Танцi з зiрками
2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
14:45 Х/ф «Битва проклятих»
16:20 Х/ф «Напролом»
21:35 Т/с «Касл-5»
23:10 Т/с «Касл-6»
UΛ:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30, 11:15 Т/с «Галерея

Вельвет»
12:35 Д/с «Аромати Чилi»
13:10 Бюджетники
13:45 #ВУкраїнi
14:30 Д/с «Аромати
Шотландiї»
15:15 Д/с «Морська кухня»
17:15, 23:35 Своя земля
17:30 Перша шпальта
18:25 Тема дня
19:30 Разом
19:55 Д/с «Шамварi:
територiя диких тварин»
20:30 #@)?$0 з Майклом
Щуром
21:30 «Зворотнiй вiдлiк»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 23:30 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Капiтанша»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Супергерой»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:00, 19:00 СуперЖiнка
15:00 4 весiлля

17:00 Панянка-селянка
21:00 Танька i Володька
23:00 Т/с «Хамелеон»
00:00 Сiмейка У

Джейн»
09:50 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
11:50 Х/ф «Зелений
лiхтар»
СТБ
14:00 М/ф «Холодне
06:45 Х/ф «Знахар»
серце»
09:20, 21:00 Т/с
16:00 Х/ф «Перлини дра«Крiпосна»
кона: Еволюцiя»
10:15 Т/с «Коли ми вдома» 17:20 Х/ф «Мачо i Ботан»
12:20 МайстерШеф
19:50 Х/ф «Мачо i Ботан 2»
15:10, 19:00, 23:45 Хата
22:00 Т/с «Медфак»
на тата
00:10 Х/ф «Кокнi проти
17:30, 23:00 Вiкна-Новини зомбi»
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
ІНТЕР
06:05, 22:00 «Слiдство
НОВИЙ КАНАЛ
вели... з Леонiдом Канев06:45, 08:05 Kids Time
ським»
06:50 М/с «Том i Джеррi»
07:00, 08:00, 09:00, 17:40
08:10 М/ф «Тарзан i
Новини

07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
11:15, 12:25 Х/ф «Смертельна помилка»
12:00 «Новини»
13:50 Х/ф «Вождь Бiле
Перо»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Слiдчий Горчакова-2»
23:50 Т/с «Iлюзiя щастя»

13:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:00, 19:00 СуперЖiнка
15:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
21:00 Танька i Володька
23:00 Т/с «Хамелеон»
00:00 Сiмейка У

11:00 Т/с «Не жiноча
робота»
12:00 «Новини»
12:25 Х/ф «007: Людина з
золотим пiстолетом»
15:00 Т/с «Дiєвi лiки»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Слiдчий Горчакова-2»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Iлюзiя щастя»

ICTV
06:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Не дай себе обдурити
11:00, 13:20 Секретний
фронт
12:45, 15:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Макс Стiл»
15:35, 16:20 Х/ф «Валерiан
та Мiсто тисячi планет»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Бiльше нiж правда
21:20 Т/с «Папаньки»
22:15 Свобода слова
23:55 Х/ф «Повiтря»
5 КАНАЛ
06:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:20, 15:15 Невигаданi
iсторiї
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:25, 10:10 Полiгон
09:25, 17:40 Час громади
11:10, 12:25, 13:10, 17:10
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
16:10, 21:00 Машина часу
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 Лiнiйка документальних проектiв

ВIВТОРОК, 3 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Життя вiдомих
людей»
10:30 «Одруження
наослiп»
12:20 «Мiняю жiнку»
14:00 «Сiмейнi мелодрами»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Мiняю жiнку - 14»
00:30 Х/ф «Три бiлборди
за межами Eббiнга,
Мiссурi»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-2»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:05 «Помста природи»
13:30 Х/ф «Кодекс злодiя»
15:30 Х/ф «Бунт»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-6»
UΛ:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05

Доброго ранку, Країно!
09:30, 11:10 Т/с «Галерея
Вельвет»
10:50, 14:20 Телепродаж
12:35 Д/с «Аромати Грецiї»
13:10 Країна на смак
14:35 Д/с «Аромати
Шотландiї»
15:15 Своя земля
15:30 Бюджетники
15:55 «Зворотнiй вiдлiк»
18:25 Тема дня
19:30 Плiч-о-плiч
19:55 Д/с «Шамварi:
територiя диких тварин»
21:45 Нашi грошi
22:15 Д/с «Африка. Небезпечна реальнiсть»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 00:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Капiтанша»
23:20 Контролер
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Прогулянки з
динозаврами»
11:15 Т/с «Рання пташка»

СТБ
06:55, 10:55 Т/с «Коли ми
вдома»
09:00, 21:00 Т/с
«Крiпосна»
11:25 МайстерШеф
14:25 Хата на тата
17:30, 23:00 Вiкна-Новини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Наречена для тата
23:45 Один за всiх

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:05 Т/с «Друзi»
08:20 Т/с «Бiблiотекарi»
10:10 Т/с «Абсолютно
секретно»
12:10 Х/ф «Знаки»
14:20, 22:00 Т/с «Медфак»
16:00, 21:00 Варьяти
17:00 Хто зверху?
00:10 Х/ф «Зло»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна програма»
Прем’єра

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:05, 23:25 Скетч-шоу «На
трьох»
11:35, 13:20, 21:20 Т/с
«Папаньки»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20 Х/ф «Копи на
пiдхватi»
16:30 Х/ф «Брати Грiмм»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
5 КАНАЛ
06:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00, 00:00

Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:45 Будiвельний стандарт
08:20, 10:10 Полiгон
08:30 Клуб LIFE
09:20, 17:45 Час громади
11:10, 12:25, 13:10, 17:10
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
16:10, 21:00 Машина часу
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 Лiнiйка документальних проектiв

СЕРЕДА, 4 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Життя вiдомих
людей»
10:30 «Одруження
наослiп»
12:20 «Мiняю жiнку»
14:00 «Сiмейнi мелодрами»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Свiт навиворiт - 10:
Бразилiя»
23:50 Х/ф «Втеча з Шоушенка»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-2»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:25 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:40 Х/ф «Самоволка-72»
15:20 Х/ф «Страхувальник»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-6»
UΛ:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини

06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30, 11:10 Т/с «Галерея
Вельвет»
10:50, 14:15 Телепродаж
12:35 Д/с «Аромати Грецiї»
14:30 Д/с «Аромати
Iспанiї»
15:15 Країна на смак
16:15 Д/с «Морська кухня»
17:15, 04:45 Своя земля
17:30 Нашi грошi
18:25 Тема дня
19:30 Спiльно
19:55 Д/с «Шамварi:
територiя диких тварин»
21:45 #@)?$0 з Майклом
Щуром
22:15 Д/с «Африка. Небезпечна реальнiсть»
00:00 Телепродаж Тюсо

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 00:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Капiтанша»
23:20 Гучна справа
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Бiла змiя»

11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:00, 19:00 СуперЖiнка
15:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
21:00 Танька i Володька
23:00 Т/с «Хамелеон»
00:00 Сiмейка У
05:50 Кориснi пiдказки
СТБ
06:30, 11:00 Т/с «Коли ми
вдома»
09:00, 21:00 Т/с
«Крiпосна»
13:00 МайстерШеф
15:30 Хата на тата
17:30, 23:00 Вiкна-Новини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси

23:45 Зваженi та щасливi
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Т/с «Друзi»
08:50 Т/с «Бiблiотекарi»
10:40 Т/с «Абсолютно
секретно»
12:20 Х/ф «Явище»
14:20, 22:00 Т/с «Медфак»
16:00, 21:00 Improv Live
Show
17:00, 19:00 Хто зверху?
00:10 Х/ф «Знаки»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»

10:00 «Корисна програма»
11:00 Т/с «Не жiноча
робота»
12:00 «Новини»
12:25 Х/ф «007: Шпигун,
який любив мене»
15:00 Т/с «Дiєвi лiки»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Слiдчий Горчакова-2»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Iлюзiя щастя»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:05, 23:25 Скетч-шоу «На
трьох»
11:30, 13:15, 21:25 Т/с
«Папаньки»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45 Х/ф «Брати Грiмм»
16:25 Х/ф «В iм’я короля»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
5 КАНАЛ
06:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:35, 08:20, 10:10 Полiгон
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 22:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:40 Драйв
08:30 Клуб LIFE
09:25, 17:45 Час громади
11:10, 12:20, 13:10, 17:10
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
16:10, 21:00 Машина часу
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 Лiнiйка документальних проектiв

ЧЕТВЕР, 5 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Життя вiдомих
людей»
10:30 «Одруження
наослiп»
12:20 «Мiняю жiнку»
14:00 «Сiмейнi мелодрами»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:40, 21:40 Т/с «Свати»
22:30 «Право на владу
2019»
00:55 Х/ф «Iмла»
2+2

06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-2»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:55 Х/ф «Синдбад i вiйна
фурiй»
15:30 Х/ф «Сiм пригод
Синдбада»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-6»
UΛ:ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Врумiз»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05

Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Таємницi Борго
Ларiчi»
11:10, 14:15 Телепродаж
11:30 Д/с «Кухня По»
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:30 Д/с «Аромати
Iспанiї»
17:15 Своя земля
17:30 #ВУкраїнi
18:25 Тема дня
19:30 Перший на селi
19:55 Д/с «Шамварi:
територiя диких тварин»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/с «Африка. Небезпечна реальнiсть»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 00:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Капiтанша»
23:20 Слiдами мiфiв про
Роттердам + Мiф другий
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:05 Х/ф «Красуня»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою

14:00, 19:00 СуперЖiнка
15:00 4 весiлля
17:00, 01:00 Панянкаселянка
21:00 Танька i Володька
23:00 Т/с «Хамелеон»
СТБ
07:00, 10:55 Т/с «Коли ми
вдома»
09:00, 21:00 Т/с
«Крiпосна»
11:35 МайстерШеф
14:10 Хата на тата
17:30, 23:00 Вiкна-Новини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Зваженi та щасливi
23:45 Я соромлюсь свого
тiла

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:25 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:30 Т/с «Друзi»
08:50 Т/с «Бiблiотекарi»
10:40 Т/с «Абсолютно
секретно»
12:20 Х/ф «Морган»
14:20, 22:00 Т/с «Медфак»
16:00 Improv Live Show
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Божевiльна зiрка
23:40 Х/ф «Похмурi небеса»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна програма»

11:00 Т/с «Не жiноча
робота»
12:00 «Новини»
12:25 Х/ф «007: Мiсячний
гонщик»
15:00 Т/с «Дiєвi лiки»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Слiдчий Горчакова-2»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Iлюзiя щастя»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
10:05 Секретний фронт
11:05, 23:20 Скетч-шоу «На
трьох»
11:30, 13:15, 21:25 Т/с
«Папаньки»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:25 Х/ф «В iм’я
короля»
16:45 Х/ф «Копи на
пiдхватi»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi. Дайджест
5 КАНАЛ
06:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:20, 16:10, 21:00 Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:10 Полiгон
11:10, 12:25, 13:10, 17:10
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
18:15 Євроiнтеграцiя сила можливостей
19:30 Iнформацiйний вечiр
23:15 Лiнiйка документальних проектiв

П’ Я ТН ИЦ Я , 6 ВЕРЕСНЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30 «Життя вiдомих
людей»
10:30 «Одруження
наослiп»
12:20 «Мiняю жiнку»
14:00 «Сiмейнi мелодрами»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:25, 22:35 «Лiга смiху»

08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-2»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:25 Х/ф «Дракони i
пiдземелля»
15:25 Х/ф «Орден дракона»
19:25 Х/ф «Сталевий
свiтанок»
21:25 Х/ф «Свiт майбутнього»
23:10 Х/ф «Вбивство - не
казка»

2+2
06:00 Мультфiльми

UΛ:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,

09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Таємницi Борго
Ларiчi».
14:30 Д/с «Аромати
Iспанiї»
15:15 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/с «Морська кухня»
17:15 Своя земля
17:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:25 Тема дня
19:30 Розсекречена iсторiя
20:30 Д/с «Шамварi:
територiя диких тварин»
21:55 Перша шпальта
22:30 Як дивитися кiно
22:55 Х/ф «Дiм, який по-

будував Джек»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30, 04:40 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с «Жiнки на
тропi вiйни»
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Виноград»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

09:45 Х/ф «Кудлатий
спецназ»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:00, 19:00 СуперЖiнка
15:00 4 весiлля
16:00 М/ф «Льодовиковий перiод 5: Курс на
зiткнення»
18:00 Панянка-селянка
21:00 Х/ф «Сам удома»
23:00 Х/ф «Обдарована»

екстрасенси
19:00, 22:45 МайстерШеф
23:25 Т/с «Джованнi»

10:00 «Корисна програма»
11:00 Т/с «Не жiноча
робота»
12:00 «Новини»
НОВИЙ КАНАЛ
12:25 Х/ф «007: Тiльки для
05:50 Т/с «Медфак»
твоїх очей»
14:10 Х/ф «Диявол носить 15:00 Т/с «Дiєвi лiки»
Прада»
15:50, 16:45, 23:50 «Реч16:20, 19:00 Топ-модель
док»
по-українськи
18:00 Ток-шоу «Стосується
21:40 Х/ф «Рятiвники
кожного»
Малiбу»
20:00 «Подробицi тижня»
00:00 Х/ф «Тiло Дженiфер» 22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
СТБ
ІНТЕР
07:10 Т/с «Коли ми вдома» 07:00, 08:00, 09:00, 17:40
ICTV
13:30 Т/с «Час кохати»
Новини
06:30 Ранок у великому
17:30, 22:00 Вiкна-Новини 07:10, 08:10, 09:20 «Ранок мiстi
18:00 Слiдство ведуть
з Iнтером»
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi. Дайджест
11:05, 16:50, 22:55 Скетчшоу «На трьох»
12:00, 13:20, 16:20 Т/с
«Папаньки»
12:45, 15:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Дизель шоу

06:00 ТЕТ Мультиранок
11:05 М/ф «Нiко 2: маленький братик - великi
неприємностi»
12:25 Х/ф «Кудлатий
спецназ»
14:00, 23:30 Панянкаселянка
17:00 Х/ф «Сам удома»
19:00, 20:00, 21:00 Одного
разу пiд Полтавою
19:30, 20:30, 21:30 Танька i
Володька
22:00 Сiмейка У

19:00 Т/с «Список бажань»
23:05 МайстерШеф

06:45, 07:45 Kids Time
06:50 М/с «Том i Джеррi»
07:50 Подiум
09:50 Т/с «Бiблiотекарi»
13:20 Хто зверху?
17:10 М/ф «Мадагаскар 2»
19:00 Х/ф «Година пiк»
21:00 Х/ф «Година пiк 2»
22:50 Х/ф «Антиганг»

брехун»
09:00 «Шiсть соток»
10:00 «Готуємо разом.
Випiчка»
11:00 Х/ф «Тегеран-43»
14:00 Х/ф «У зонi особливої уваги»
16:00 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь»
17:40, 20:30 Т/с «Слiдчий
Горчакова-2»
20:00 «Подробицi»
22:40 Х/ф «Iдеальне
вбивство»

09:30 Скетч-шоу «На
трьох»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
16:00 Х/ф «Царство небесне»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Боги Єгипту»
21:30 Х/ф «Вiйна богiв.
Безсмертнi»
23:30 Х/ф «Повiтря»

СТБ
06:20 Наречена для тата
08:10 Зваженi та щасливi
11:10 Т/с «Крiпосна»

ІНТЕР
07:15 «Слово Предстоятеля»
07:25 Х/ф «Невиправний

ICTV
06:00, 11:50 Особливостi
нацiональної роботи
07:45 Я зняв!

5 КАНАЛ
06:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:25, 16:10, 21:00 Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:15, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:40 Чому НАТО
09:25, 16:45 Час громади
11:10, 12:25, 13:10, 17:10
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:45 Лiнiйка документальних проектiв

С У Б ОТ А , 7 ВЕРЕСНЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
06:45 «Грошi 2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Їмо за 100»
10:30, 11:30, 12:40,
13:40, 14:40, 15:35 «Свiт
навиворiт - 4»
16:30, 21:30 «Жiночий
квартал 2019»
18:30 «Розсмiши комiка»
19:30 ТСН
20:15 «Українськi сенсацiї
2019»
23:30 «Свiтське життя.
2019 дайджест»

08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:00 «Загублений свiт»
13:00 Х/ф «Дракони i
пiдземелля»
15:00 Х/ф «Зоряна брама:
Початок»
17:05 Х/ф «Лiтаючi мечi
бiля брами Дракона»
19:25 Х/ф «День
Незалежностi»
22:15 Х/ф «Смертельне
падiння»
00:00 Х/ф «Акуляче
торнадо: Четверте пробудження»

2+2
06:00 Мультфiльми

UΛ:ПЕРШИЙ
06:30, 07:10, 08:10, 09:10

Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини
09:30 Енеїда
10:35 Хто в домi хазяїн
11:05 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
11:35, 14:50 Телепродаж
11:50 М/с «Марин та його
друзi. Пiдводнi iсторiї»
13:05 Х/ф «Король Дроздовик»
17:40 Д/ф «Iндiя.
Нацiональний парк Канха»
19:05 Д/с «Суперчуття»
20:05 Д/с «Таємницi людського мозку
21:25 Д/с «Свiт дикої
природи»

22:25 Т/с «Монро»
00:00 Розсекречена iсторiя
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 21:00
Сьогоднi
07:30, 05:30 Зiрковий шлях
07:50, 15:20 Т/с
«Капiтанша»
16:45 Х/ф «Виховання та
вигул собак i чоловiкiв»
18:50 Футбол. Вiдбiр до
Євро 2020 Литва - Україна
22:00 Шоу Братiв
Шумахерiв
00:00 Т/с «Моє нове
життя»
ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

5 КАНАЛ
06:20, 10:25, 13:30, 14:15,
15:20, 23:15 Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:20, 11:10 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
12:35 Медекспертиза
13:45 Навчайся з нами
16:10, 20:00 Рандеву
17:15 Стоп корупцiї!
18:25 Полiгон
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка документальних проектiв

Вишгород
Субота, 31 серпня 2019 року

Признач пенсію в «один дотик»
«Е-ПЕНСІЯ»
Пенсійний фонд України запровадив нову модель звернення громадян
за призначенням пенсії в «один дотик» через веб-портал електронних
послуг Фонду.
Cepвic передбачає: подання документів для призначення пенсії дистанційно в електронному вигляді (заява та
копії документів,
завірені електронним підписом);
після прийняття
рішення про призначення пенсії
— повідомлення
про необхідність
звернення
до
сервісного центру за отриманням пенсійного посвідчення.
Сервіс призначення пенсії в «один
дотик» є однією зi складових частин
системи надання послуг у сфері пенсійного забезпечення в електронній формі
(«Е-ПЕНСІЯ»), що реалізується Пенсійним фондом України i включає заходи
з переведення в електронну форму надання послуг та обмін даними з державними реєстрами для зменшення паперового документообігу при наданні послуг.
Впровадження такої системи спрощує взаємодію громадян із Пенсійним
фондом України, дозволяє зменшити
витрати часу ociб, які звертаються за
призначенням пенсії, забезпечує максимально комфортні умови для отримання
послуг, не виходячи з дому.

Довідково: на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України
працює низка сервісів для пенсіонерів,
застрахованих ociб та страхувальників.
Це, зокрема: налаштування послуги безкоштовного СМС-інформування (щодо
призначення/перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем та
страхового стажу особи); отримання довідок, достовірність яких підтверджується
QR-кодом (про
розмір
сплачених
внесків
(форма ОК-5),
витяг iз реєстру
застрахованих
ociб,
довідка
про розмір пенсії); отримання
застрахованими особами через особистий кабінет інформації про страховий
стаж та щомісячні відрахування єдиного
соціального внеску роботодавцем; кабінет страхувальника, через який можна
отримати інформацію стосовно сплати
єдиного соціального внеску, в тому числі щодо заборгованості підприємства з
цього виду платежу, а також електронні «Довідки про трудовий та страховий
стаж» працівників для розрахунку суми
виплати за час тимчасової непрацездатності.
За додатковою інформацією звертайтесь до Вишгородського відділу
обслуговування громадян, який знаходиться за адресою: вул. Межигірського
Спаса, 6. Або дзвоніть: (04596) 25-059.

Повідомляємо, що 30 серпня 2019
року о 18:00 відбудуться загальні збори співвласників будинку з питання
надання в оренду нежитлового приміщення площею 3,5 кв. м, розташованого за адресою: м. Вишгород, вул.
Симоненка, 1-а, 3 під’їзд, з метою розміщення дитячих колясок та велосипедів.

За інформацією Вишгородського
РЕМ, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт відбудуться планові відклю-

Віддам кошенят у добрі руки.
Тел: (067) 890-33-44

чення електропостачання в будинках
за адресами:

Вважати недійсними втрачені службове посвідчення НГУ, видане військовою частиною 3027, та паспорт громадянина України МР 425404, виданий на
ім’я Валерія Олександровича ІВЧЕНКА

з 08:30-17:00 04.09 та 20.09 — по
вул. Ватутіна
з 08:30-17:00 05.09 та 10.09 — по
вул. Межигірського Спаса та Калнишевського.

РІЗНЕ

7

Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності для передачі їх в оренду.
1. Нежитлове приміщення (дах) площею 7,0 кв. м, балансоутримувач: КП «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради, адреса: вул. Набережна, буд. 22-а.
2. Нежитлове приміщення (цокольний поверх) площею 14,5 кв. м, балансоутримувач: Вишгородська міська рада, адреса: вул. Б. Хмельницького, 2.
3. Нежитлове приміщення (цокольний поверх), площею 62,9 кв. м, балансоутримивуч: Вишгородська міська рада, адреса: вул. Б. Хмельницького, 2.
Конкурс відбудеться о 10:00 16 вересня 2019 року за адресою: м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1, к. 62. Телефон для довідок: (04596) 26-589.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, термін виконання робіт (не більше 15 календарних днів), копію статуту та документів, що
підтверджують кваліфікацію. Конкурсна документація подається до 11 вересня
2019 року включно.

ТАКЕ ЖИТТЯ

Чужий син

Сьогодні часто чуєш, як молоді
«кидають» старих немічних батьків.
Ті продають хати, земельні паї, віддають гроші дітям і щасливі від того,
що доживатимуть віку з найріднішими
у теплій, затишній квартирі. Але через
рік-два опиняються або в будинках
для ветеранів, або… на кладовищі.
Ось і мою знайому її рідний син майже щодня відправляє
туди,
звідки немає вороття. Він ввічливий, називає її на
«ви».
—
О с ь
стілечки вам залишилось,
—
суне перед очі
мізинець. — Хіба
не чуєте, як на вас чекають. Похоронний
марш грають для вас…
Ганна Сергіївна давно вже махнула
рукою на ці знущання. Доля у неї складна. Рідна мати весь час ховала її від розлюченого батька, який чомусь вважав,
що це не його дочка і часто навішував
тумаків ні в чому не винній дівчинці.
Рано вийшло заміж, аби швидше з
дому. Але й чоловік лупцював, пив, буянив.
Не витримала, пішла від нього з
маленьким синочком на руках. В сина
і вклала всю душу. Виріс, вступив до
інституту. Отримав спеціальність, яка
дала змогу влаштуватись в одну із закордонних фірм. Як здібного фахівця, запросили до Англії. Кілька років працював
там. Ганна Сергіївна пишалась сином.
Показувала сусідам то кофтинку, що він
присилав, то хустку.
У неї був і син від другого шлюбу. Але

чоловіка, дуже порядного і доброго, якого нарешті послала їй доля, підкосила
страшна хвороба. Слідом за ним пішов
і другий синочок. Світлом у віконці залишився лише Олексій.
А коли він повернувся з Англії додому, світло те і у віконці, і в очах Ганни
Сергіївни навіки згасло…
Невдале одруження сина, розлучення і нарешті ота
дарча, яку вона
зробила у нотаріуса, подарувавши
квартиру синові,
вибили жінку з колії. Зазвичай життєрадісна і привітна, вона давно
ходить, як хмара,
не дивлячись на
людей. Соромно сказати хоч кому, що
рідний син виганяє її з квартири.
Але, коли у людини немає совісті,
дарма закликати її до осмислення вчинків.
Хвора жінка доживає віку у душевних
муках і з жахом дивиться на того, кого
народила, хворого випоювала козячим
молоком, просиджуючи над ним ночами,
зігріваючи материнським теплом.
—
Чужий, — шепочуть її губи. —
Зовсім чужий…
І звинувачує себе у тому, що подарувала квартиру нелюду, перевертню, негіднику.
Марія КВІТКА
Вважати недійсним втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія
МВ № 001368, видане 30.04.2015 р.
ГУ МВС України у Київській області на
ім’я Івана Івановича КОВЗУНА

НЕД IЛЯ , 8 ВЕРЕСНЯ 2019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
06:45 «Українськi сенсацiї
2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Свiт навиворiт - 10:
Бразилiя»
11:00 «Свiт навиворiт - 4»
11:50 Х/ф «Геркулес»
13:45 Х/ф «Втеча з Шоушенка»
16:40 Х/ф «Марсiанин»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2019»
00:10 Х/ф «Чужа молитва»
2+2

06:00 Мультфiльми
08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
11:00 Т/с «Опер за викликом-4»
13:00 Х/ф «Катастрофа на
авiалiнiї»
14:45 Х/ф «Сталевий
свiтанок»
16:45 Х/ф «Петля часу»
19:00 Х/ф «Заручник»
21:05 Х/ф «Клин клином»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UΛ:ПЕРШИЙ
06:00, 10:15, 17:25, 22:25
Розсекречена iсторiя
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини

07:35, 08:05 «Хронiка
Української повстанської
Армiї. 1942-1954»
12:00 Хвилина мовчання.
75-тi роковини початку
депортацiї українцiв з
Лемкiвщини, Надсяння,
Холмщини, Пiвденного
Пiдляшшя, Любачiвщини,
Захiдної Бойкiвщини у
1944-1951 рр.
12:20 UEFA ЧЄ з футзалу
U19 2019. Україна Нiдерланди
14:55 UEFA ЧЄ з футзалу
U19 2019. Хорватiя Iспанiя
16:55 Перший на селi
19:30 Д/с «Суперчуття»

23:55 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:10 Т/с «Виноград»
13:00 Т/с «Доля обмiну не
пiдлягає»
17:00, 21:00 Т/с «День
сонця»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Жiнки на тропi
вiйни»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
12:00 Х/ф «Прогулянки з

динозаврами»
13:30 М/ф «Гнiздо дракона»
15:00 Х/ф «Обдарована»
17:00 Х/ф «Час»
19:00 М/ф «Епiк»
21:00 Х/ф «Свiтанок планети мавп»
23:30 Панянка-селянка
СТБ
12:55, 00:35 Слiдство
ведуть екстрасенси
20:00 Один за всiх
21:00 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Х/ф «Похмурi не-

беса»
09:10 Х/ф «Явище»
11:10 Х/ф «Антиганг»
13:00, 00:00 Х/ф
«Кiкбоксер: Помста»
14:50 Х/ф «Кiкбоксер:
Реванш»
17:10 Х/ф «Солт»
19:10 Х/ф «Скеля»
22:00 Х/ф «24 години на
життя»
ІНТЕР
06:05 Х/ф «Мiський
романс»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка. Дива

свiту»
11:00 «Орел i решка.
Морський сезон 3»
12:00 Т/с «Тягар iстини 2»
13:50 Т/с «Не жiноча
робота»
17:50 Х/ф «007: Завтра не
помре нiколи»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «007: I цiлого
свiту замало»
23:10 Х/ф «Багровi рiки»
ICTV
06:05 Громадянська
оборона
07:00 Антизомбi. Дайджест

08:00 Т/с «Володимирська, 15»
11:35, 13:00 Х/ф «Царство
небесне»
12:45 Факти. День
14:30 Х/ф «Вiйна богiв.
Безсмертнi»
16:30 Х/ф «Боги Єгипту»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Битва титанiв»
22:45 Х/ф «Гнiв титанiв»
00:35 Т/с «Патруль «Самооборона»
5 КАНАЛ
06:25, 10:05, 13:30, 14:10,
20:00, 02:15 Машина часу

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 04:20 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:30 Кiно з Я. Соколовою
11:30 Будемо жити
12:10 Невигаданi iсторiї
15:20 Свiтла енергiя
17:10 Особливий погляд
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
23:15 Полiгон
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ПАНОРАМА

Вишгород
Субота, 31 серпня 2019 року

Мистецтво, що рятує
Благодійна

фотовистав-

МИЛОСЕРДЯ

ка «Світ очима мандрівників»
проходила 26-30 серпня в Домі актора в Києві. Цей захід започаткували мандрівники-фотографи — двоє хлопців, що вміють зупинити мить та побачити чарівне серед буденного.
Кожен відвідувач міг насолодитись фотографіями з різних куточків світу, а також пожертвувати кошти для моїх підопічних тварин. Придбані фотографії, які прикрасять оселі нових власників,
нагадуватимуть, що вони допомогли врятувати друзів наших менших.
У даний час всі мої підопічні врятовані у Вишгороді та Вишгородському районі. Ред, Роксі, Баррі, Буран, Юкка з одним оком,
Томасіна, Оскар, Ікар, Мєланж; старенькі Гурд, Мішка та Топа;
Ліса, Юна, Теффі, Ліра, Капучіно з хімічним опіком, інвалід кіт на
ім’я Кіт, Принцеса Бегемотик, Федусь та Рижульєн, що бачить серцем. Це імена тих, хто наразі потребує допомоги. На рахунку моєї
діяльності — багато щасливих історій, тож запрошую вас разом
створити нові!
Круті цікаві ідеї, поєднані з благочинністю, потребують розголосу та підтримки. Саме творчість є рушійною силою і вчить доброті по всьому світу. Ясна річ, що не кожен має розвинуті творчі
таланти, не кожен може відчайдушно рятувати життя інших, але
кожен із нас може підтримати гарні справи. Адже світ потребує насамперед доброти і добрих змінотворців.
З повагою, Ольга КІМ, інспектор з правил
утримання та поводження з тваринами
КП «Благоустрій-ВМР», засновник
ГО «На захисті тварин»

3 вересня святкує своє 80-річчя
Раїса Миколаївна РАДЧЕНКО!
Досвідчений, відповідальний фахівець, щирий і доброзичливий друг,
невгамовна, весела, «душа» компанії —
все це про нашу Миколаївну, яка пропрацювала в нашому колективі 15 років. Ми
бажаємо їй здоров’я, радості, оптимізму і довголіття.
Колектив басейну Вишгородської КДЮСШ

Шановна Раїсо Миколаївно Радченко!
Прийміть найщиріші вітання
з 80-річним ЮВІЛЕЄМ!
Від усієї душі бажаємо Вам міцного здоров’я,
миру, добра, злагоди, родинного затишку та гармонії. Залишайтесь такою ж життєрадісною, бадьорою
та цілеспрямованою. Нехай не в’яне краса Вашої душі,
нехай не зникає надія з Вашого серця, хай кожен день радує
зустрічами та щасливими святами у колі рідних та близьких людей!
З повагою, вдячні вихованці відділення плавання,
тренери ДЮСШ та працівники басейну

Поліцейські —
малечі

ПРЕВЕНТИВНІ ДІЇ
Працівники поліції Вишгородського ВП ювенальної
превенції зустрілися з дітками, які малюють, ліплять, займаються пісочною терапією,
грають у цікаві ігри.
Спільно з центром соціальних служб для сім’ї та молоді
у Будинку культури с. Гав-

Вишгород
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

ВІТАЄМО Надію Володимирівну
ПАЛЕК із 60-річчям!
Роки відлітають птахами
у вирій, в далекі краї – за обрій летять, а тобі, люба,
на
ниві життєвій сьогодні уже шістдесят!
Низько вклоняємось тобі, мамо, міцного здоров’я з роси і води, нехай твої
добрії руки любов і тепло нам приносять
завжди.
Нехай стане реальним все те, що
мрією і сном здавалось, щоб щастя
прикрасило твій дім, а серце радістю
наливалось.
Нехай життя буде чудовим, як та казка, ніжна, щаслива, легка і прекрасна!
Син Володимир, дочка Вікторія, зять
Михайло та внучок Максим

рилівка проведено заняття з
АРТ-ТЕРАПІЇ. Під час таких
зустрічей поліцейські передусім акцентують увагу дітей на
необхідності дотримання правил безпеки у побуті, на вулицях та дорогах, біля водойм та
у воді, при виявленні небезпечних предметів, застерігають від
ризикованих розваг.
Вишгородський ВП

Директор, відповідальний за друк Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
Не всі думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. Листування з читачами лише на стоТОВ «Газета «Вишгород»
рінках газети. Матеріали без зазначення автора, адреси і контактних даних не розглядаються. За
— Вікторія Шмигора
точність та правдивість фактів відповідальність несе автор.

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 04073,
м. Київ, вул. Сирецька, буд. 38.
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

