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Київ — Лісабон:
понад 5 000 кілометрів пішки
Понад 5 тисяч кілометрів – від Києва
до Лісабона — через 12 країн за 161 день
пройшов наш земляк, вишгородець Валентин Черненко. Його пішу мандрівку
внесуть до Книги рекордів України.
«Якщо у вас є мрії і бажання, то ви
обов’язково маєте спробувати їх здійснити. Це дає життю наповненості», — каже
Валентин.
Стартував він 5 квітня з центру Києва
із 20-кілограмовим рюкзаком і двома палицями. Щодня долав у середньому по 40
кілометрів. Подорожував удвох із бегемо-

тиком – м’яку іграшку Валентину подарувала донька. За нею і дружиною сумував
найбільше.
Із подорожі він повернувся з величезним досвідом. Його мандрівку мають внести до Книги рекордів України. Та він радіє
іншому – переміг себе. Щоби здійснити
цю мрію, продав навіть авто. За 5 місяців,
каже, витратив три тисячі євро, бо дуже
економно жив.
За час подорожі усвідомив: сім’я – найдорожче, що має.
Влас. інф.

Українські паралімпійці – чемпіони світу
СПОМИН

П’ять років
як одинь день...
5 років тому Вишгород прощався зі ще зовсім юними Героями, які віддали
свої життя на Сході України, – Єрмаковим Євгеном та Ханчичем Денисом. Сьогодні на спомин про них працівники Вишгородської міськради поклали квіти
до їхніх могил на Алеї слави.
Далі — на стор. 2

Детальніше — на стор. 8

У ФОКУСІ

2
СПОМИН
(Початок на стор. 1)
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П’ять років як одинь день...

Єрмаков Євген Сергійович народився
5 лютого 1994 року у Вишгороді. Після закінчення Вишгородської школи «Сузір'я»
навчався у Катюжанському ВПТУ. На початку 2014 року дружина народила Євгенові сина. А по весні Євген Єрмаков був
мобілізований до лав ЗСУ.
Службу проходив у 11-ому батальйоні
територіальної оборони «Київська Русь»
на посаді номера обслуги з відділення
охорони і взводу охорони. 20-річний юнак
брав участь у проведенні спільних з підрозділами МВС операціях щодо виявлення та знешкодження незаконно створених збройних формувань у Слов'янську
та Краматорську, на території довколишніх районів, населених пунктів Чернухіне
та Центральне.
Солдат Єрмаков регулярно брав
участь у відбитті нападів на базовий табір українських військових на горі Кара-

чун. Супроводжував автомобільні каравани по доставці боєприпасів, озброєння,
військово-технічного майна та продовольства на блок-пости. Був задіяний
у бойових операціях із рекогносцировки нової місцевості та установки нових
блок-постів.
У ніч з 14 на 15 серпня група бійців
батальйону «Київська Русь» вийшла
для проведення розвідки. Близько 4:40
українські військові потрапили у засідку
неподалік села Малоіванівка Луганської
області. Бійці намагалися евакуювати поранених. Євген прикривав відступ групи і
загинув від чергового пострілу снайпера.
У нього залишилися дружина, маленький син, батьки та брат із сестрою.
Указом Президента України №
747/2014 від 29 вересня 2014 року «за
особисту мужність і героїзм, виявлені у
захисті державного суверенітету та те-

риторіальної цілісності України» солдат
Євген Єрмаков посмертно нагороджений
орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
На фасадах школи «Сузір'я» у Вишгороді та Катюжанського ВПТУ встановлені
меморіальні дошки на честь Євгена Єрмакова.
14 вересня 2014 року під час обстрілу
українських позицій неподалік Дебальцевого загинув старший солдат батальйону «Київська Русь» Денис Ханчич. Йому
було лише 22. За кілька днів телефонував
матері і говорив, що ось-ось буде вдома...
Та замість міцних синових обіймів і теплого, сповненого любові погляду – ні з чим
не порівняний розпач і біль утрати.
Денис Юрійович Ханчич народився
2 квітня 1992 року у Вишгороді. У 2009
році закінчив київську спеціалізовану
школу № 14 з поглибленим вивченням
німецької мови. Потім служив у спецпідрозділі «Барс» внутрішніх військ України.
Заочно навчався в Національному транспортному університеті.

У червні 2014 року Денис прийшов
добровольцем до 11-го батальйону територіальної оборони «Київська Русь».
Служив гранатометником. У зоні АТО
знаходився близько чотирьох місяців.
Денис Ханчич загинув увечері 14 вересня 2014 року, близько 20:10, коли російські терористи почали масований артилерійський обстріл взводного опорного
пункту українських військових у районі
смт Чернухіне (Луганська обл.) поблизу
Дебальцевого.
Указом Президента України №
473/2015 від 13 серпня 2015 року «за
особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»
старший солдат Денис Ханчич посмертно
нагороджений орденом «За мужність» ІІІ
ступеня.
На стіні школи № 14 у Києві, де колись
навчався Денис, встановлено меморіальну дошку на його честь.

ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ

Бебі-бокси побільшали
Міністерство соціальної політики
поповнило бебі-бокси для новонароджених новими компонентами. Коробку з речами для дитини видають
протягом місяця після пологів.
Зокрема, в коробку додали кількість
пелюшок — 6 шт., дитячі шкарпетки на
вік 4-6 місяців, демісезонний комбінезон
з капюшоном і синтепоновим наповнювачем, розвиваючі килимки з м'якими
дугами і підвісними іграшками, губки
для купання і спеціальний гребінь, для

матері — по пачці післяпологових та звичайних прокладок.
Пакет можна отримати протягом місяця після народження дитини у пологовому будинку або вже після подачі заявки у відділення соцзахисту.
Українські бебі-бокси отримали позитивні відгуки, проте жінки висловили
побажання, щоб коробку можна було
отримувати до пологів, оскільки бебібокс містить речі, необхідні для жінки і
дитини відразу після народження.

17 вересня — День рятівника
Гасло Державної служби з надзвичайних ситуацій України — «Запобігти. Врятувати. Допомогти» — відображає нелегкі будні рятувальників.
Попередження та ліквідація пожеж,
різного роду аварій і катастроф, стихійного лиха, знешкодження боєприпасів, рятування людей на воді, під
час дорожньо-транспортних пригод
— далеко не повний перелік завдань
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — служби 101.
З нагоди відзначення Дня рятівника
щиро вітаємо всіх ветеранів пожежної
охорони, особовий склад, усіх працівників системи Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Бажаємо міцного здоров’я, творчого

натхнення та оптимізму, щастя і успіхів
на життєвому шляху, стабільності, душевного спокою і матеріального добробуту. Хай безмірною буде людська подяка за кожну тривожну хвилину нелегких
буднів, які потребують від вас мужності
і відваги, здатності приймати відповідальні рішення та ризикувати особистим заради спільного.
Нехай рідні зігрівають вас повагою та
турботою, друзі — підтримкою у хвилини радощів та випробувань, кохані — теплом сердець та вірністю.
Мирного вам неба над головою, ясного сонця, впевненості в собі і в своїх
силах, незмінного успіху у всіх справах.
Керівництво Вишгородського РВ ГУ
ДСНС України у Київській області

11 вересня о 14:39 до ДСНС надійшла інформація про те, що на околиці
с. Любимівка Вишгородського району сталося загорання сухої трави з
розповсюдженням вогню на приватні
господарські споруди та житлові будинки.
На місце події виїхали рятувальники 37-ї ДПРЧ м. Вишгорода, 35-ДПРЧ м.
Бучі, 38-ДПРЧ смт Димера, 39-ДПРЧ с.

Нові Петрівці, 36-ДПРЧ м. Ірпеня та 53ДПРП смт Гостомеля.
Пожежу локалізовано о 18:30 та повністю ліквідовано о 21:27.
Вогнем знищено три житлові та три
господарські будівлі на площі 700 м. кв.,
п’ять автомобілів та трактор. Обійшлося
без жертв і постраждалих.
До гасіння було залучено 18 чоловік
особового складу та 6 одиниць техніки.

Транспортний соціальний
проект сприймається на «ура»
НАМ ПИШУТЬ
Хочеться щиро подякувати міському голові Олексію Момоту та депутатам
міської ради за підтримку соціально
незахищених категорій вишгородців,
зокрема, у питанні пільгового перевезення пасажирів. Можливо, для працюючих людей цей факт не суттєвий, а для
пенсіонерів — це важлива підтримка.
Далеко не кожна літня людина має змогу
оплачувати поїздки до столиці, бо принизливої мізерної пенсії ледь вистачає на харчування. І ось раптом — нам такий приємний подарунок. Скажу відверто, що далеко
не кожне місто України, не кожен мер наважилися впровадити подібний транспортний експеримент, адже, щоб не заморочуватися, можна знайти десятки причин. У
нас усе вийшло гаразд. І я не розумію тих

«правдоборців», які ллють бруд на очільника міста за цю добру справу.
Ми маємо гарний приклад від наших
сусідів — киян. Мер Віталій Кличко впровадив у столиці Картку киянина, завдяки
якій жителі отримують соціальні дисконти
для оплати товарів у магазинах і супермаркетах, отримують пільги в аптеках, при обслуговуванні у лікувально-профілактичних
установах тощо. Для багатодітних сімей,
пенсіонерів та інвалідів — це суттєва підтримка. Звісно, що бюджет Києва не зрівняти з казною Вишгорода, але вже те, що
Олексій Вікторови впровадив у життя пільговий транспортний проїзд, — вже робить
йому честь на довгі роки. Твердо вірю, що
у нього вистачить сил, енергії, наснаги і надалі захищати пенсіонерів, впроваджуючи
у життя нові соціальні пілотні проекти.
Владислав БАЛУЄВ

Вишгород
Субота, 21 вересня 2019 року

МІСТО

У МІСЬКВИКОНКОМІ

ТРАНСПОРТ

Благоустрій на європейський кшталт

Соціальна напруга спала

19 вересня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради, на якому було
розглянуто низку нагальних питань.
Зокрема, прийнято на квартирний
облік осіб, згідно із законодавством про
статус учасників бойових дій. Також члени виконкому надали дозвіл на укладення договору дарування квартири неповнолітньому за згодою батьків.
Присутні одноголосно підтримали
проект рішення «Про затвердження міського автобусного маршруту № 2: «вул.
Кульчицького — масив «Сади Дніпра»,
а також графік руху. Перевезенням пасажирів займатиметься комунальне підприємство «Вишгородпастранс».
Разом із тим було затверджено й
протокол засідання конкурсного комітету, який визначив перевізника
на автобусному маршруті № 1: «Вул.
Київська-Набережна-ЖК «Велесгард».
Таким чином КП «Вишгородпастранс»
найближчі п’ять років здійснюватиме
регулярні рейси на цьому міському напрямку.
Було визначено і місце проведення
щотижневих ярмарків — продажу сільськогосподарської та промислової продукції. Традиційно вони розташовуватимуться вздовж стадіону «Енергетик».
Позитивно сприйняли присутні й
звернення підприємців на дозвіл прове-

дення благоустрою прилеглих до кафе
територій. Скажімо, біля кафе «Kava
Love» по вул. Симоненка, 4-в паралельно зі встановленням парасольки, столика та стільців буде оздоблено прибудинковий фасад горщиками з квітками на
європейський кшталт.
Схвальну оцінку отримала й заява
директора державного підприємства
«Молодість» з проханням надати дозвіл
на розміщення пересувного цирку-шапіто «Артфлай». Таким чином, діти міста
матимуть змогу розважатися на пересувних атракціонах в районі набережної
Київського водосховища.
Згідно з декларацією про готовність
об’єктів до експлуатації, члени виконкому присвоїли поштові адреси низці новозбудованих індивідуальних житлових
будинків, а також перевели садові будинки у житлові. Було надано дозвіл на
приватизацію житлового приміщення у
гуртожитку по пр-ту Шевченка.
Розглянуто багато питань щодо розміщення рекламних носіїв: щитів, бігбордів, прапорів, вивісок на фасади й
покрівлі, штендерів та інших конструкцій.
Практично всі питання порядку денного було розглянуто позитивно завдяки ретельно підготовленим проектам та
особистій явці заявників.
Влас. інф.

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ ВИШГОРОДА

Розпочато голосування
Шановна громадо! Розпочато голосування за наступні проекти, подані
мешканцями нашого
міста:
Стадіон та парк
відпочинку
«Курган».
Проект передбачає: відновлення футбольного поля зі
зміною трав’яного покриву на штучне
покриття, облаштування трибунами, облаштування парку (зони відпочинку) по
вул. Ватутіна.
Благоустрій озера «Бегемотики».
Проект передбачає: очищення озер
«Бегемотики» на набережній Київського водосховища та проведення благоустрою прилеглих до озер територій.
Туристична тропа «Серце Вишгорода».
Проект передбачає: проведення благоустрою зеленої зони по вул. Кургузова
(поруч із парком «Ярославичі»).
Покриття дитячого майданчика
«Мрії дитинства».
Проект передбачає: покриття існуючого дитячого майданчика гумовим покриттям біля будинку по пр. Шевченка,

2-д (ЖК «Ольжин Град»)
Спортивний майданчик «Спорт для
всіх».
Проект передбачає: створення спортивного майданчика (вуличні тренажери) по пр. Шевченка, 2-д (ЖК «Ольжин
град»).
Дитячий амфітеатр «Амфік».
Проект передбачає: встановлення
дитячого амфітеатру «Амфік» між ЖК
«Ярославичі-1» та ЖК «Ярославичі-2»
поруч із дитячим майданчиком «Зеленгай» та парком «Ярославичі».
Паркова зона відпочинку «Чайка».
Проект передбачає: встановлення
стовпів освітлення у центрі паркової зони
відпочинку; викладення бруківкою доріжок зони відпочинку; вздовж доріжок
— встановлення лав для відпочинку та
урн для сміття; зробити велосипедну доріжку; озеленення території, проведення
Wi-Fi з відкритим доступом.
Молодіжний центр «Серце Вишгорода».
Проект передбачає: створення унікального молодіжного центру (лекції,
спілкування тощо).
Туристична навігація для міста
Вишгорода.
Проект передбачає: встановлення в
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Минулого тижня у соцмережах
прокотилась хвиля обурення щодо
величезних черг пасажирів у Вишгороді. Мовляв, через недобросовісних
перевізників люди вчасно не дістались на роботу, навчання. Посипалась
низка звинувачень і на адресу міської
влади. Чи був транспортний колапс та
про коригування маршрутів з розрахунку практичності для вишгородців
розповідає заступник Вишгородського міського голови Трохим Іванов:
—
Минулого
тижня дійсно на
зупинках громадського транспорту
біля БК «Енергетик», у центрі міста
зібрались чималі
черги. І, на жаль,
деякі вишгородці
не змогли вчасно
дістатись на роботу, навчання… Це було пов’язано з тим,
що на вул. Богатирській у Києві сталася
аварія. Через обмеження руху автобуси
по маршруту застрягли у заторі. Але,
як тільки він розсмоктався, — рух транспорту відновився.
На минулій сесії Вишгородської міської ради звітувався керівник «Вишгородпастрансу». Нагадаю, коли створювалось це підприємство, було проведено
конкурс на 396 маршрут, і ми планували
закупити шість автобусів, які мали брати участь у ньому. Сьогодні комунальне підприємство працює. Два автобуси,
кожен з яких вміщує двісті пасажирів,
перевозять пільгові категорії населення
безкоштовно. Перші три рейси вранці і
останні три автобуси йдуть переповнені
у напрямку Києва і в зворотньому. Два
денних рейси заповнені наполовину. Загалом, це близько 2000 людей у день, які
користуються соціальним транспортом
Вишгорода.
Окрім цього, працює інший маршрут,
який набуває популярності. Зранку він
везе школярів і тих, хто їде на роботу з
військової частини, з дачного кооперативу «Сади-Дніпра». З кожним днем все
більше людей ним користуються.

За рішенням транспортної комісії,
засідання якої відбулося декілька тижнів тому, Вишгородська міська рада,
райдержадміністрація звернулися до обласної ради щодо внесення коригувань
у маршрут № 396 із заїздом на Почайну (через м. Героїв Дніпра). А саме: аби
один рейс в м. Вишгороді заїжджав на
ЖК «Ярославичі». Інший напрямок —
це також 396-й маршрут із заїздом до
військової частини та ЖК «4 Карати», і
звичний маршрут. У кожному автобусі
для зручності пасажирів це б зазначалось.
Усі потрібні документи для цього вже
подано. Виїзна комісія засвідчила, що
сполучення таке дійсно може бути. Чекаємо на погодження цього маршруту
і сподіваємося, що найближчим часом
таки почне курсувати 396 маршрут, який
заїжджатиме до ЖК «Ярославичі», військової частини та ЖК «4 Карати».
Стосовно закидів у соцмережах
щодо непотрібності пільгового рейсу
сполученням «Вишгород — м. Героїв
Дніпра». Згадайте, як поводився попередній перевізник по маршруту № 397
стосовно пільговиків. За домовленістю,
водії повинні були брати всіх пасажирів.
Зрозуміло, що містом, коли автобус іде
повний, вони зупинялись, пільговики заходили по двоє-троє. Але найпринизливішим було те, що на Героїв Дніпра, на
початковій станції, водії спочатку впускали в автобус тих, хто платить, а вже
потім людей, які користуються пільгами.
Нині ж соціальна напруга по транспортних питаннях спала. І це головний
показник.

місті двох туристичних пілонів з інформацією щодо пам’яток Вишгорода та з
картою міста, зміну поточних адресних
табличок на будинках (пр. Мазепи) на
нові.
Туристичний імідж міста Вишгорода: розробка та презентація концепції
туристичного брейдингу території.
Проект передбачає: розробку та презентацію концепції туристичного бренду
міста Вишгорода.
Дванадцять народних скульптур.
Проект передбачає: виготовлення
скульптур та скульптурних композицій,
створених з вогне-, волого-, вандалостійких природних матеріалів у лініях та
кольорах, притаманних народному стилю.
Адреса: вулиці, сквери, площі міста
Вишгорода.
Street Art Festival Vyshgorod.
Проект передбачає: проведення щорічного фестивалю з культурною, туристичною, освітньою та соціально-економічною основою.
Адреса: набережна Київського водосховища м. Вишгорода.
Комплекс спортивного знаряддя
типу «ВІТАПАРКУР» у зеленій зоні за
школою «Сузір’я».
Проект передбачає: встановлення
комплексу простих знарядь, що складається з 15 міні-майданчиків, які об’єднані
у єдиний маршрут для пробіжок або прогулянок.

Освітній проект-гра для дітей «Колонізуємо планету».
Гра розрахована на школярів старшого віку, але можна адаптувати і для
молодших. Скелет гри виглядає так: 1.
Обираємо планету, яку будемо освоювати. 2. Збираємо необхідні речі в дорогу
(саджанці, насіння, інструменти, тощо)
3. Мінімізуємо вантаж, щоб його могла
підняти ракета. 4. Приземлюємось на
планеті, обираємо місце для заснування міста. 5. Облаштовуємось. Тобто:
створюємо план міста, розраховуємо
терміни будівництва. Звичайно, все це у
спрощеному вигляді. 6. Створюємо поля
та сільське господарство. 7. Виклики:
землетрус, напад саранчі, епідемія, підтоплення.
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/або в кабінеті 66,
третій поверх адмінбудинку за адресою:
м. Вишгород, площа Шевченка, 1, де будуть розміщені скриньки для голосування. Проголосувати можна до 15.10.2019
р. Долучайтесь!
ЗРОБИМО НАШЕ МІСТО КРАЩИМ
РАЗОМ!
https://rozumnemisto.org/vyshhorod/
public-budget/projects
Тетяна БРАЖНІКОВА
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Гетьман з Вишгородщини — Гаврило Крутневич
Не кожен із 490 райцентрів України може похвастатися статусом гетьманської столиці або місцем народження того чи іншого гетьмана, кошового отамана Війська Запорозького. Вишгородщині
у цьому сенсі поталанило. Так, селище Димер протягом 1676-1678 рр. було резиденцією гетьмана
Остапа (Євстратія) Гоголя. Є й інший уродженець
Димера — козацький ватажок, про якого і піде
далі мова.
У своїй двотомній праці з історії Димера відомий
краєзнавець Г. І. Алексєєнко зазначив, що вихідцем
із селища також є Гаврило Крутневич, гетьман запорозького війська на початку ХVII століття. За браком
площі Григорій Іванович обмежився короткою довідкою, тому ми спробуємо дещо розлогіше розповісти
про цю людину.
Дійсно, історичні джерела вказують на його димерське походження. На жаль, нам не залишилося
відомостей про соціальний стан родини Крутневичів,
його дитинство і юність. Поза літописами — і мотиви,
які привели Гаврила на дніпровський Низ. Втім, здогадатися неважко: молодецька відвага, лицарська слава у герці з татарами і турками, а звідси — військова
здобич і трофеї. Але, мабуть, найголовнішим було те,
що за дніпровськими порогами — абсолютно нічим не
обмежена свобода. Між бойовими сутичками: рибалка, полювання, мед-горілка — гуляй досхочу.
Вперше Крутневич згадується під час польськокозацького походу на Молдову. Запальні запорожці
потурили в шию легендарного полководця Самійла
Кішку і гетьманську булаву вручили досвідченому і
авторитетному Гаврилу Крутневичу. З командуючим
вони не прогадали, тому що у найвідповідальніших
битвах козакам посміхалася Фортуна. Крутневич
встигав і на полі бою, і на дипломатичній ниві. Користуючись моментом, він добивався амністії для учасників антипольського повстання під проводом Косинського, а пізніше — Наливайка, добивався виплати
жолди — військової платні, розширення козацьких
прав і вольностей. Але будемо відвертими — після
походу запорожці послали до біса і гетьмана Крутневича. Надто непокірними і своєрідними були чубаті
вояки.
Наступного 1601 року розгорілася польсько-шведська війна за Естонією. Польський уряд відгукнувся на
звернення Крутневича і пішов на найширші поступки
січовикам, але за умови їх участі у війні проти шведів.
Багатьом мешканцям Вишгорода та гостям міста добре знайома ця ошатна чотириповерхова споруда, що знаходиться поруч зі стадіоном «Енергетик» по вулиці Шолуденка, 14. А ще чимало людей
звертають на неї увагу тільки тому, що з весни до
пізньої осені тут палахкотять різноманітними барвами квіти. У цю осінню пору, зокрема, цей куточок райцентру особливо привабливий і затишний
— прямо перед будинком цвітуть неперевершені
чорнобривці. Клумба висаджена у формі одного з
головних символів нашої держави — тризуба.
Можна тільки уявити, скільки вміння, старання, наполегливості й сумління довелося докласти творцям
цього дива Миколі Гладкому і Василю Кирієнку, щоб
ним так захоплювалися перехожі.
Уже цей промовистий факт свідчить, що працюють
тут люди творчі, небайдужі, одержимі. Якраз про них,
про дружний і згуртований колектив Київської обласної автомобільної школи (а саме він тут базується) і
піде наша розповідь.
— Наше головне завдання, — розповідає директор
закладу, що функціонує з 1975 року, Сергій Ніколаєнко, — допомогти бажаючим опанувати професію водія. Образно кажучи, якщо перефразувати одну відому
пісню, така у нас робота — навчати водити авто.
А якщо додати, що у наш час автомобіль — не розкіш, а засіб пересування, стає зрозумілим, що кількість бажаючих отримати документ, що дає право на
керування автотранспортом, постійно зростає. І якраз
ми покликані допомогти їм у цьому. До речі, здійснюємо підготовку водіїв транспортних засобів наступних
категорій: «А», «А1», «В1», «В», «С1» та «ВЕ». Термін
навчання — 2 місяці.
Варто зауважити, що в колективі особливо дбають
про якість навчального процесу з тим, щоб майбутній
водій досконало опанував будову і роботу найважливіших вузлів і агрегатів автомобілів. Адже це йому допоможе згодом при потребі безпомилково виявити несправність і швидко її ліквідувати.
Ну і, звісно, важливим є отримання навиків керування автомобілем, добре засвоєння кожним закону

Таким чином, більше 4 000 запорожців вирушило до
Прибалтики. Парадокс та й годі: гетьманом війська
було обрано… Самійла Кішку! Того самого, якого рік
тому у Молдові було з люттю скинуто з посади гетьмана. Розумом нам не осягти вчинки запорожців.
Але невдовзі трапилося лихо. Під час штурму цитаделі міста Полтсамаа Самійло Кішка загинув. Козацтво гідно попрощалося з народним героєм, і було
вирішено поховати його в Україні у м. Каневі. На військовій раді запорожці обрали гетьманом, не повірите, знову Гаврила Крутневича, якого теж не так давно
вигнали з посади гетьмана.
Загалом, козаки воювали дуже хоробро. Недарма великий коронний гетьман Ян Замойський доручив запорожцям йти в авангарді армії, проводити
розвідку, знищувати навколишні гарнізони, фуражні
та розвідувальні загони ворога. Але війна затягувалася, бракувало грошей на виплату воякам, тривало
масове дезертирство з королівського війська, не було
фуражу, провіанту. Крутневичу булаву вручили у найважчий період війни.
Про козацьку звитягу в Естонії розлого йдеться у
польських хроніках, реляціях, листах, та ми обмежимося одним епізодом, який характеризує Гаврила
Крутневича як талановитого полководця.
Козакам потрібно було з’єднатися з основними
польськими силами. Але над військом нависало удвічі більше шведів на чолі з талановитим полководцем
герцогом Нассауським. І тоді Крутневич розпорядився відступати бойовим табором із возів — улюбленим

Краса для перехожих,
навчання для охочих

дороги, вміння у складній ситуації оперативно прийняти єдино правильне рішення, щоб запобігти аварії.
Іншими словами, убезпечити себе та інших учасників
дорожнього руху від біди.
І справді, головною метою навчального закладу
було, є та залишається підвищення рівня безпеки під
час керування транспортним засобом, оскільки безпека на дорозі — найважливіший показник майстерності
досвідченого автомобіліста.
Саме тому у Київській обласній автошколі Всеукраїнської спілки автомобілістів теоретичний курс ви-

і перевіреним у степу похідним порядком. Скандинавському леву це видалося смішним і примітивним, і він
усіма силами кинувся на табір. Це було страшною і
фатальною помилкою. Шведи захопили першу лінію возів, але розірвати табір не вдалося. Запорожці
влучним вогнем викошували нападників, а потім у рукопашній сутичці відкинули їх від возів.
А Крутневич був поза табором, і в потрібний момент його кіннота вдарила атакуючих у спину. Кілька
сотень шведської піхоти було вирізано в пень. Це був
розгром чисельнішого ворога.
Іронія долі: Гаврила Крутневича запорожці знову
скинули з гетьманства. Новим ватажком було обрано
Івана Куцковича (Куцку). Виснажені поляки і шведи
припинили бойові дії і козаче військо обшарпане, без
платні вирушило в Україну.
Населення Литви і Білорусі вороже зустріло їх. І
розлючені козаки по ходу спустошували край. Особливо дісталося Могилеву і Вітебську. По дорозі вони
забирали багато коней, жінок, дівчат і дітей, так що на
одного козака припадало по 8-12 коней, по 3-4 жінок
чи дівчат і по 3-4 дітей — усіх їх забирали, звичайно,
щоб взяти викуп від родичів. Гетьман Іван Куцкович,
не бачачи можливості заспокоїти козаків, здав булаву
Іванові Косому, а сам покинув Білорусію.
Невідомо, чи по дорозі на Низ Крутневич відвідував рідний Димер. Якщо військо переправлялося
через Прип’ять і прямувало правим берегом Дніпра
— старовинним шляхом на Київ, то однозначно гостював удома.
Навесні 1603 року вже в Києві запорожці втретє
попрохали Крутневича бути старшим над військом.
Інший сказав би: «А не пішли б ви, сучі діти, під три
чорти?» А терплячий Крутневич погодився, хоча й
знав, вік гетьманський — недовгий. Так потім і сталося.
Де загинув він — невідомо. Імовірно, під час московських походів 1609-1618 років. 400 років тому
20 000 козаків гетьмана Петра Сагайдачного так погуляли по Московії, що царі запросили миру. Серед
них був і Гаврило Крутневич — тричі старший Війська
Запорозького, мудрий і хоробрий воїн, а, головне, —
виходець із нашого славетного краю. Цій видатній
особистості — хоча б меморіальну дошку у Димері —
козак її заслужив сповна.
Володимир ТКАЧ
вчення Правил дорожнього руху та практичні заняття
веде досвідчений педагог Олексій Прокопенко, а вже
інструктори з індивідуальних навиків водіння автомобілів Олександр Куделя та Григорій Курочка допомагають набути основні навички, що дозволяють відчувати
себе впевнено і комфортно, перебуваючи за кермом
на транспортних засобах марки: Renault, Mitsubishi,
Daewoo, ВАЗ-2107, ГАЗ-66, а також на мотоциклах
Viper та скутерах Defiant.
На затишному подвір’ї автошколи, що потопає в
зелені плодових і декоративних дерев, обладнаний
чудовий автодром. Тут майбутні автомобілісти отримують ази управління транспортним засобом, вчаться зливатися з ним воєдино, щоб згодом, уже будучи
повноправним учасником дорожнього руху, вміти майстерно керувати чотириколісним другом.
Крім того, викладачі та інструктори у ході проведення навчального процесу багато уваги приділяють
не тільки підвищенню рівня професійної майстерності
своїх підопічних, а й прищеплюють їм почуття неухильного дотримання вимог етики водія, залишаючись при
цьому врівноваженим, ввічливим та доброзичливим,
сподіваючись водночас на взаємоповагу та порозуміння з ними. А ще тут можна отримати навики надання
первинної медичної допомоги потерпілим внаслідок
дорожньо-транспортних пригод.
Можливо, саме завдяки такому творчому підходу
до справи за результатами щорічного загальнодержавного фінансово-економічного аналізу діяльності
суб’єктів господарювання України (КВЕД 85.32 «професійно-технічна освіта») упродовж 2009—2016 років навчальний заклад отримував номінацію «Лідер
галузі».
Отже, якщо ви «дозріли» до того, що вам треба обзавестися авто, слід пройти курс навчання й отримати
посвідчення водія. Тож Київська обласна автошкола
готова допомогти у цьому. Подавши сюди необхідні
документи для навчання, ви не тільки станете власником бажаного документа, а й здобудете впевненість у
своїх знаннях та уміннях.
Микола ПРИБЕРЕЖНИЙ

Вишгород
Субота, 21 вересня 2019 року

МИ І МІСТО

Врятувала від посухи

У нашому дворі посохли майже
всі посаджені весною молоді деревця. До обов’язку двірників не входить
поливати їх, а той, хто посадив, сподівався, мабуть, на дощ. Тим часом
спека перемагала…
Вона й далі б сушила землю, траву,
нищила б оті тендітні зелені насадження
з тоненькими гілочками, якби не Поліна
Іванівна Брагарник. Не могла вона спокійно дивитися на цей безлад. І якби не
вона, розкішне південне дерево припинило б своє життя ще при спорудженні
нового супермаркету біля нашого будинку, бо заважало будівничим – росло на
межі з небезпечною зоною.
Вона умовила їх перенести деревце.
І ті обережно підкопали його бульдозером і з грудкою землі посадили у нову
ямку. Поліні Іванівні залишилось одне –
не дати йому зачахнути.
З третього поверху 80-річна жінка
все літо носила воду — відром, пляшками, зупиняючись майже на кожному
кроці: боліли руки, ноги. Носить і зараз.
А дерево зацвіло і вигнало розкішне велике листя.
Навіщо вона це робить, коли іншим
байдуже?
Шкода дерева, — каже Поліна Іванівна. — Воно ж живе і, подивіться, яке
гарне.
Вона добре знає про те, що це дерево, як тисячі його родичів, насичує
киснем повітря, а згодом розростеться
і утворить шати, під якими найбільша
спека не страшна.
У маму вдалася і дочка Валентина.
До роботи у столиці вона добирається близько трьох годин, але знаходить
час прибрати у під’їзді – помити вікна,
підлогу, ганок. Мати дорікає дочці, щоб
вона цього не робила. Зрозуміло, якщо
ЖЕК не прибирає у під’їздах, як колись,
то ми повинні це робити самі, по черзі,
або найняти людину, що буде прибирати
за наші гроші. І хоч Валентина любить

ФУТБОЛ
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Допоможемо нужденним

матір, але у цьому випадку не слухає її.
Бо не може спокійно дивитися на бруд.
Як не може її мати дивитися на зелені
насадження, що гинуть від посухи.
Обидві вони — трудяги. Поліна Іванівна 37 років працювала ливарницею
на Київському заводі пластмас, а починала свій трудовий стаж на Каскаді
Київських ГЕС. 50 років віддала виробництву. Вона щаслива бабуся і вже
прабабуся — четверо онуків, п’ятеро
правнуків продовжують працьовитий рід
Брагарників, перших поселенців Вишгорода. Прізвище це у місті дуже розповсюджене.
… Коли бачу, як іде до дерева з відерцем води Поліна Іванівна, стає сумно
і радісно. Радісно від того, що такі люди
прикрашають наше життя, що завдяки
їм розквітає земля. А сумно від того,
що мало бажаючих підхопити оту важку
ношу, яку нести цій жінці вже не сила.
Валентина ГОЛОВАНЬ,
член Національної
спілки журналістів України

1 жовтня у всьому світі відзначають Міжнародний день людей похилого віку. В Україні кожен п’ятий
мешканець — особа похилого віку,
шоста частина цих людей — самотні.
Половині з них потрібна допомога в
повсякденному житті, особливо сьогодні, коли для багатьох пенсіонерів
основним джерелом існування є пенсія, розмір якої не забезпечує нормального життя.
Волонтери та працівники Вишгородської Районної Організації Товариства
Червоного Хреста України напередодні свята провели у соціальній мережі
флешмоб «Стежинами життя», мета
якого — привернути увагу та нагадати
всім про обов’язок бути турботливими і
милосердними до найповажнішої части-

Наша «Чайка» перемогла «Ніку»

13.09.2019 відбулася гра другого
туру Чемпіонату міста, в якому команда «Чайка 2008» зустрічалася з
командою ФК «Ніка» (Київ). Гра почалася атаками киян, де виділялися
швидкі і технічні гравці. Однак вишгородські захисники, хоч і не без зусиль, але зуміли не допустити суперників до своїх воріт. А потім і зовсім
відсунули гру від них...
Перший тайм проходив у обопільних
атаках. Одного разу м'яч навіть побував
у воротах «Ніки» після удару з вільного удару з центру поля. Однак суддя
справедливо не зарахував взяття воріт,
оскільки м’яч нікого не торкнувся, та й

РАЗОМ

ПОЗИТИВ

відразу троє гравців «Чайки» перебували в офсайді і заважали воротареві.
Перший тайм так і залишився безголевим. А в другому — ініціатива перейшла
до «Чайки». Атакуючі раз-по-раз проривалися до воріт суперників, створюючи
небезпечні ситуації. І, врешті-решт, м'яч
опинився у воротах «Ніки». Прорив по
флангу, простріл і — гол! Правда, кияни
незабаром відігралися. М’яч ледь не потрапив у практично порожні ворота вишгородців, але захисники встигли його
відбити. А потім були забиті ще два м’ячі
у ворота «Ніки». Підсумок зустрічі 3: 0 на
користь «Чайки». Вітаємо з перемогою!
Юрій ОМЕЛЬЧЕНКО

ни нашого суспільства.
Наша мета — збір коштів, продуктів харчування, одягу, медикаментів та
необхідних речей для хворих, інвалідів,
потребуючих для забезпечення їм гідного життя.
Звертаємося до керівників державних і приватних закладів, директорів
шкіл та шкільної громади, релігійних
громад та усіх мешканців нашого міста
і району. Всі зібрані кошти підуть на придбання продуктових наборів найнужденнішим підопічним нашої Організації.
Наш картковий рахунок 5169 3305
1696 7327.
Наш поточний рахунок 260013093822
Вишгородська РОТЧХУ 23571538
322669 Ощадбанк
Вишгородська РОТЧ

БУДЬМО ЗДОРОВІ!

Вишгород — спортивне місто
Днями в Україні відзначали День
фізичної культури і спорту! Це свято
є особливим для нашої команди, адже
більшість з нас мають пряме відношення до спорту! Ми розуміємо важливість популяризації здорового способу
життя, залучення до спорту людей різних поколінь і віку, збереження діючих
об'єктів спортивної інфраструктури та
будівництва нових, адже за здоровою
нацією – майбутнє України.
За нашої ініціативи у рамках проекту «Вишгород — здорове та спортивне
місто» було започатковано щорічні змагання серед школярів «Веселі старти»,

Ярмарок спорту, дозвілля, спортивнонавчальний захід «Безпека на воді»,
«Зарядка вихідного дня», «Золота
Йога» (графік занять у БК «Енергетик»:
вівторок — з 14:30 до 16:00, четвер — з
13:30 до 15:00, субота — школа №1, з
8:00 до 9:30).
Бажаємо всім, хто цінує і шанує заняття спортом, міцного здоров’я, миру,
добра і щастя, наполегливості і наснаги,
удачі та підкорення нових спортивних
висот! Нехай принципи олімпійського
руху «Швидше, вище, сильніше!» супроводжують вас скрізь і завжди!
Тетяна БРАЖНІКОВА
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Програма ТБ

Вишгород
Субота, 21 вересня 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 23 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
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20, 13:05
«Мiняю жiнку»
14:05 «Сiмейнi
мелодрами»
15:05 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
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»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:50 «ДжеДАI»
11:15, 19:25, 20:30
Т/с «Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
15:00 Х/ф «Атлантичний
рубiж»
16:45 Х/ф «Атлантичний
рубiж-2: Воскресiння»
21:35 Т/с «Касл-7»
23:10 Х/ф «Слiд смертi»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:05 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!

09:30 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
11:45, 04:45 Своя земля
12:00 Енеїда
13:10, 20:30 Бюджетники
13:45, 23:30, 03:00
#ВУКРАЇНI
14:30 Д/ц «Аромати
Мексики»
15:15 Д/ц «Морська
кухня»
17:15 Плiч-о-плiч
17:30 Перша шпальта
18:25 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
21:30 The Best FIFA
Football Awards 2019
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 «Улюбленi дiти»
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 Панянка-селянка
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Т/с «Хамелеон»
СТБ
07:00 Т/с «Коли ми
вдома»
10:05 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:55 МайстерШеф
14:55, 19:00, 23:45 Хата
на тата
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть

екстрасенси
21:00 Т/с «Вибiр матерi»
НОВИЙ КАНАЛ
08:05 М/ф «Тарзан 2»
09:30 М/ф «Робiнзон
Крузо. Дуже населений
острiв»
11:30 Х/ф «Вона чоловiк»
13:30 Х/ф «Змiшанi»
15:50 Х/ф «Лисий нянь:
Спецзавдання»
17:40 Х/ф «Крокодил
Дандi»
19:50 Х/ф «Крокодил
Дандi 2»
22:00 Т/с «Подорожники»
23:00 Х/ф «Одружуся з
першою лiпшою»

ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:15, 12:25 Х/ф «Шок»
13:40 Х/ф «Хто є хто?»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Схiднi
солодощi 2»
ICTV
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Не дай себе
обдурити
11:25, 13:20 Х/ф «Королi
вулиць»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:20 Х/ф
«Сiмейне пограбування»
16:30 Х/ф «Тiлоохоронець
кiлера»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Один у полi
воїн»
22:25 Свобода слова
23:55 Т/с «Конвой»
5 КАНАЛ
06:00, 09:45, 21:40
Час-Time

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 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, 24 ВЕРЕСНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45, 00:45 «Мiняю
жiнку - 14»
2+2
06:00 «Казка з татом-3»

08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-4»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:55 Х/ф «Бронежилет»
15:30 Х/ф «Захисник»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-7»
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»

10:25 Т/с «Елiза»
11:45 Своя земля
12:00 Енеїда
13:10 Хто в домi хазяїн
13:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
15:15 Бюджетники
15:45, 19:30 Плiч-о-плiч
15:55 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
18:25 Тема дня
19:55 Д/с «Життя з
левами»
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, 02:30 Зiрковий
шлях
11:20, 03:10 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 «Улюбленi дiти»
23:20 Контролер
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:05 Х/ф «Принцеса
Мален»
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»
СТБ
06:25 Т/с «Коли ми
вдома»
09:30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:25 МайстерШеф
14:35 Хата на тата
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть

екстрасенси
19:00 Наречена для тата
21:00 Т/с «Вибiр матерi»
23:45 Один за всiх
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Т/с «Бiблiотекарi»
08:00 Т/с «Абсолютно
секретно»
12:50 Х/ф «Конвоїри»
15:00, 22:00 Т/с
«Подорожники»
15:50, 21:00 Варьяти
16:50 Хто зверху?
19:00 Хто проти
блондинок?
23:00 Х/ф «Селюки у
Беверлi - Хiллз»
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 «Трьох
потрiбно прибрати»
14:10, 15:00 «Речдок»
16:00 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
18:00, 19:00, 01:55
Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00, 02:40 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Схiднi
солодощi 2»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Бiльше нiж правда
11:00, 13:20, 16:20 Т/с
«Танк»
12:45, 15:45 Факти. День
16:30 Х/ф «Всесвiтня
вiйна Z»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Один у полi
воїн»
00:40 Т/с «Конвой»
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
07:45 Будiвельний
стандарт
08:20 Полiгон
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, 25 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
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
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»
13:55 Х/ф «Заклятi
вороги»
15:25 Х/ф «Кiкбоксер»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-7»
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 «Елiза»
11:45 Своя земля
12:00 Енеїда
13:10 #ВУКРАЇНI
13:40, 17:10 Плiч-о-плiч
15:15 Хто в домi хазяїн
15:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
17:30 Нашi грошi
18:25 Тема дня
19:30 Спiльно
21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:15 Д/с «Левиний рик»
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 «Улюбленi дiти»
23:20 Гучна справа
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:05 Х/ф «Лускунчик i
мишачий король»
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
06:35 Т/с «Коли ми
вдома»
09:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:35 МайстерШеф
14:25 Хата на тата
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть

екстрасенси
21:00 Т/с «Вибiр матерi»
23:45 Зваженi та щасливi
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Т/с «Бiблiотекарi»
08:10 Т/с «Абсолютно
секретно»
13:00 Х/ф «Крокодил
Дандi»
15:10, 22:00 Т/с
«Подорожники»
16:00, 21:00 Improv Live
Show
17:00 Хто зверху?
19:00 Дiти проти зiрок
23:00 Х/ф «Шахраї»
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 Т/с «Не жiноча
робота»
12:25 Х/ф «Корсиканець»
14:10, 15:00 «Речдок»
16:00 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Схiднi
солодощi 2»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:50, 13:20, 16:25 Т/с
«Конвой»
12:45, 15:45 Факти. День
16:45 Х/ф «Королi
вулиць»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Перевiрка на
мiцнiсть»
23:30 Т/с «Невиправнi»

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 «Пограбування
по-бельгiйськи»
14:10, 15:00 «Речдок»
16:00 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Схiднi

солодощi 2»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
07:35 «Готуємо разом.
5 рокiв»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Т/с «Не жiноча
робота»
12:25 Х/ф «Я нiчого не
знаю, але скажу все»
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

Леонiдом Каневським»

10:00 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
11:40 Х/ф «Приходьте
завтра»
13:40 Х/ф «Молода
дружина»
15:30 Т/с «Її чоловiки»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше за всiх.
Новий сезон»
22:25 Т/с «Ганна Герман»

трьох»
13:30 Дизель шоу
16:55 Х/ф «Сiмейне
пограбування»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Сiкарiо»
21:35 Х/ф «Сiкарiо-2:
Проти всiх»
23:45 Х/ф
«Глибоководний
горизонт»

ICTV
07:39 Я зняв!
09:20 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На

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,

5 КАНАЛ
06:35, 08:20 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
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, 26 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
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:40, 21:40 Т/с «Свати»
22:30 «Право на владу
2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-5»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:15 Х/ф «Слiд смертi»
15:00 Х/ф «Чужий:
Заповiт»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-7»
UA:ПЕРШИЙ
06:05 М/с «Врумiз»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,

21:00, 23:30 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
11:45 Своя земля
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:30 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
16:15 Д/ц «Морська
кухня»
17:10 Плiч-о-плiч
17:30 #ВУКРАЇНI
19:55 Д/с «Життя з
левами»
20:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:25 Чемпiонат Європи
з волейболу серед
чоловiчих команд.
Пiвфiнал I
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 «Улюбленi дiти»
23:20 Слiдами мiфiв
про Роттердам +. Мiф
четвертий

принцеса»
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

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:05 Х/ф «Соляна

СТБ
07:25 Т/с «Коли ми
вдома»
10:30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:30 МайстерШеф
15:20 Хата на тата
17:30, 23:00 Вiкна-

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:35, 15:30 Т/с
«Пiдкидьок»
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Настане
свiтанок»

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 3»
18:00, 01:00 Панянкаселянка
21:00 Х/ф «Один вдома
- 4»
23:00 Х/ф «Далека
дорога»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Один на
Рiздво»

СТБ
07:05 Т/с «Коли ми
вдома»
11:50, 19:00, 22:45

Новини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Зваженi та щасливi
21:00 Т/с «Вибiр матерi»
23:45 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Т/с «Бiблiотекарi»
08:00 Т/с «Абсолютно
секретно»
12:50 Х/ф «Крокодил
Дандi 2»
15:00, 22:00 Т/с
«Подорожники»
16:00, 21:00 Шалена зiрка
17:00 Хто зверху? 1
19:00 Хто зверху? 2
23:00 Х/ф «Конвоїри»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:25, 13:20, 16:25 Т/с
«Один у полi воїн»
12:45, 15:45 Факти. День
16:45 Х/ф
«Глибоководний
горизонт»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi.
Дайджест
21:25 Т/с «Перевiрка на
мiцнiсть»
23:30 Т/с «Невиправнi»
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
07:25 MEDекспертиза
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 проектiв

П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 7 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
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:25, 22:30 «Лiга смiху
2019»
00:35 «Київ Вечiрнiй»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-5»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:10 Х/ф «Герой у
розшуку»
15:00 Х/ф «Операцiя
«Удар»
19:25 Т/с «Перевiзник»
23:10 Х/ф «Гiсть»
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 «Елiза»
11:45 Своя земля
13:10 Д/ц «Браво, шеф!»
14:30 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
15:15 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/ц «Морська
кухня»
17:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:25 Тема дня
19:30 Розсекречена
iсторiя
20:30 Перша шпальта
21:35 Чемпiонат Європи
з волейболу серед
чоловiчих команд.
Пiвфiнал II
00:00 Телепродаж Тюсо

МайстерШеф
14:45 Хата на тата
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
23:40 Х-фактор
НОВИЙ КАНАЛ
06:50 Х/ф «Шахраї»
08:50 Х/ф «Селюки у
Беверлi - Хiллз»
10:40 Т/с «Подорожники»
14:10 Екси
16:20 Топ-модель поукраїнськи 1
19:00 Топ-модель поукраїнськи 2
21:40 Екси 1
23:55 Екси 2

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:05, 13:20 Х/ф
«Найвеличнiший шоумен»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:20 Скетч-шоу
«На трьох»
16:30, 23:05 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
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 , 28 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 «Казка з татом-3»
08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:00 «Загублений свiт»
14:00 Х/ф «Чужий:
Заповiт»
16:15 Х/ф «Санктум»
18:20 Х/ф «Пiдстава»
20:00 Х/ф «Її звали Нiкiта»
22:15 Х/ф «Урок
виживання»
00:10 Х/ф «Бойовi пси»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!

07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:15 Новини
09:30 Енеїда
11:05 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
13:05 Х/ф «Пармська
обитель»
15:15 Д/ц «Браво, шеф!»
17:25 #ВУКРАЇНI
19:00 Д/ц «Таємницi
людського мозку»
20:00 Розсекречена
iсторiя
21:25 Д/ц «Спiльноти
тварин»
22:20 Т/с «Монро»
23:40 Плiч-о-плiч
00:00 Телепродаж Тюсо

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/с
«Улюбленi дiти»
17:00, 21:00 Т/с «Вiражi
долi»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Гра в любов»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:30 М/ф «Дiномама»
13:05 Х/ф «Принцеса
Мален»
14:15 Панянка-селянка

17:15 Х/ф «Елвiн i
бурундуки»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Казки У Кiно
СТБ
07:05 Прокинься з
Ектором!
08:05 Зваженi та щасливi
10:00 Ток-шоу «Зважся!!»
11:00 Т/с «Вибiр матерi»
19:00 Х-фактор
22:00 МайстерШеф
НОВИЙ КАНАЛ
06:40 М/с «Том i Джеррi
шоу»

07:20 Подiум
09:20 Т/с «Бiблiотекарi»
11:10 Дiти проти зiрок
13:10 Хто проти
блондинок?
15:10 Хто зверху?
17:10 М/ф «Ваяна»
19:10 Х/ф «Подорож до
центру Землi»
21:00 Х/ф «Подорож 2:
Таємничий острiв»
22:50 Х/ф «Глушина»
ІНТЕР
06:15 Х/ф «Я нiчого не
знаю, але скажу все»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом»

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
16:10, 20:00 Рандеву
17:15 Стоп корупцiї!
18:25 Полiгон
19:25 Особливий погляд
21:30, 03:00 Вiкно в
Америку
22:05 Лiнiйка
документальних проектiв
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ПРОДОВОЛЬЧИЙ КОШИК

В Україні назріває
дефіцит картоплі
Українців уже лякають рекордні ціни
на помідори. Крім того, ціни на цукор
незабаром підскочать майже на чверть.
При цьому аграрії прогнозують, що країна зіткнеться з дефіцитом картоплі.
Картопляр Микола розповідає, що ранньому врожаю нашкодила спека, а більш
пізньому – дощі. Картопля є, але вона
дрібніша, ніж очікували, а тому уникнути
дефіциту якісного овоча буде складно.
З цієї причини його вартість вдарила по
гаманцях українців. Ціна, як прогнозують
експерти, буде мінімум вдвічі вище, ніж
торік.
Зараз за кілограм картоплі просять
близько 18 гривень. І ціна опуститься максимум на дві гривні. За словами фахівців,
якщо люди хочуть заощадити і купити
картоплю трохи дешевше, це слід зробити
десь наприкінці вересня. Але їй слід забезпечити належні умови зберігання.
Тим, для кого картопля цього року виявиться занадто дорогою, дієтологи радять альтернативу. Замінити, наприклад,
морквою. А ще є такий овоч – батат. Це
теж крохмалисті овочі, вони, як і картопля,
містять багато швидкозасвоюваних крохмалів.
А ось боятися, що взимку картопля
зникне з прилавків, не потрібно, заспокоюють експерти. Вони запевняють, що
великі агрофірми, які вирощують картоплю, мають у своєму розпорядженні овочесховища, де коренеплід збережеться до
весни. Крім того, за необхідності українців
врятує імпорт.
За інтернет-ЗМІ

КП «УПРАВЛЯЮЧА
КОМПАНІЯ» ВМР
ЗАПРОШУЄ
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:
Помічника керівника
робітників з комплексного прибирання
електромеханіків з обслуговування
ліфтів 5,6 розряду (вік — від 20 до 50 років)
токаря 6 розряду
електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 6 розряду
маляра
водія спецавтомобіля
машиніста-оператора навантажувальної машини.
Гідна оплата праці (з гарантіями на збільшення), навчання за рахунок підприємства,
забезпечення спецодягом та матеріалами,
офіційне працевлаштування
Звертатися за адресою: м. Вишгород,
вул. Кургузова, 9-а.
Тел. (04596) 54-885, (067)-411-54-47

Мешканці міста, району,
області, м. Києва,
підприємства та організації
можуть передплатити газету
«Вишгород» у будь-якому
відділенні поштового зв’язку.
Індекс газети ТОВ «Газета
«Вишгород»
у Каталозі місцевих
періодичних видань 76063.
У Вишгороді відділ
передплати Центру
поштового зв’язку № 10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює:
понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до
17:30. Тел: (04596) 54-349.
НЕДIЛЯ, 29 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 «Свiт навиворiт»
13:30 Т/с «Свати»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2019»
00:15 «Лiга смiху 2019»
2+2
08:10 «ДжеДАI. Дайджест
2018»

09:15 «ДжеДАI 2019»
10:45 Т/с «Звонар»
13:40 Х/ф «Нестримнi»
15:05 Х/ф «Герой у
розшуку»
16:55 9 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Днiпро-1»
19:00 Х/ф «Гнiв»
20:55 Х/ф «Леон-кiлер»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:15 Новини
09:30 Енеїда
10:25 Д/ц «Браво, шеф!»

11:45 М/с «Марин та його
друзi. Пiдводнi iсторiї»
13:00 Х/ф «Три золотих
волосини»
15:20 Розсекречена
iсторiя
16:20 Тема дня
17:35, 22:25 Док. драма
«Мисливцi на нацистiв»
18:25 Чемпiонат Європи
з волейболу серед
чоловiчих команд. Фiнал
20:30 Д/ц «Мегаполiси»
21:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
23:40 Плiч-о-плiч
00:00 Телепродаж Тюсо

ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
09:25 Т/с «Вiражi долi»
13:20 Т/с «Настане
свiтанок»
17:00, 21:00 Т/с
«Референт»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Перехрестя»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Їжачок Боббi:
Колючi пригоди»
11:30 Х/ф «Щоденник
слабака»
13:15 Панянка-селянка

15:15 Х/ф «Далека
дорога»
17:30 Х/ф «Один вдома
- 4»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Казки У Кiно
СТБ
06:20, 12:00 Хата на тата
09:00 Прокинься з
Ектором!
10:00 Наречена для тата
14:55, 17:55, 19:00
Слiдство ведуть
екстрасенси
20:00 Один за всiх
21:00 Я соромлюсь свого

тiла
НОВИЙ КАНАЛ
08:10 М/ф «Тарзан»
10:10 М/ф «Ваяна»
12:10 Х/ф «Голоднi iгри.
Переспiвниця. Ч. 2»
14:50 Х/ф «Подорож до
центру Землi»
16:50 Х/ф «Подорож 2:
Таємничий острiв»
18:40 Х/ф «Пiслязавтра»
21:00 Х/ф «Пограбування
в ураган»
23:00 Х/ф «Проти
шторму»
ІНТЕР
06:10 Х/ф «Осляча шкiра»

08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Дива свiту»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:00 «Крутiше за всiх.
Новий сезон»
14:00 Т/с «Її чоловiки»
18:15 Х/ф «Мадам»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Прогулянка по
Банкоку»
22:20 Х/ф «Холостяки у
вiдривi»
ICTV
06:05 Громадянська

оборона
08:00 Секретний фронт
08:55 Т/с «Вiддiл 44»
11:40, 13:00 Х/ф
«Всесвiтня вiйна Z»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Сiкарiо»
16:25 Х/ф «Сiкарiо-2:
Проти всiх»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «РЕД»
22:50 Х/ф «РЕД - 2»
5 КАНАЛ
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
15:20 Свiтла енергiя
16:10 Рандеву
17:10 Особливий погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з А. Мiрошниченко
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
23:15 Полiгон
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ФУТБОЛ
ВПІЗНАЙ НАШИХ!

Українські паралімпійці – чемпіони світу
Паралімпійська збірна України з
плавання у складі 43-х спортсменів
яскраво виступила на чемпіонаті світу в Лондоні, здобувши перше місце
за загальною кількістю нагород – 55,
серед яких – 17 золотих, 22 срібні, 16
бронзових та четверте місце за золотом серед 77 країн-учасниць.
Крім того, українцями встановлено
три рекорди світу, п’ять рекордів Європи
і дев’ять рекордів змагань.

За підсумками чемпіонату, національна збірна України виборола 18
ліцензій для участі у Паралімпійських
іграх в Токіо.
Від Київщини участь в світовому
чемпіонаті брали два спортсмени Олексій Федина та Ілля Яременко, які здобули золоті нагороди. Обидва вони
— вихованці тренерів Віктора Турчина та Людмили Слівінської.
Влас. інф.

УВАГА!
За інформацією Вишгородського РЕМ
29.09.2019 з 09:00 до 17:00 відбудеться відключення електропостачання адмінбудівель:
КП «Управляюча компанія» ВМР
Вишгородський районний військовий комісаріат
Вишгородський районний суд
Вишгородський міжрайонний відділ ГУ СБУ
Вишгородський відділ поліції
Поліція охорони Вишгородського району
магазин «АТБ-маркет»

Чемпіонський кубок світу серед команд
української діаспори — у Ізраїлю
15 вересня завершився VІІI чемпіонат світу з футболу серед команд
української діаспори. Переможний
Кубок цьогорічного турніру виборола
команда з Ізраїлю. Друге місце посіла
команда українців з Данії, третє — команда з Франції.
Мене переповнює гордість від того,
що Вишгород вперше приймав цей престижний футбольний турнір, який відбувся за сприяння Світового Конгресу
Українців у Вишгороді та Ірпені.
Змагалися шість команд у складі
українців із Греції, Данії, Ізраїлю, Канади, Республіки Молдова, США, Польщі,
Угорщини, Франції та Швеції.
Пишаюся тим, що Вишгородській та
Ірпінській міським радам вдалося провести змагання на найвищому рівні.
Сподіваюся, що подібні заходи надовго
залишаться у пам’яті як української громади, так і в учасників турніру, а також
сприятимуть зміцненню між нами друж-

ТЕНІС

Вишгородці — у збірній Києва

14-15 вересня 2019 р. у спортивному тенісному клубі «Ракетка» м. Києва відбулися відбіркові змагання з
настільного тенісу серед юнаків та дівчат 2005 р. н. Цей турнір проводився
з метою визначення збірної м. Києва
для участі в чемпіонаті України з настільного тенісу, який відбудеться в м.
Чернігові у жовтні цього року.
Вишгородські тенісисти вирушили до
столиці на цей відбірковий турнір у такому складі: Кирило Волинець, Гліб Морохов, Єгор Калюжний, Назар Замана та
Олена Петрова.
У змаганнях серед дівчат, де взяли
Сердечно вдячний установам, закладам, а також друзям, які привітали мене з
ювілеєм, — 95-річчям від дня народження.
Василь ДЕМЧУК

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ

IN FOCUS

На роботу (м. Київ) у торгово-розважальні, офісні центри,
у ресторани, нічні клуби, на будівельні майданчики та паркінг

Осінь — час холодів...
Грійте, люди,
один одному душі!

ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ!
Гідна оплата праці. Графіки роботи: 1/2, 2/2, 15/15 (вахта),
денні та нічні зміни, рівень з/п — за результатами співбесіди.

ТЕЛ: (068) 790-69-69, (095) 711-83-27, ВЛАДИСЛАВ

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

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

ніх відносин.
Приємно усвідомлювати, що під час
змагань гравці, організатори та вболівальники згуртувалися в одну велику
родину. Потужні хвилі позитивної енергії
від уболівальників, дружня атмосфера,
яка панувала на полі, щирі емоції зробили цей чемпіонат неймовірним! До того
ж, захід сприяв популяризації здорового
способу життя серед молоді та залученню до спорту.
Сподіваюся, наші гості надовго залишать у своїх серцях згадку про наш затишний, мальовничий край і з теплотою
в серці будуть згадувати дні змагань. І
нехай чесна спортивна боротьба, повага
до суперника, прагнення до перемог на
спортивних аренах, які продемонстрували учасники чемпіонату, стануть справжніми цінностями для молоді на довгі
роки.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

участь 27 учасників, наша Олена Петрова продемонструвала високу технічну
майстерність, волю до перемоги та посіла 7 місце. Серед юнаків (змагалися 61
спортсмен) наш земляк Гліб Морохов у віковій категорії юнаків 2005 р. н. виборов
5 місце, Кирило Волинець — 7 місце, що
дало їм право виступати за збірну м. Києва у чемпіонаті України. Тренує спортсменів тренер УФКС Вишгородської міської
ради, кандидат у майстри спорту Володимир Сидорчук.
Валерій СИДОРЧУК,
представник команди
ПРОПОНУЄМО РОБОТУ:
РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР,
МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ,
ПРОДАВЕЦЬ- КОНСУЛЬТАНТ.
Тел: (067) 506-92-30

Вважати недійсним
втрачений військовий
квиток ГГ № 283846,
виданий Вишгородським
РВК Київської області 23
вересня 2008 р. на ім’я
Андрія Миколайовича
ІВАНЧЕНКА

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.
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