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10 вересня на Київщині стартував
VIII чемпіонат світу з футболу серед
українських діаспорних команд.
Вишгородський
міський
голова
Олексій Момот та заступник міського голови Трохим Іванов взяли участь в урочистому відкритті чемпіонату, яке відбулося в Ірпені.
Змагання проходили під егідою УАФ
у Ірпені (стадіон «Чемпіон»), у Вишгороді (стадіон «Енергетик») та Лютежі (стадіон «Діназ») з 10 по 14 вересня. Участь
у чемпіонаті взяли команди у складі
українців із Греції, Данії, Ізраїлю, Канади, Молдови, США, Польщі, Угорщини,
Франції та Швеції.
Вишгород вперше приймав цей престижний футбольний турнір, мета якого

— об’єднати українців з усього світу.
Проведення чемпіонату у нашому
місті стало можливим завдяки ініціативі
голови КОФФ Ярослава Москаленка та
підписанню відповідного Меморандуму
восени минулого року.
Поєдинки групового етапу проходили
з 10 по 12 вересня, 13 вересня півфінали, а 14-го — матч за 3 місце та фінал.
Також під час чемпіонату світу відбулись
товариська гра за участю однієї з діаспорних команд та команди Вишгородської громади, діаспорна спартакіада в
Ірпені та товариський матч за участю команди учасників АТО та збірної команди
української діаспори.
Влас. інф.
ФОТО — Вікторія ШМИГОРА

Видовищні футбольні баталії

Товариський матч між збірною Вишгорода та діаспорною командою

ФОТОФАКТ

Продуктивне літо
міських комунальників
БЛАГОУСТРІЙ
Осіння негода вже не за горами, а
це означає, що сезон ремонтно-будівельних робіт звершується. Сьогодні
вже можна підбити перші підсумки
зробленого в місті у комунальній сфері принаймні за останній літній місяць.
До дня міста наша перлина — набережна Київського водосховища — помітно погарнішала. Її окрасою став новостворений міні-парк, родзинкою якого
є романтична фотозона. Тому і не дивно,
що цей об’єкт вже облюбували весільні
кортежі.
Зазнав змін і скейт-парк нижче бе-

тонної чайки. Як засвідчили нещодавні
змагання скейтбордистів, наш «роллердром» відповідає усім вимогам цього
екстремального виду спорту.
А ось шанувальникам футболу вже
практично підготовлено поле зі штучним
покриттям у районі озер Бегемотики.
Не можна оминути й санітарно-гігієнічну тему — упорядкування громадської вбиральні. Туди вже можна заходити, не жахаючись. До речі, тут же на
набережній заплановано спорудити ще
один громадський туалет. Також мають
з’явитися роздягальні для відпочиваючих на озерах Бегемотики.
Далі — на стор. 3

У Вишгородському ДНЗ «Чебурашка» відкрито додаткову старшу групу — 33
вихованці садочка. З дітками займатимуться за програмою «Впевнений старт». Завідуюча ДНЗ Наталія Коваленко дякує міському голові Олексію Момоту за допомогу
в реалізації цього проекту.
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Корозія пам’яті

Рівно тридцять років тому 8-10 вересня у Київському політехнічному
інституті відбувся установчий з’їзд
Народного Руху України — подія, яка
означила злам епохи. Без рішучих дій
РУХу незалежність України була б немислимою. Але, як не прикро, вишгородські націонал-патріоти не помітили ювілейної дати як, власне, і різні
місцеві влади.
Як можна викреслити з пам’яті серпень 1989 року, коли у Вишгороді було
створено районну організацію НРУ, відбувалися велелюдні мітинги, коли вперше над містом здійнявся жовто-синій
прапор, як утверджувалася українська
мова у компартійному Білому домі. Листівки, мітинги, бесіди, дискусії, дебати і
суперечки, усмішки, обійми і сльози радості. Невже це можливо забути? Чому
ніхто не спромігся організувати ювілейний мітинг, засідання за круглим столом? Хіба було б зайве нагадати дітям
на уроках історії про цю вікопомну подію? Відчуття, що корозія роз’їла нашу
пам’ять в іржавий тлін.
За 30 прийдешніх років ми не спромоглися встановити меморіальну дошку
і таким чином вшанувати одного із засновників Народного Руху, Героя України Вячеслава Чорновола, який у 1960-х
роках проживав і працював у Вишгороді

на будівництві Київської ГЕС. Невже і
він не заслужив на повагу у вишгородських демократів? На шмат граніту не
потрібно десятки тисяч гривень, потрібна лише добра воля патріотів. І якщо
такого бажання не виникає у «свідомих»
вишгородців, то принаймні місцева влада може виправити цей ганебний факт.
Свого часу покірний автор розробляв ескіз пам’ятної дошки Вячеславу
Максимовичу, зв’язувався з його сином
— тоді ще народним депутатом Тарасом
Чорноволом, планували встановити її на
фасаді колишнього штабу будівництва
ГЕС — нині ресторану «Галс». На відкриття хотілося запросити й інших фундаторів РУХу — І. Драча, Д. Павличка, В.
Яворівського, С. Хмару та інших. Чому
б профільним спеціалістам міської ради
не продовжити цю благу справу?
На зламі 1980-90-х слово «рухівець»
викликало у вірних ленінців, сталіністів
безсилу лють і ненависть, як пізніше
слова «свободівець», «правий сектор».
Але ж завдяки їм відбулося становлення
України, яку ми і маємо сьогодні. Ще не
пізно пригадати ювілейну подію, освіжити пам’ять. І не приведи, Боже, щоб подібна річ не трапилася через 30 років зі
словами «АТО», «волонтери» та «кіборги». Гріш нам тоді ціна.
Володимир ТКАЧ

Українські полонені вдома!
7 вересня в аеропорту «Бориспіль» приземлився літак із 35 українськими полоненими, яких утримували
в РФ. У той же час літак з полоненими, яких передала українська сторона, приземлився в Росії.
Зустріти українців зібралися родичі,
перші особи держави та журналісти.
Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і одинадцять політв'язнів.
Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ.
Моряків погодилися обміняти, відпустивши їх під особисту поруку омбуд-

смена ВРУ Людмили Денисової.
В аеропорту українців зустрічали
оплесками, вигуками «Слава Україні!
— Героям слава!» та з нестримуваними
щирими сльозами на очах.
Попередній великий обмін заручниками відбувся у ніч проти 28 грудня 2017
року, коли у військовому терміналі «Борисполя» приземлився літак із нашими
73-ма бранцями.
У Росії, в анексованому Криму та у
самопроголошених «республіках» на
Донбасі залишаються сотні полонених
українців. Дехто з них у полоні вже більше чотирьох років.

ДОЧЕКАЛИСЯ

СЛУЖБА 102 ЗАСТЕРІГАЄ

Не лишайте дітей без нагляду!

Монети номіналом 1, 2 та 5 копійок
перестануть бути платіжними засобами
З 1 жовтня 2019 року
їх не прийматимуть до
розрахунків банківські установи та магазини. Про це повідомляє Національний банк України.
Там нагадують, що монети все ще можна буде безкоштовно обміняти на монети
та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років: до 30 вересня 2020
р. — у всіх банках, а до 30 вересня 2022
р. — в установах НБУ та Ощадбанку, ПриватБанку та «Райффайзенбанку Аваль».

ГРОШІ

«Крім того, розпочнеться поступове
вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25
копійок поки що залишаться у готівковому
обігу. Ними можна буде розраховуватися.
Але ті монети, що потраплятимуть у банки,
не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше», — зазначили
у Нацбанку.
Нову банкноту номіналом 1000 гривень випустять 25 жовтня 2019 р., монету
номіналом 5 гривень — восени ц. р.

10.09.2019 р. до Вишгородського відділу поліції надійшло повідомлення від
небайдужих громадян про те, що у місті
з балкону четвертого поверху малолітня
дитина кидає іграшки та посуд…
Прибувши на місце, працівники поліції
піднялися до квартири, двері якої відкрив
дідусь. У помешканні окрім нього було троє
дітей — 11, 7 та 3 років. Їхні батьки були
на роботі, а за дітьми наглядав дідусь, який
відволікся. З батьками, дідусем та дітьми
проведено профілактичну бесіду.
Поліція вкотре наголошує: не залишайте дітей без нагляду, аби не трапилось
лиха!

Дякуємо за гостинність!
На День міста ми прибули до славного Вишгорода за дорученням Спілки
виноробів Закарпаття. Місто підкорило
своєю неповторною красою і приємними
у спілкуванні, відкритими людьми.
Щиро дякуємо за гостинність міському голові Олексію Момоту, настоятелю

храму Пресвятої Богородиці УГКЦ отцю
Тарасу, а також усім, хто організував
та провів свято! Хай щастить вам, любі
друзі-вишгородці. Нехай Господь у всьому вам допомагає.
Щиро ваші,
Василь, Віктор, Михайло

ПРО СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВОЇ LVІ СЕСІЇ
Розпорядження Вишгородської
міської ради VIІ скликання
№ 119 від 10 вересня 2019 року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати LVІ сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання
27 вересня 2019 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з
наступним порядком денним:
1. Про внесення змін до Додатку 1
до рішення від 21.06.2019 № 53/10 «Про
встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м.
Вишгороді на 2020 рік».

2. Про затвердження містобудівної
документації «Внесення змін до Детального плану території, що розташована
по вул. Шолуденка в м. Вишгороді Київської області».
3. Про затвердження містобудівної
документації «Внесення змін до Детального плану території по вул. Шолуденка
у м. Вишгороді Київської області (Карат)
площею 35,00 га».
4. Про затвердження документації
із землеустрою щодо інвентаризації земель Вишгородської міської ради (вул.
Набережна).
5. Про затвердження документації
із землеустрою щодо інвентаризації земель Вишгородської міської ради (вул.

П. Калнишевського).
6. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 51/17 від
04.04.2019 року (гр. Щебельському В.Є.)
7. Про внесення змін до договору
оренди з ФОП Васюк О.В.
8. Про продаж земельної ділянки
ТОВ «Авторелакс-Шик».
9. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам (гр. Голубчук І.В., гр. Осетрову А.Ю.)
10. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Коваленко Н.Д.
11. Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Вояківському І.Я.
12. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Панченку О.О.
13. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Пуховій Г.В. (площею 0,0800 га)
14. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність гр. Пуховій Г.В. (площею 0,0800 га та площею
0,0500 га)
Далі — на стор. 3
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Продуктивне літо міських комунальників
(Початок на стор. 1)
Велика кількість свіжого асфальту
на тротуарах і дорогах якнайкраще свідчить про інтенсивну роботу на проїздах і
магістралях міста.
Так, по вул. Набережній, 8, 12 на прохання мешканців прокладено декілька
додаткових асфальтних доріжок, споруджено і додаткову автостоянку. Вирішено у цьому районі замінити й старі
лавочки та встановити нову декоративну огорожу.
Загалом, автостоянки у місті — одна
з найбільших проблем на сьогоднішній
день. Якщо їх кількість влаштовувала
містян у 1980-ті роки, то зараз — це
крапля в морі. Саме тому за найменшої нагоди і можливості комунальники
будують нові та реконструюють існуючі.
Нові паркувальні місця
за цей час з’явилися по
вул. Дніпровській, 2, 4,
8. А ось нові тротуари —
по вул. Набережній, вул.
Глібова, 43. Капітально
відремонтовано
доріжку біля будинку № 11 по
вул. Кургузова, а біля
сусіднього будинку № 10
з’явилися додаткові приймачі — решітки для дощової води. Тут також переасфальтовано подвір’я,
асфальт якого «просів»
від інтенсивних опадів.
Погарнішала і територія
біля будинку № 8 по вул.
Шолуденка. Тут поновлено асфальтно-бетонне
полотно біля під’їздів та
два тротуари.
Не залишилися поза
увагою і околиці міста.
Так, частково відремонтовано заїзд до гаражного кооперативу «Лісовий», проведено ямковий
ремонт по вул. Садовій —

центральній на масиві «Сади Дніпро»,
заодно тут провели санітарну обрізку
дерев та покосили бур’яни на узбіччі. На
масиві Дідовиця теж було відремонтовано проїжджу частину по вул. Ягідній.
Триває реконструкція дорожнього полотна й по вул. Піщаній.
А ось капітальний ремонт прибудинкових територій по вул. Хмельницького, 3, 7
вже завершено. Згідно з планами, протягом другої половини вересня та у жовтні є
намір міської влади капітально відремонтувати проїзд від пр-ту Мазепи, 12 до вул.
Дніпровської, 2, реконструювати подвір’я
будинків №№ 4, 4-а по вул. Набережній,
дві підпірні стіни на вул. Симоненка, 7 та
одну по вул. Грушевського, 9.
Невдовзі на Дідовиці, по вул. Виноградній, має з’явитися зовнішнє освіт-

лення. Заплановано встановити ліхтарі
на кожній електроопорі.
Наш комунальний огляд був би неповним, якби ми обійшли тему капітальних ремонтів дахів. Замість шиферу на
покрівлі будинку № 8 по вул. Київській
з’явився сучасний металопрофіль, а ось
по вул. Дніпровській 2, 4 тривають роботи по заміні водостічних систем. Найближчим часом до міської ради мають
надійти експертні висновки ще по трьох
будинках, тому будівельники не розслабляються.
Протягом нинішнього осіннього сезону, більш за все, завершиться виконання програми «Теплий під’їзд». Наприкінці вересня мають бути замінені вікна у
під’їздах на Кургузова, 11, Київській, 18,
Шолуденка, 6-б. Залишиться отримати
проекти на два останні будинки: Шевченка, 6-а та Шолуденка, 6-г.

Активно впроваджується у життя
програма підтримки при проведенні
капітальних ремонтів у будинках, де
мешканці організували ОСББ. 80 відсотків коштів буде виділяти міська рада,
а 20 — ОСББ. Експеримент стартував
з проблемного будинку ОСББ по пр-ту
Шевченка, 2-д, а наступним стане вул.
Шолуденка, 6-г.
Як завжди, розпочалися підготовчі
роботи до початку опалювального сезону. Варто зазначити, що міська рада
виділила 700 тис. гривень на повірку, ремонт та заміну лічильників тепла. Тобто,
все йде у штатному режимі.
У наступних номерах ми розповімо
про роботу спеціалізованого підприємства «Гідросервіс», яке має підготувати
наші дощові каналізації до осінньої негоди.
Влас. інф.

ПРО СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВОЇ LVІ СЕСІЇ
(Початок на стор. 2)
15. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельної ділянки, яка знаходиться в
оренді ПП «ТАКО».
16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Хотинь І.І.
17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Худолію А.Ф.
18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.

Шевченку В.І.
19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Яковенко Н.М.
20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам ( гр.
Анохіну А.В., гр. Школьній М.В.)
21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Ананченку В.А
22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Звездіну В.М.
23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки у власність гр. Іванець Р.П.
24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам (гр. Лутовиновій Г.М., гр. Лутовинову К.І.)
25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Нехворовській
В.М.
26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Побережник
М.Ф.
27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Соловйову К.П.
28. Про затвердження проекту зем-

леустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Шевцовій Г.Ф.
29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється, ТОВ «ЕКОПРОЕКТ – 2000».
30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гаражно-будівельному кооперативу «Гідробудівельник».
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради
скликати засідання постійних комісій
для вивчення, попереднього розгляду
питань порядку денного та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

У ФОКУСІ
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Вишгород
Субота, 14 вересня 2019 року

ШЛЯХ ДО ЛІТПРОЕКТУ
10 вересня ц. р. виповнюється 125 років з дня народження українського письменника, кінорежисера,
кінодраматурга, художника, класика світового кінематографу Олександра Петровича Довженка. До
речі, саме цього дня в Україні святкують День кіно
та вручають державну премію в галузі кінематографії імені О. Довженка.
Учні старших класів НВК «ВРГ «Інтелект» — ЗОШ
І ступеня», ознайомившись у минулому навчальному
році з автобіографічною повістю письменника «Зачарована Десна», «Поемою про море», оповіданнями «Ніч
перед боєм», «Відступник», «Стій, смерть, зупинись!»,
«На колючому дроті», «Мати», вирішили створити літературний проект «Зачарований Десною...», презентація
якого відбудеться у навчальному закладі в листопаді. А
для того, щоб якомога більше дізнатися про особистість
Олександра Довженка, разом зі своїми педагогами Інною Шубко, Вірою Василенко, Валентиною Оверченко
вирушили на батьківщину Довженка — у с. Сосницю
Чернігівської області і відвідали там Сосницький літературно-меморіальний музей митця. «Музей цей — не
просто пам’ять жива корінної диво-людини, це наша
станція вузлова духовності України», — писав про нього
поет і філолог Микола Адаменко.
Учні та вчителі відвідали меморіальну садибу з батьківською хатою під солом’яною стріхою, з клунею, по-

Зачаровані Десною
гребнею, колодязем із журавлем, де збереглися ворота
з дашком-вістрячком та отворами, в яких селилися голуби. Саме за ці ворота вийшов колись 16-річний босоногий юнак Сашко Довженко та так і застиг, вдивляючись у далечінь, вишукуючи серед тисячі життєвих доріг
оту єдину, свою, що поведе у далекі світи і виведе на
вершину слави. Відлитий у бронзі, він першим зустрічає гостей, запрошуючи ступити на любе його серцю
подвір’я і поринути у світ його безтурботного дитинства.
У меморіальній хаті діти побачили зібрані ужиткові

З НАГОДИ ДНЯ МІСТА

речі, знаряддя праці, старовинний одяг, посуд, особисті речі родини Довженків: стареньку дерев’яну колиску,
що колисала долю майбутнього генія; коряк та цукорницю, черпак з держаком у формі рибки, зроблені руками
діда Семена; родинні ікони, старі фотографії — все це
допомагало зримо уявити картини минулого, що жило
у серці Олександра Петровича і вилилося у немеркнучі
рядки «Зачарованої Десни».
На території музею знаходиться сад, який щоосені,
як і за життя родини Довженків, пригощає гостей червонобокими яблуками та солодкими грушами. А ще є
окремий зал із композицією про творче життя митця та
кінозал, де всі присутні із задоволенням переглянули короткометражний фільм «Ягідка кохання» (1926), режисер і сценарист якого — Довженко.
Завітавши до музею, учні та педагоги поринули у світ
дитинства Сашка Довженка, відчули атмосферу життя
селянської родини кінця ХІХ — початку ХХ ст., разом
із Олександром Петровичем пройшлись його дитячими
стежками і подальшими життєвими дорогами, що вивели його на вершину слави і повели далі — у безсмертя.
І, переглядаючи експозиції, ділячись враженнями,
роблячи нариси майбутніх картин, вигадуючи нові рецепти різноманітних страв із яблук, милуючись природою, діти майже створили власний сценарій розповіді
про легендарного Олександра Довженка.
Інна ШУБКО,
директор НВК «ВРГ «Інтелект» — ЗОШ І ступеня»

ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ

Змагалися тенісисти
8 вересня 2019 р. у спортивній залі
ВРБК «Енергетик» відбулася особиста першість із настільного тенісу серед дорослих учасників, присвячена
1073-ій річниці з дня народження м.
Вишгорода. У турнірі взяли участь 18
спортсменів, серед яких 4 — кандидати в майстри спорту, 7 гравців —
першорозрядники, решта — з другим
спортивним розрядом.
Турнір проходив по коловій системі з визначенням усіх місць, що посіли
учасники.
Настільний теніс — це гра, яка вимагає прояву бійцівських якостей, блискавичної реакції. У тенісі нічиїх — не буває.
Традиційно змагання розпочалися з
виконання Державного гімну. Привітала
учасників із Днем міста секретар Вишго-

родської міської ради Тетяна Бражнікова.
У результаті гострих, напружених,
безкомпромісних поєдинків чемпіоном
міста став кандидат у майстри спорту
Василь Кондратенко. Срібні нагороди виборов першорозрядник Денис Школьний,
бронзові — тренер з настільного тенісу
УФКС, кандидат у майстри спорту Володимир Сидорчук. Призери відзначені дипломами та медалями.
Змагання відбулися під патронатом
міського голови Олексія Момота. Кращі спортсмени в особистому заліку на
цих престижних змаганнях: Василь Кондратенко, Володимир Сидорчук, Денис
Школьний, Сергій Яценко, Ігор Грищенко,
Олексій Губайдулін, Ігор Ярмоленко.
Валерій СИДОРЧУК,
учасник турніру

НАМ ПИШУТЬ

361 рік Гадяцької угоди

Тут таїться
небезпека
Архітектурне обличчя Вишгорода визначають, звісно, нові красені-будинки
на нових житлових комплексах. Загальну
картину псують лише довгобуди на вул.
Шкільній, руїни колишнього ресторану
«Вишгород», колишньої лазні та інші непривабливі об’єкти. Не додає шарму місту
і залізобетонний паркан навколо земельної ділянки поряд із магазином АТБ. Роками ця глуха, темна територія таїть загрозу
поодиноким перехожим, особливо жінкам
та дітям, служить туалетом та притулком
для алкоголіків і наркоманів. Бетонний мур
уздовж дороги до гуртожитку і нового житлового будинку — це, по суті, надвечірній
головний біль усіх мешканців цього району. Не приведи, Боже, щоб там ще облюбували засідки гвалтівники і педофіли.

Сьогодні міська влада має всі підстави
розрубати цей «гордіїв вузол». Передусім,
домовитися з нинішнім власником земельної ділянки про раціональне використання
цієї території. Земля за бетонним муром
гуляє не менше восьми років. За цей час
вже можна було б спорудити якийсь центр
дозвілля, торгівлі, відпочинку тощо.
Зараз головне — зробити так, щоб територія за своїм призначенням використовувалася раціонально, взаємовигідно —
як конкретному власнику, так і широкому
колу вишгородців.
Дуже хотілося б, аби міська влада та
власники ділянки вирішили це питання
якомога швидше.
Микола БОНДАР,
вишгородець

1 вересня група вишгородських
козаків здійснила історико-етнографічний похід до міста Гадяча Полтавської області з нагоди 361-ої річниці
від часу підписання там Гадяцької
угоди 1658 р.
Угода була укладена між гетьманом І.
Виговським та Річчю Посполитою…
Козацька держава під назвою Велике
князівство Руське мала увійти до складу
Речі Посполитої як рівноправний член
польсько-литовсько-руської
(української) федерації. Але варшавський сейм
при ратифікації Гадяцької угоди суттєво
обмежив автономні права України.
Угода не була реалізована внаслідок
опору частини козацтва, московської
інтервенції та поразки І. Виговського в
громадянській війні 1659 року. Виговський після цього зрікся булави і виїхав
до Польщі, але гетьман Тетеря звинуватив його у зраді польського короля, і в
результаті він був розстріляний поляками.
Автором тексту Гадяцької угоди вважають україно-польського державного
діяча Юрія Немирича (1612-59 р. р.).
Але І. Виговський був великим гетьманом: за Б. Хмельницького — Гене-

ральний писар (прем’єр-міністр), у 1658
році придушив повстання М. Пушкаря та
Я. Барабаша, уклав згадану Угоду, розбив Московське військо в Конотопській
битві 1659 р.
Місто Гадяч — райцентр у Полтавській області, на річці Псел, 24 тис. мешканців. Перші згадки у писемних паперах — з 1634 року. З 1648 р. — центр
Гадяцького козацького полку. Чудове сучасне місто українського зразка. На околиці — цегляна церква Всіх святих (1836
р.), оригінальна фортечна архітектура
класицистичного стилю. Старовинний
цвинтар. Інша церква «Успіння пресвятої
Богородиці» — зразок сучасної архітектури, сяє в центрі міста.
Привертає увагу масштабний велосипедний транспорт.
Шість років тому місцева річка Псел
була повноводною, на ній діяли багато
водяних млинів і гідроелектростанцій.
Тепер зостався лише струмок, який
можна перейти в лакованому взутті. Це
мусить насторожувати людей в питанні
подальших шляхів існування людства!
Анатолій МИСЬКО,
організатор походу,
адмірал-командор УК

Вишгород
Субота, 14 вересня 2019 року
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Без офіціозу і з розвагами
на будь-який смак

Третій рік поспіль Вишгородський міський голова Олексій Момот у День міста зустрічається з активом міської ради ветеранів та ветеранами-гідроенергетиками на
чолі з Героєм України, почесним громадянином м. Вишгорода Семеном Поташником.
Зокрема, обговорили важливі питання подальшого розвитку міста, доцільність відзначення Дня гідроенергетика, облаштування місця для відпочинку ветеранів та розроблення стратегії заміни комунікацій, адже Вишгород розростається шаленими темпами, а комунікації — це як судини живого організму.

Минулого вікенду Вишгород гучно
відсвяткував День міста.
Із самого ранку на набережній
працювало чимало локацій із родзинками. Так, кожен охочий міг спуститись по стометровій водній гірці,
насолодитись творчими доробками
вишгородських майстринь, придбати
неповторний сувенір або спробувати
самостійно його зробити, долучившись до цікавих майстер-класів.
Гвардійці Першої Президентської
бригади оперативного призначення
імені гетьмана Петра Дорошенка також
взяли участь у святкуванні Дня міста.
На набережній для дітлахів було
створено ціле місто розваг. Діти та дорослі приміряли військове спорядження, розглядали військову техніку, брали
участь у гвардійському квесті. Діти долали перешкоди, змагались у перетягуванні канату, здобували кульки, проводили одне одного по імпровізованому
мінному полю, а також відповідали на
запитання вікторини і складали слова.
Після розваг військові кінологи продемонстрували майстер-клас по вихованню собак. Гвардійці наочно показали,
як працюють службові собаки та поділилися секретами «кінологічної кухні».
Загалом захід був дуже насиченим,
щедрим на позитивні емоції учасників та
дитячий сміх.
Увагу привертав і оновлений скейтпарк. Тут справді було видовищно, адже
за Кубок мера змагались любителі екстриму з різних куточків України. У глядачів перехоплювало дух від того, що

хлопці виробляли на своїх стейтах! Здавалося, сила гравітації на них не діє.
Також цього дня відбувся черговий
етап популяризації QR-кодів, встановлених на історико-культурних пам’ятках
міста. У ньому, окрім міського голови
Олексія Момота, взяли участь науковціісторики, керівники музейних закладів.
Традиційна святкова хода зібрала
талановиті колективи Вишгорода, які рушили від пам’ятника покровителям міста — Борису і Глібу до Співочого поля
на набережній Київського моря. Зокрема, це танцювальний колектив «Клерико», ВМЦТ «Джерело», районний центр
творчості «Дивосвіт», футбольний клуб
«Чайка», оркестр-студія «Водограй»,
спортивний клуб «Характерник», вихованці спортивних секцій. На набережній
діти влаштували рекордний танцювальний флеш-моб. Це було неймовірно!
Ще однією родзинкою стало Flyboardшоу (Flyboard — апарат, який дозволяє
робити неймовірні трюки в повітрі за допомогою реактивних струменів води).
Завершилось свято грандіозним концертом за участі місцевих талантів. Хедлайнерами дійства стали Злата Огнєвіч
та романтики української рок-музики —
гурт «Без Обмежень».
Ось так свій день народження відзначило багатотисячне місто зі славною
історією та традиціями — гучно, весело,
як дружна родина. А відбулося свято завдяки злагодженій роботі організаційного відділу Вишгородської міської ради та
комунальних підприємств міста.
Вікторія ШМИГОРА

6

Програма ТБ

Вишгород
Субота, 14 вересня 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 16 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»
10:25, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:50 «Мiняю жiнку»
14:05 «Сiмейнi
мелодрами»
15:05 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
08:00 «Помста природи»
09:25, 18:15 «Спецкор»
10:05, 18:50 «ДжеДАI»
10:40, 19:25, 20:30
Т/с «Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
14:35 Х/ф «Зiткнення»
16:05 Х/ф «День
Незалежностi:
Вiдродження»
21:35 Т/с «Касл-6»
23:10 Х/ф «Акуляче
торнадо 5: Глобальне
роїння»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 17:25,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05

Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
13:10 Бюджетники
13:45 #ВУКРАЇНI
14:30 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
15:15 Д/ц «Морська
кухня»
16:25, 23:30 Плiч-о-плiч
16:55 Перша шпальта
17:50 Чемпiонат Європи
з волейболу серед
чоловiчих команд 2019
року. Чорногорiя Україна
20:00 Д/с «Як працюють
машини»
21:30 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»

00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
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, 00:30 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с
«Капiтанша 2»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:05 Х/ф «Казка про
того, хто ходив страху

вчитися»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00 Танька i
Володька
12:30, 13:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00, 19:00 СуперЖiнка
15:00 Богиня шопiнгу
17:00 Панянка-селянка
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Т/с «Хамелеон»
СТБ
06:35 Т/с «Коли ми
вдома»
11:35 МайстерШеф
14:15, 19:00, 22:45 Хата
на тата
17:30, 22:00 Вiкна-

Новини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
21:00 Т/с «Крiпосна»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Х/ф «Мисливцi на
привидiв»
09:10 Х/ф «Мисливцi на
привидiв 2»
11:20 Х/ф «Мисливцi на
привидiв»
13:50 Х/ф «Клiк: З
пультом по життю»
16:00 Х/ф «Пiкселi»
18:00 Х/ф «Дуже поганi
матусi»
20:00 Х/ф «Дуже поганi
матусi 2»
22:00 Т/с «Подорожники»
22:50 Х/ф

«Американський пирiг»

23:50 Т/с «Лiнiя свiтла»

ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:15, 12:25 Х/ф «Три
мушкетери: Пiдвiски
королеви»
13:50 Х/ф «Три
мушкетери: Помста
мiледi»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Не жiноча
робота»
22:00 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»

ICTV
06:35 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Не дай себе
обдурити
11:05, 13:20 Т/с
«Невиправнi»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Ендi «Орел»
16:25 Х/ф «Пiднесення.
Юпiтер»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
22:25 Свобода слова
23:55 Т/с «У полi зору»

22:50 Х/ф «Шалений
Будапешт»

23:50 Т/с «Лiнiя свiтла»

5 КАНАЛ
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 Полiгон
09:25, 17:40 Час громади
10:10, 11:10, 12:25, 13:10,
16:10, 17:10, 18:20, 19:30
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
23:15 Лiнiйка
документальних проектiв

ВIВТОРОК, 17 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»
10:25, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:25 «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, 00:35 «Мiняю
жiнку - 14»

2+2
06:00 «Казка з татом-3»
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-3»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
12:50 «Помста природи»
13:05 Х/ф «Персi Джексон
та викрадач блискавок»
15:15 Х/ф «Герой»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-6»
UA: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 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
11:30 Д/ц «Кухня По»
13:10 Хто в домi хазяїн
13:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
14:30 Д/ц «Аромати
Мексики»
15:45, 19:30 Плiч-о-плiч
15:55 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
18:25 Тема дня
20:00 Д/с «Як працюють
машини»
21:45 Нашi грошi
22:15 Д/ц «Особливий

загiн»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
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 2»
23:20 Контролер
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

10:05 Х/ф «Шестеро весь
свiт обiйдуть»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00 Танька i
Володька
12:30, 13:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00, 19:00 СуперЖiнка
15:00 Богиня шопiнгу
17:00 Панянка-селянка
22:00 Казки У Кiно
23:00 Т/с «Хамелеон»
00:00 Сiмейка У
СТБ
06:30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:30 МайстерШеф

15:20 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Наречена для тата
21:00 Т/с «Крiпосна»
22:45 Один за всiх
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Т/с «Друзi»
08:40 Т/с «Медфак»
09:40 Т/с «Бiблiотекарi»
11:10 Т/с «Абсолютно
секретно»
14:10 Х/ф «Грошi
вирiшують все»
16:10, 21:00 Варьяти
17:10 Хто зверху?
22:00 Т/с «Подорожники»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 21:00 Т/с «Не
жiноча робота»
12:25 Х/ф «Вулкан
пристрастей»
14:10, 15:00 «Речдок»
16:00 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:00 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:55, 13:20 Т/с
«Невиправнi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Х/ф
«Грошовий поїзд»
17:00 Х/ф «Кобра»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
5 КАНАЛ

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
09:20, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:25, 13:10,
16:10, 17:10, 18:20, 19:30
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
23:15 Лiнiйка
документальних
проектiв

СЕРЕДА, 18 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»
10:25, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:30 «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
- 4»
22:45, 23:45 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-4»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:20 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:35 Х/ф «Вiрус для
солдатiв»
15:25 Х/ф «Макс Пейн»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-6»
UA:ПЕРШИЙ
06:05 М/с «Врумiз»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 19:00,

21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
13:10 #ВУКРАЇНI
15:15 Хто в домi хазяїн
15:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
16:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
16:50 Чемпiонат Європи
з волейболу серед
чоловiчих команд 2019
року. Україна - Естонiя
20:00 Д/с «Як працюють
машини»
21:45 Розважальна
програма з М. Щуром
22:15 Д/ц «Особливий
загiн»

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 2»
23:20 Гучна справа
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

09:15 Х/ф «Том Сойєр»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00 Танька i
Володька
12:30, 13:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00, 19:00 СуперЖiнка
15:00 Богиня шопiнгу
17:00, 02:00 Панянкаселянка
22:00 Казки У Кiно
23:00 Т/с «Хамелеон»
00:00 Сiмейка У
СТБ
06:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:55 МайстерШеф
14:35 Хата на тата

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
21:00 Т/с «Крiпосна»
22:45 Зваженi та щасливi
НОВИЙ КАНАЛ
06:50 Т/с «Друзi»
08:10 Т/с «Медфак»
09:20 Т/с «Бiблiотекарi»
11:10 Т/с «Абсолютно
секретно»
14:00 Х/ф «Дуже поганi
матусi»
16:00, 21:00 Improv Live
Show
17:00 Хто зверху?
22:00 Т/с «Подорожники»
22:50 Х/ф «Хлопцi з
жiночого гуртожитку»

00:50 Т/с «Спецзагiн
«Кобра»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Ток-шоу «Корисна
програма»
11:00, 21:00 Т/с «Не
жiноча робота»
12:25 Х/ф «Як
одружитися i залишитися
холостяком»
14:10, 15:00 «Речдок»
16:00 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»

22:00 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
23:50 Т/с «Лiнiя свiтла»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
12:00, 13:20 Т/с
«Невиправнi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:25 Х/ф «Кобра»
16:40 Х/ф «Термiнатор»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
22:30 Скетч-шоу «На
трьох»

5 КАНАЛ
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
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:20, 13:10,
16:10, 17:10, 18:20, 19:30
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
23:15 Лiнiйка
документальних проектiв

ЧЕТВЕР, 19 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»
10:25, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:30 «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»
22:30 «Право на владу
2019»
2+2

06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-4»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 Х/ф «Нокаут»
14:50 Х/ф «Iмперiя вовкiв»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-6»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
20:25, 23:30 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Таємницi

Борго Ларiчi»
11:30 Д/ц «Кухня По»
13:10 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/ц «Морська
кухня»
17:10 Своя земля
17:30 Нашi грошi
18:25 Тема дня
19:25 Перший на селi
19:55 Схеми. Корупцiя в
деталях
20:50 Чемпiонат Європи
з волейболу серед
чоловiчих команд 2019
року. Польща - Україна
23:00 Д/ц «Свiт дикої
природи»
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 2»
23:20 Слiдами мiфiв про
Роттердам + Мiф третiй
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:05 Х/ф «Три пера»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»

12:00, 13:00 Танька i
Володька
12:30, 13:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00, 19:00 СуперЖiнка
15:00 Богиня шопiнгу
17:00, 01:00 Панянкаселянка
22:00 Казки У Кiно
23:00 Т/с «Хамелеон»
СТБ
06:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:50 МайстерШеф
14:25 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси

19:00 Зваженi та щасливi
21:00 Т/с «Крiпосна»
22:45 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
08:10 Т/с «Медфак»
09:10 Т/с «Бiблiотекарi»
11:00 Т/с «Абсолютно
секретно»
14:00 Х/ф «Дуже поганi
матусi 2»
16:00, 21:00 Шалена зiрка
17:00, 19:00 Хто зверху?
22:00 Т/с «Подорожники»
22:50 Х/ф «Моя дiвчина монстр»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 21:00 Т/с «Не
жiноча робота»
12:25 Х/ф «Коханнязiтхання по-французьки»
14:10, 15:00 «Речдок»
16:00 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:00 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:15, 13:20 Х/ф «Ендi
«Орел»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:25 Х/ф
«Термiнатор»
16:45 Х/ф «Грошовий
поїзд»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi.
Дайджест
21:25 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
22:30 Скетч-шоу «На
трьох»
00:25 Т/с «У полi зору»
5 КАНАЛ
06:00, 09:45, 21:40

Час-Time
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
08:40 Свiтла енергiя
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:25, 13:10,
16:10, 17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
23:15 Лiнiйка
документальних проєктiв

П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 0 ВЕРЕСНЯ 2 019 Р ОКУ
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»
10:25, 12:20 «Одруження
наослiп»
12:30 «Мiняю жiнку»
14:00 «Сiмейнi
мелодрами»
15:00 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:25 «Лiга смiху 2019»
22:30 Х/ф «Форма води»
2+2

06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-4»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:25 Х/ф «Буря
смiливих»
15:05 Х/ф «Персi Джексон
та викрадач блискавок»
19:25 Х/ф «Атлантичний
рубiж»
21:10 Х/ф «Атлантичний
рубiж-2: Воскресiння»
22:55 Х/ф «Клеймо»
UA: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»
11:40 Д/ц «Тайська кухня»
13:10 Д/ц «Браво, шеф!»
14:30 Д/ц «Аромати
Мексики»
15:15 UA:Фольк. Спогади
17:10 Своя земля
17:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:25 Тема дня
19:30 Розсекречена
iсторiя
20:30 Д/с «Як працюють
машини»
21:55 Перша шпальта

22:30 Як дивитися кiно
23:00 Х/ф «Наслiдки
кохання»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Годинник iз зозулею»
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Сестра у
спадок»
ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Принци
повiтря»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00 Танька i
Володька
12:30, 13:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00, 19:00 СуперЖiнка
15:00 Iгри Приколiв
16:00 Х/ф «Сам удома 2»
18:00 Панянка-селянка
21:00 Х/ф «Сам удома 3»
23:00 Х/ф «Кравчиня:
Помста от-кутюр»
СТБ
06:50 Т/с «Коли ми

вдома»
12:55, 19:00, 22:45
МайстерШеф
15:20 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
23:00 Х-фактор
НОВИЙ КАНАЛ
06:40 Т/с «Медфак»
08:50 Х/ф «Хлопцi з
жiночого гуртожитку»
10:40 Х/ф «Вона чоловiк»
12:50 Т/с «Подорожники»
16:20, 19:00 Топ-модель
по-українськи
21:40 Екси

23:40 Х/ф
«Американський пирiг»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Т/с «Не жiноча
робота»
12:25 Х/ф «З речами на
вилiт!»
14:10, 15:00, 23:50
«Речдок»
16:00 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з

Л. Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:05, 13:20, 16:20, 23:55
Скетч-шоу «На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
16:35, 22:55 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Дизель шоу
5 КАНАЛ
06:00, 09:45, 21:40
Час-Time
06:25, 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, 22:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:15, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Драйв
09:25, 16:45 Час громади
10:10, 11:10, 12:25, 13:10,
16:10, 17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
22:45 Лiнiйка
документальних проектiв

СУБОТ А , 21 ВЕРЕСНЯ 2019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
06:45 «Грошi 2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 10:30 «Їмо за 100
2019»
11:15 «Громада на
мiльйон. Спецiалiсти»
12:30, 13:30, 14:30, 15:30
«Свiт навиворiт»
16:30, 21:30 «Вечiрнiй
квартал 2019»
18:30 «Розсмiши комiка»
19:30 ТСН
20:15 «Українськi сенсацiї
2019»
23:30 «Свiтське життя.
2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
08:50 «Загублений свiт»
14:55 Х/ф «День
Незалежностi:
Вiдродження»
17:05 Х/ф «Макс Пейн»
19:00 Х/ф «Чужий:
Заповiт»
21:15 Х/ф «Бронежилет»
23:00 Х/ф «Мега-пiтон
проти Гатороїда»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,

23:15 Новини
10:35 Хто в домi хазяїн
11:05 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
11:50 М/с «Марин та його
друзi. Пiдводнi iсторiї»
13:05 Х/ф «Бал казок»
14:35 Д/ц «Браво, шеф!»
16:05 Спiльно
16:35 #ВУКРАЇНI
17:05 Д/ф «Iндiя.
Нацiональний парк
Канха»
18:05 «Херсонщина на
Вулканi»
18:55 Х/ф «Вулкан»
21:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
22:25 Т/с «Монро»

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:10, 15:20 Т/с
«Капiтанша 2»
17:00, 21:00 Т/с
«Невипадковi зустрiчi»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Вiрю. Люблю.
Сподiваюся»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:45 Х/ф «Казка про
того, хто ходив страху
вчитися»
12:50 Х/ф «Шестеро весь

свiт обiйдуть»
14:00 Панянка-селянка
17:00 Х/ф «Кравчиня:
Помста от-кутюр»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Казки У Кiно
СТБ
06:35, 09:25 Хата на тата
08:25 Прокинься з
Ектором!
12:05 Зваженi та щасливi
14:05 Ток-шоу «Зважся!»
15:05 Т/с «Крiпосна»
19:00 Х-фактор
22:00 МайстерШеф
НОВИЙ КАНАЛ

06:50 М/ф «Том i Джеррi:
Загублений дракон»
08:00 Подiум
09:50 Т/с «Бiблiотекарi»
15:00 Хто зверху?
17:00 М/ф «Angry Birds
у кiно»
18:50 Х/ф «Джуманджи»
21:00 Х/ф «Джуманджи:
Заклик джунглiв»
23:20 Х/ф «Офiсний
розковбас»
ІНТЕР
07:00 «Слово
Предстоятеля»
07:10 Х/ф «Одруження
Бальзамiнова»
09:00 «Шiсть соток»

10:00 «Готуємо разом.
Випiчка»
11:00 Х/ф «Не було б
щастя»
12:20 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
14:00 Х/ф «Перш, нiж
розлучитися»
15:40 Т/с «Не жiноча
робота»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
22:30 Т/с «Анна Герман»

ICTV
06:05, 11:50 Особливостi
нацiональної роботи

07:55 Я зняв!
09:45 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
16:25 Х/ф «Атомна
блондинка»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Мiстер i мiсiс
Смiт»
21:30 Х/ф «М’ята»
23:25 Х/ф «Викрадення»
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
10:10 Iсторiя успiху
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства
оборони
16:10, 20:00 Рандеву
17:15 Стоп корупцiї!
19:25 Особливий погляд
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних
проєктiв

Вишгород
Субота, 14 вересня 2019 року

РІЗНЕ

7

Яку воду ми п’ємо
Відповіді
на кросворд,
надрукований
у №28’2019

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
7,00 кв. м, балансоутримувач: КП «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради,
адреса: вул. Кургузова, буд. 9-а.
Конкурс відбудеться о 10:00 30 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
25 вересня 2019 року включно.
Пішов з життя КАТРЮК Іван Данилович,
чудова людина, талановитий музикант, засновник Вишгородської музичної школи, вихователь здібної молоді, вірний наш друг.
Вічна йому пам’ять...
Глибоко сумуємо з приводу тяжкої втрати.
Друзі
40 днів тому пішов
від нас люблячий батько і дідусь ПРОЦЕНКО
Борис Веніамінович.
Світла пам’ять про
нього завжди житиме
в наших серцях.
Не написать…
не позвонить…
Теперь ты ТАМ,
где нам — закрыто…
Как жаль… Нельзя все изменить,
И жизнь твоя не вся испита.
Не удержать… Не возвратить…
Лишь облака тебя колышат.
Не запретить… не возродить…
Кричу! А только кто услышит?
Царство небесне, вічна пам’ять…
Люблячі діти та онуки

НЕДIЛЯ, 22 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»
10:50 Х/ф «Форма води»
13:30 Т/с «Свати - 4»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2019»
23:30 «Мiс Україна 2019»
2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «ДжеДАI 2019»
09:10 Т/с «Звонар»

12:10 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
13:55 8 тур ЧУ з футболу
«Десна»- «Шахтар»
16:00 Х/ф «Захисник»
17:50 Х/ф «Кiкбоксер»
19:45 Х/ф «Заклятi
вороги»
21:15 Х/ф «Пробудження
смертi»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 20:25,
23:30 Новини
10:25 Д/ц «Браво, шеф!»
11:45 М/с «Марин та його

друзi. Пiдводнi iсторiї»
13:00 Х/ф «Шестеро
мандрують свiтом»
15:55 UA:Фольк. Спогади
17:30 Д/ф «Iндiя. Слiдами
тигра»
18:30 Д/ц «Мегаполiси»
18:55 Д/с «Таємницi
людського мозку»
19:55 Розважальна
програма з М. Щуром
20:55 Гандбол. Лiга
Чемпiонiв сезон
2019/2020. Польща Україна
22:40 Т/с «Монро»
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi

07:30 Зiрковий шлях
09:00 Т/с «Невипадковi
зустрiчi»
13:00 Т/с «Сестра у
спадок»
17:10, 21:00 Т/с
«Пiдкидьок»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
23:00 Т/с «Буде свiтлий
день»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:25 Х/ф «Крутий пес»
13:00 Панянка-селянка
17:00 Х/ф «Сам удома 3»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою

22:00 Казки У Кiно
СТБ
07:00, 12:00 Хата на тата
09:00 Прокинься з
Ектором!
10:00 Наречена для тата
14:00, 18:00 Слiдство
ведуть екстрасенси
20:00 Один за всiх
21:00 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
07:40 Х/ф «Грошi
вирiшують все»
09:40 М/ф «Тарзан 2»
10:50 М/ф «Робiнзон
Крузо: Дуже населений

острiв»
12:50 М/ф «Angry Birds
у кiно»
14:40 Х/ф «Джуманджи»
16:50 Х/ф «Джуманджи:
Заклик джунглiв»
19:10 Х/ф «Лиса нянька:
Спецзавдання»
21:00 Х/ф «Змiшанi»
23:20 Х/ф «Супер Алiбi»
ІНТЕР
06:10 Х/ф «Двоє пiд
однiєю парасолькою»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Чудеса свiту»
11:00 «Орел i решка.

Морський сезон 3»
12:00 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
14:00 Т/с «Тягар iстини 2»
15:50 Х/ф «Крiстiна»
17:50 Х/ф «Чорний
тюльпан»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Гордiсть i
упередження»
23:00 Х/ф «Обiцянка»

12:35, 13:00 Х/ф
«Викрадення»
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «М’ята»
16:20 Х/ф «Мiстер i мiсiс
Смiт»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Тiлоохоронець
кiллера»
22:55 Х/ф «Атомна
блондинка»

ICTV
06:05 Секретний фронт
07:00 Громадянська
оборона
07:55 Антизомбi.
Дайджест
08:50 Т/с «Вiддiл 44»

5 КАНАЛ
06:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 10:05, 13:30, 14:10,
20:00 Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:15 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
17:10 Особливий
погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з А. Мiрошниченко
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
23:15 Полiгон

8

ПАНОРАМА

СЛУЖБА 102

У минулі вихідні Вишгород запістрявів листівками,
розклеєними ледь не на кожному стовпі, із провокативним змістом стосовно роботи начальника Вишгородського відділу поліції Романа Бежука. Мовляв,
він — ледь не вишгородський Пабло Ескобар... Дехто
сприйняв ці вивіски як недолугий жарт, інші, не розбираючись, посипали звинуваченнями у соцмережах.
Роман Вікторович висловив свої припущення щодо
мотивів цієї акції:
— Протягом останніх місяців у Вишгороді почастішали
звернення перед вихідними та безпосередньо у вихідні дні
щодо спричинення тілесних ушкоджень громадянам, які
відпочивали в ресторані «Беназір».
Особовим складом Вишгородської поліції була проведена робота щодо встановлення осіб, які могли бути
причетними до цих випадків. На жаль, не всі постраждалі
готові доводити справи до кінця, давати свідчення та вказувати на безпосередніх винуватців даних подій.
У травні було внесено відомості до ЄРДР стосовно нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості мешканцю Вишгорода громадянину В. Було встановлено осіб, які

Вишгород
Субота, 14 вересня 2019 року

Помста за правосуддя?

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ
ВИШГОРОДА!

це зробили. Після звернення до суду, отримання необхідних ухвал та проведення судово-медичних експертиз цим
особам було повідомлено про підозру.
Ми звернулись до суду щодо обрання запобіжного заходу для них. Як я розумію, ці громадяни досить відомі
широкому загалу. Вони неодноразово порушували закон.
Система яка? Три-чотири людини очікували жертву
біля закладу або на лавочках. Знайшовши привід, щоб зачепити, 8-12 молодиків підбігали і починали її бити. Пограбунків не було. Мотиви, швидше всього, — показати свою
силу, перевагу… Чисто хуліганські. Серед постраждалих
є і жінки.
На даний момент ми зробили все від нас залежне, щоб
винні відповіли за скоєне. Тому пов’язую «акцію» з розклеюванням оголошень стосовно мене з цими випадками.
Зрозуміло, що прізвищ я не можу називати, адже ведеться слідство. Я закликаю громадян, які також постраждали від подібних дій, звертатись до Вишгородського відділу поліції.
І як би авторам рекламної акції не хотілось очорнити
роботу вишгородських правоохоронців, статистика свідчить про інше.
З 1 січня 2019 року особовим складом Вишгородського відділу поліції виявлено 89 випадків зберігання наркотичних речовин. Із них 57 особам повідомлено про підозру.
Направлено до суду – 62 справи. Щодо збуту наркотичних
психотропних речовин — виявлено 8 фактів. По 7 з них
справи направлено до суду.
У минулому році було виявлено 83 випадки зберігання
наркотичних речовин, повідомлено про підозру 47 особам,
48 справ направлено в суд. По збуту у 2018 році зафіксовано 2 факти, затриманим було оголошено про підозру та
направлено справи до суду.
Попри збільшення кількості розкриття наркозлочинів
по кількох статтях Кримінального кодексу та якості у боротьбі з ними, в регіоні й далі з’являється інформація, яка
відверто паплюжить репутацію місцевої поліції.
Поліція закликає її авторів, а також органи місцевого
самоврядування та громаду приєднатися до боротьби з
цим негативним явищем. Якщо вам стало відомо про факти співпраці працівників поліції із наркобізнесом, просимо
повідомляти до прокуратури, ДБР, ДВБ Національної поліції для подальшої перевірки та прийняття відповідних
рішень.
Вікторія ШМИГОРА

Розпочинається
голосування!

Драйвова «Київська сотка»
Початок вересня відзначився значною подією в
спортивному житті столиці та Київської області. Вшосте відбулися міжнародні велоперегони «Київська сотка». У них взяв участь і вишгородський велоклуб
«SkyFitness – GRAWE».

ПРОДАМ ГАРАЖ.
ВИШГОРОД.
Тел: (067) 791-44-36

Із 11 спортсменів клубу, які стартували, дев’ятеро вибороли призові місця: 4 перших, 3 других та 2 третіх. Я
також спробував свої сили у цьому заїзді. Всього у змаганнях взяли участь понад 2500 учасників — професійні
і непрофесійні спортсмени з більш ніж 50-ти міст України,
а також з Італії, Білорусі, Нідерландів, Швеції, Польщі, Чехії, Швейцарії, США та інших країн світу. Найвитриваліші
учасники подолали маршрут довжиною 100 км.
Почався заїзд на Хрещатику, а фінішував на столичній
Одеській площі. На гірських, шосейних та на сіті-байках
спортсмени проходили по населених пунктах Київської
області: Підгірцях, Креничах, Малих та Великих Дмитровичах, Старих Безрадичах, Тарасівці, Нещерові, Копачеві, Великій Бугаївці, Рославичах, Кременищах, Круглику,
Чабанах.
Організація змагань була на досить високому рівні: організована он-лайн трансляція на ютуб, яка велася з мотоциклів, авто та дронів, а також лаунж-зона з екранами
на фініші. Маршрут — цікавий, зі складними підйомами та
спусками.
Особисто я отримав драйв від перегонів, а також — великий заряд позитиву від того, яка кількість людей із року
в рік долучається до спорту та здорового способу життя.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

Шановні члени КІГ «Лісний», 28 вересня 2019 року о 9:00
відбудуться загальні збори членів КІГ «Лісний» у приміщенні актової зали ЗОШ № 2, вул. Шкільна, 14 (гімназія
«Інтелект»)

ЗНІМУ/КУПЛЮ ЖИТЛО У ГОСПОДАРЯ. Тел: (073) 505-80-80

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

ВЕЛОПЕРЕГОНИ

Шановна громадо! З
15 вересня розпочнеться голосування за наступні проекти, подані
мешканцями
нашого
міста:
— 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).
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), 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

ПОСТЕЛЬКА

Реставрація подушок, ковдр.

Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47. Ринок «Набережний».

РОБОТА У ВИШГОРОДІ.
У зв'язку з розширенням штату в
ресторані, запрошуємо в свою команду:
— ПРИБИРАЛЬНИЦЮ\ПОСУДОМИЙНИЦЮ;
— КУХАРЯ\МАНГАЛЬЩИКА;
— ОФІЦІАНТІВ.

Деталі за тел: (093) 475-75-57

Гаражному кооперативу «Лісний»
потрібен БУХГАЛТЕР на неповний робочий тиждень
і ОХОРОНЕЦЬ.
Деталі при співбесіді. Тел: (067) 584-16-49

РОБОТА У ВИШГОРОДІ. На неповний робочий день потрібні
РОЗКЛЕЮВАЛЬНИКИ ОГОЛОШЕНЬ! Заробітна плата договірна. Тел: (063) 744-84-70

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

