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Зі святом, освітяни!

facebook.com/uptownlifepage

За рішенням ЮНЕСКО, Всесвітній день вчителів
відзначають 5 жовтня. Натомість в Україні вшановують освітян у першу неділю жовтня, а цьогоріч свято
припадає на шосте число. Тобто, ми маємо чудову
змогу поздоровити працівників педагогічної ниви, починаючи із суботи.
Далеко не найкращі часи переживає вітчизняна
освіта. В силу мізерної зарплати до школи неохоче
йде молодь, а лави старих кадрів неминуче скорочуються. Але в нас все ще залишається віра і надія, що
держава зробить пріоритет на розвиток освітянської
галузі, бо це — майбутнє України, що наші вчителі
отримають статус державних службовців, що врештірешт, як зазначав очільник держави, зарплата вчителів сягатиме 2 000 доларів.
Нехай у ці погожі дні вам посміхається сонце, осіння благодать дарує добрий
настрій, будить натхнення, бажання жити і творити!
З улюбленим святом вас, шановні вчителі!
Олексій МОМОТ

Фотозона на набережній
Київського водосховища

Зміни до детального плану міста
27 вересня відбулось засідання
чергової LVI сесії Вишгородської міської ради VII скликання. Депутати розглянули понад 30 питань.
Зокрема, підтримали зміни до Детального плану території по вул. Шолуденка у м. Вишгороді (Карат) площею 35
га. Так, відповідно до проекту, передбачено будівництво заводу з виготовлення
лічильників та різних металоконструкцій,
що складається з основної будівлі цеху,
прибудованого
адміністративно-побутового корпусу (що має три поверхи), а
також ряду споруд із інженерного забезпечення об’єкту. Загальна площа об'єкта
— 5 760 м2. Він призначений для організації виробництва металоконструкцій
(таврів та двотаврів) та металопрофілю.

За розрахунками, підприємство працевлаштує 82 людини, сплачуватиме
щороку 400 тисяч гривень за оренду
землі та близько 7 млн гривень у Фонд
розвитку міста. За технічними характеристиками буде сплачено ще додатково
4-5 млн гривень пайової участі.
Також прийняли рішення надіслати
звернення президенту, прем’єр-міністру
та голові Верховної Ради щодо запровадження в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення. Зокрема,
щодо недопущення поспішного відкриття ринку.
Розглянули й ряд земельних питань,
попередньо детально опрацьованих земельною комісією.
Влас. інф.

УВАГА!
Вишгородське МКП «Водоканал» повідомляє, що з
22:00 10 жовтня 2019 р. до 08:00 ранку 11 жовтня 2019 р.
підприємство проводитиме роботи по профілактичному
хлоруванню водопровідної мережі м. Вишгорода.
Користування холодною водою можливе тільки після
08:00 11 жовтня 2019 р. Перед користуванням необхідно
злити воду з водопровідного крану протягом 15 хвилин.
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Дорогі вчителі!
Вітаю вас із професійним святом!
Високо ціную щедрість ваших люблячих сердець,
ваше терпіння і розуміння, відданість справі і любов до
своїх учнів!
Бажаю міцного здоров’я, бадьорості тіла і духу, радості від вашої нелегкої праці та успіхів на освітянській
ниві! Нехай вас оточують повага і любов, доброзичливість і милосердя, життєрадісність і щира вдячність за
щоденний нелегкий труд!
З повагою,
Роман БУКОВСЬКИЙ

УВАГА!

Шановні освітяни
Вишгородського району!
Сердечно
вітаю з професійним
святом учителів,
вихователів,
викладачів, усіх, хто
відчиняє нам двері
у світ знань, науки,
мудрості та добра.
Професія, яку ви обрали, — найсміливіша і найвідповідальніша. Адже тільки людина з тонкою душею та гарячим
серцем невтомно і наполегливо плекає
майбутнє — молоде покоління свідомих,
талановитих громадян, патріотів нашої
держави. Своїм величезним багажем
знань, важливим, значущим, потрібним

ділитеся з учнями, допомагаючи словом,
порадою, вибором життєвого шляху.
Ми гордимося усім педагогічним колективом, який працює у Вишгородському районі. Пишаємося вашим головним
досягненням — дітьми, яких виховуєте
та навчаєте.
Міцного здоров’я, добра, благополуччя та достатку, шановні освітяни. Нехай
ніколи не згасає любов до улюбленої
професії, кожен день повниться новою
радістю та перемогою. Нехай щедрою
буде освітянська нива, а в усіх починаннях — лише успіх і удача!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

Вшанували старших мешканців міста
Першого жовтня у місті
відзначали День людей похилого віку. В актовій залі міського
Центру творчості «Джерело» відбулися урочисті збори міської ради ветеранів, на які були запрошені активісти організації, шановані у місті особистості.
У своїх привітальних виступах голова ради Віктор Бабич, радник міського
голови Володимир Малишев, голова ра-

ДАТА

йонної ради ветеранів Таміла Орел зазначили, що внесок старших мешканців
Вишгорода у соціально-економічний та
культурний розвиток міста і країни є неоціненним. Справжнім патріотам міста,
активістам були вручені подяки, грамоти, грошові заохочення. Після офіційної
частини присутніх порадував своїм концертом хор ветеранів.
Влас. інф.

СЛУЖБА «102»

Месенджери для боротьби з наркозлочинами

З 1 по 31 жовтня стартує місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та
вибухівки.
Громадяни, які здадуть до поліції зброю, що зберігалася незаконно, будуть звільнені від кримінальної відповідальності.
Детальніше — у найближчому відділі поліції.

З 4 жовтня Вишгородський відділ поліції — у
«Viber», «WhatsApp» та «Telegram» за мобільним
номером: (093) 118-07-15.
Кожен, хто має інформацію про злочини, пов’язані
з наркотиками, або став свідком підозрілої ситуації,
може повідомити про це, написавши повідомлення.
Працівники поліції реагуватимуть невідкладно.
Конфіденційність гарантуємо.
Ми хочемо, аби наше місто стало безпечним,
тому просимо громадян Вишгорода долучатися до
боротьби із правопорушеннями.
Вишгородський відділ поліції

Знеструмлення судноплавного
шлюзу ГЕС: небезпека
чи нічого страшного?
30 вересня судноплавний шлюз Київського
вузла гідроспоруд був знеструмлений протягом
трьох годин — таку інформацію громадськості
надав головний інженер цього підрозділу Олександр Черних.
Він підкреслив, що відключення цього стратегічного об’єкта диспетчером Київобленерго призвело
до надзвичайної ситуації, наслідки від якої могли бути
непередбачувані. Черних закликав громадськість до
публічного тиску на Київобленерго з метою запобігання надалі подібних ситуацій. За його словами, на
подію не відреагували ні в поліції, ні в МНС, ні в СБУ.
Натомість у ПрАТ «Укргідроенерго» на запитання
журналістів зауважили, що вони працюють у звичному режимі, не знають про надзвичайну ситуацію і
взагалі кількагодинне відключення Київського судноплавного шлюзу від електрики не впливає на стан
справ на ГЕС, тому що дамба і шлюз технічно між
собою не пов’язані. Натяку на нештатну ситуацію помічено не було.
Влас. інф.

СИТУАЦІЯ

Вишгород

АКТУАЛЬНО
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РЕФОРМИ В ДІЇ

ПУБЛІЧНА ЗАЯВА

Децентралізація:
визначилися не всі
Київська ОДА в черговий раз взялася допрацьовувати кінцевий
варіант перспективного плану формування територіальних громад.
Цього разу списи ламали навколо ОТГ Переяслав-Хмельницького, Миронівського, Вишгородського та Броварського районів Київщини. Консенсусу вдалося досягти далеко не по всіх громадах.
У КОДА вже попередили місцеві ради: якщо до 10 жовтня вони не
приймуть рішення, у складі якої ОТГ хочуть бути, доля їх буде вирішена «розпорядженням зверху» і в примусовому порядку.
Нещодавно у Київській облдержадміністрації відбулося друге і третє
засідання робочої групи по внесенню змін до перспективного плану формування територій громад Київської області. Розглянуто було проекти
по Переяслав-Хмельницькій, Девічковській, Ташанській, Ціблівській ОТГ
Переяслав-Хмельницького району та Миронівській ОТГ Миронівського
району. Крім того, робоча група вивчила пропозиції до уточнення складу Вишгородської міської, Димерської селищної ОТГ Вишгородського
району, а також Броварської, Великодимерської, Гоголівської і Калинівської ОТГ Броварського району.
Керівник Офісу реформ у Київській області Володимир Удовиченко
розповів, що зараз у КОДА триває робота, але остаточного рішення ще
немає. Поки що робоча група взяла тайм-аут і дала термін місцевим радам до 10 жовтня остаточно визначитися зі своєю подальшою долею. «У
Переяслав-Хмельницькому районі села вже почали працювати активніше. Якщо будуть якісь конкретні результати по об’єднанню до 10 жовтня, ми готові піти назустріч і ще раз розглянути їх пропозиції, врахувати
формати, які відповідатимуть Методиці і Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», — зазначив Удовиченко. За його
словами, план, який затвердить Київщина, може кількісно відрізнятися
від плану Мінрегіону, заминка в одному: місцеві ради ніяк не можуть домовитися і втрачають час. «Міністерство розвитку громад і територій
визначило створення 45 громад по області, ми ж розглядаємо варіанти
69-72 громад і готові за них боротися. Але в більшості, все це — ще
на стадії розмов. Наприклад, Старі та Нові Петрівці вже давно могли б
об’єднатися в одну сильну громаду з десятитисячним населенням. Але
лише зараз вони зрозуміли, що часу зовсім не залишилося і хочуть почати процес об’єднання. Якщо вони встигнуть провести процедуру, їх
включать до плану, якщо ні, то увійдуть до складу Вишгорода. Всі сільські ради стоять на своєму, більшість не хочуть ні з ким об’єднуватися,
взагалі», — розповів Володимир Удовиченко.
У Вишгородському районі також не обійшлося без дискусій. За словами голови Вишгородської міськради Олексія Момота, за існуючим перспективним планом до Вишгорода приєднуються чотири сільські ради:
Хотянівська, Новопетрівська, Старопетрівська і Лютізька. «На нараді 18
вересня було запропоновано внести зміни в існуючий план і приєднати
додатково ще три сільради — Демидівську, Козаровицьку і Синяківську.
Зараз щодо них іде дискусія, тому що дуже велика відстань до центру
і це не відповідає методиці. Вони територіально ближче до Димерської
громади і повинні були увійти в цю ОТГ. Кінцеве рішення прийме область. Ми приймемо будь-яке рішення облради, оскільки впевнені, що
громада буде дієвою у будь-якому форматі», — зазначив Олексій Момот.
Влас. інф.
На 39 сесії 7 скликання
Вишгородською районною
радою було прийнято рішення про ВСТАНОВЛЕННЯ тарифів на теплопостачання.
На сесії Вишгородської
міської ради депутати прийняли рішення про звернення до Вишгородської
районної ради та «Вишгородтепломережі» з метою
отримання інформації щодо законних підстав підвищення тарифу на тепло. Однак відповіді міська
рада так і не отримала.
Зауважу, що рішення, прийняте Вишгородською
районною радою про підвищення тарифу на теплопостачання, є НЕЗАКОННИМ та порушує норми чинного
законодавства у сфері житлово-комунального господарства.
З 1 травня 2019 року ЗУ «Про житлово-комунальні
послуги» введено в дію в повному обсязі, а саме — в
частині комунальних послуг. Зазначеним Законом визначено нову класифікацію житлово-комунальних послуг, нову систему взаємовідносин, що виникатиме у
процесі надання та споживання цих послуг, передбачено різні моделі договірних відносин у сфері комунальних послуг, а також визначено особливості укладання,
зміни і припинення договорів про надання комунальних
послуг у багатоквартирному будинку, змінено підходи
до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування плати споживачам, запроваджено відповідаль-
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Мир — ціною капітуляції?!

Андрій ПЕЩЕРІН,
депутат Київської
обласної ради:
Шановні
вишгородці!
Хочу
висловити
свою громадянську
позицію
стосовно
однієї з головних політично
важливих
подій, що сталася на
цьому тижні, — категоричне несприйняття підписання Україною на
тристоронній контактній групі в Мінську так званої Формули Штайнмайєра, яка є неприхованою
здачею національних інтересів і початком капітуляції України в російсько-українській війні,
загрозою національній безпеці, територіальній
цілісності та державному суверенітету України.
Чому?
Перше. Що ж таке Формула Штайнмаєра?
Ніякої фіксованої «формули» не існує. Вся ця
формула надиктована представниками російського МЗС і базується лише на усній пропозиції під
час однієї із зустрічей (до речі, сам президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр про такий
ДОКУМЕНТ жодного разу не заявляв).
Наразі згідно із соцопитуванням, 2/3 українців
взагалі не розуміють, про що йдеться.
Дослідив цю тематику і дозволю собі трохи
роз’яснити.
Йдеться про про такий порядок вирішення конфлікту:
— припинення вогню
— розведення військ
— ухвалення парламентом закону про амністію
бойовиків
— проведення виборів під егідою ОБСЄ (читай
— під дулами автоматів бойовиків і їх кураторів)
— вступ в дію нового закону про особливий
статус безпосередньо з дня виборів
— лише після цього — виведення військ Росії.
Тобто, якщо коротко — спочатку «вибори», а
вже потім — безпека, контроль кордону, повернення нашої території й таке інше. Тобто — капітуляція!
Друге. Які небезпеки?
Підписання формули Штайнмаєра — це особливі зобов’язання України щодо прийняття нового закону Про особливий статус окремих територій
Донбасу. Це є початок федералізації!
При цьому з великою вірогідністю можна стверджувати, що Парламент, який, на жаль, поки-що
не є самостійним, а лише підконтрольним виконувачем волі керуючої партії, пропише в цьому законі
подальші поступки України перед агресором.
Як наступний крок — відбудуться місцеві ви-

І знову про тарифи
ність за належне виконання договору, як для виконавців комунальних послуг, так і для їх споживачів.
Саме з 1 травня 2019 року прийнято нові правила
формування тарифів на комунальні послуги, головною
відмінністю яких є РОЗМЕЖУВАННЯ ТАРИФУ на собівартість послуги та нарахування абонентської плати.
Саме з 1 травня 2019 року визначено, що до комунальних послуг належать: послуги з постачання та
розподілу природного газу, постачання та розподілу
електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання,
централізованого водовідведення, а також поводження
з побутовими відходами.
Практична реалізація нововведень, передбачених
Законом, можлива за умови УКЛАДАННЯ НОВИХ ТИПОВИХ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ КОМУНАЛЬНИХ
ПОСЛУГ.
З 1 травня 2019 року в усіх споживачів є можливість
обрати для себе ОДИН із ЧОТИРЬОХ видів договірних
відносин з надавачем комунальних послуг. А саме: індивідуальний чи колективний договір про надання комунальних послуг без обслуговування внутрішньобудинкових систем; індивідуальний чи колективний договір з
обслуговуванням внутрішньобудинкових систем.
Але у разі необрання споживачами моделі договору, після 1 травня 2020 року буде автоматично укладено індивідуальний договір про надання комунальних
послуг без обслуговування внутрішньобудинкових систем, з урахуванням особливостей Закону (стаття 14).

бори (скоріш за все — дочасні) по всій території
України, включаючи окуповані, без присутності
там української влади, але в присутності спостерігачів ОБСЕ та озброєних бойовиків..
До чого це приведе?
На тимчасово окупованих територіях Донбасу
остаточно закріпиться присутність представників
терористів та кураторів із Кремля. Їх представники
також з’являються у центральній владі України.
Третє. Звертаю вашу увагу на радісну реакцію
росіян, бандитів та слабкої Європи (заяви Макрона).
Нагадаю, що ватажки терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» вже заявили, що українська
влада має узгодити з ними новий закон про особливий статус Донбасу. А також, що українська
влада не отримає контролю над кордоном окупованих територій Донбасу з Росією! Вони хочуть,
аби працювала народна міліція, щоб була власна
судова система. Будуть самі вирішувати, яка мова
є офіційною, самі визначатись, ідуть вони в Україну чи в Росію та інше.
І зараз все виглядає так, що українська влада,
на жаль, дійсно на це погоджується. Ще 3 вересня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що українська влада опрацьовує можливість проведення місцевих виборів по
всій країні, включаючи окремі райони Донецької і
Луганської областей.
***
Нагадаю широкому загалу читачів, що Верховна Рада минулого скликання офіційно визнала
Росію країною-агресором. І тепер виходить, що
окупант української землі буде диктувати нам умови, як жити далі?
Я сподіваюся, що у депутатів нинішнього парламенту вистачить здорового глузду принести мир
на сході України, але не ціною капітуляції, приниження і облизування чобота кремлівських імперців. Україна була, є і має бути не федеративною,
а унітарною цілісною державою. Ні про які вибори
на Донбасі під дулом автоматів бойовиків та російських найманців і мови не може бути. Розмова
про вибори варта лише тоді, коли на українськоросійському кордоні стоятимуть миротворчі сили
ООН. Не про формулу Штайнмайєра зараз має
йти мова, а про репарації і контрибуції з Росії за
зруйнований Донбас.
Тисячі кращих синів України полягли під Іловайському, Дебальцевим, у донецькому аеропорті
та на інших ділянках АТО за ціліність України. Так
хто дав право глумитися над їх прахом, над їхніми
осиротілими дітьми і матеріями? Дуже хочеться,
щоб людяність, здоровий глузд у відповідальних
за долю України осіб взяв верх над бездумними
намірами.

На підтвердження цього є лист МІНРЕГІОНУ до обласних державних адміністрацій, в якому зазначено,
що обласні та районні державні адміністрації ПОВИННІ
ДОВЕСТИ ДО ВІДОМА органам місцевого самоврядування інформацію щодо введення в дію з 01.05.2019 ЗУ
«Про житлово-комунальні послуги» зі змінами. А також
повідомити органи місцевого самоврядування та Національну комісію, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, що після
1 травня 2019 року ВОНИ НЕ МОЖУТЬ ВСТАНОВЛЮВАТИ ТАРИФИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ, В ТОМУ
ЧИСЛІ І КОРЕГУВАТИ ті, що надаються за договорами,
укладеними до введення в дію Закону.
Враховуючи вищезазначене, постає питання: «Вишгородтепломережа» завідомо порушила норми чинного
законодавства чи просто досі з ними не ознайомилась?
Відтак сесія Вишгородської міської ради вирішила
звернутися до Київської обласної державної адміністрації, аби отримати відповіді на запитання: чи надавала КОДА роз’яснення Вишгородській районній раді
та «Вишгородтепломережі» щодо змін у законодавстві
та чи повідомила про те, що протягом перехідного періоду — з 01.05.2019 по 01.05.2020 — надавачі комунальних послуг не можуть затверджувати тарифи за
старими договорами?
Було також прийнято рішення доручити Вишгородському міському голові О. В. Момоту звернутись до
суду з позовом про визнання протиправним рішення
Вишгородської районної ради.
Віталій САРДАК,
директор КП «Управляюча компанія» ВМР
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ЖИТТЯ ЯК ВОНО Є

Вишгород
Субота, 5 жовтня 2019 року

АТЛАНТИ МІСТА

Людина високого польоту

9 жовтня 2019 року Олександру
Дмитровичу Яковенку — Людині з великої літери, уважному, турботливому батькові, дідусеві — виповнилось
би 90 років. Згадуючи іноді своє минуле, людей, які зустрічалися на моєму
життєвому шляху, неодмінно приходжу до висновку: Олександр Дмитрович Яковенко був фігурою знаковою
та неординарною, якій притаманні
такі чудові риси як професіоналізм,
працелюбність, цілеспрямованість,
вимогливість, організаторські здібності та прагнення глибоко вникнути у кожну проблему.
Під час роботи завідувачем організаційно-інструкторського відділу Вишгородського райвиконкому у 80-х роках
минулого століття мені неодноразово
доводилось зустрічатися та співпрацювати з цією прекрасною людиною. Як
член виконкому Олександр Дмитрович
разом із головою Вишгородського райвиконкому Борисом Синьооком, його
заступником Іваном Бурдаком, секретарем Валентиною Ласкаржевською

вирішували животрепетні проблеми
Вишгорода та Вишгородського району.
Мабуть, жодне питання, що стосувалося будівництва чи енергетики, не вирішувалось без його участі. До кожного
свого виступу на засіданні виконкому
Олександр Дмитрович готувався дуже
відповідально: радився та консультувався з фахівцями, звіряючи свої напрацювання та власні думки з тих чи
інших питань, гаряче дискутував під час
засідань з іншими членами виконкому.
Значну частину свого життя він присвятив енергетиці, будівництву, праці на
благо тресту «Південатоменергобуд»,
незмінним керуючим якого був понад 15
років. І важкій відповідальній роботі він
віддавався сповна. Виробничі підрозділи тресту, всесоюзних управлінь «Гідромонтаж», «Гідромеханізація», «Гідроспецбуд»,
«Гідроелектромонтаж»,
автотранспортне виробниче об’єднання
«Південатоменергобудтранс»,
завод
залізо-бетонних конструкцій, Київське
будівельно-монтажне управління активно брали участь у будівництві житла,
об’єктів промисловості та соціальнокультурної сфери не лише Вишгорода
та району, але й ряду віддалених регіонів колишнього Радянського Союзу.
Чи була його доля легкою? Мабуть,
ні. Те, що йому довелося винести на
своїх плечах, важко переоцінити навіть
сьогодні. Чого варте було лише пережити найбільшу в історії атомної енергетики аварію на Чорнобильській АЕС. Я
чудово пам’ятаю ті трагічні для держави
дні. Чорнобильська трагедія спричинила великі людські жертви та численні
хвороби, від яких наш народ ще довго
не зможе оговтатися.
Аварія — це майже 5 мільйонів постраждалих від катастрофи та її наслідків. Це близько 10 відсотків території,
що зазнала прямого радіоактивного
забруднення. Це 160 тисяч людей із 129
населених пунктів, яким довелося залишити рідні домівки та переїхати в
інші місця. Це символ «чорного болю»

не тільки для нашої країни, а й усього
людства.
У статті 16 Конституції України Чорнобильську катастрофу визначено як
катастрофу планетарного масштабу, а
збереження генофонду українського народу — як обов’язок держави.
Олександр Дмитрович, згуртувавши
трудовий колектив тресту та засукавши
рукави, самовіддано працював заради
ліквідації жахливих наслідків аварії.
Одним із першочергових завдань
було прибирання на промисловому
майданчику радіоактивних уламків та
графіту. Ці надзвичайно складні роботи
довелось виконувати підрозділам тресту «Південатоменергобуд»: автотранспортному підприємству, управлінню
механізації будівельних робіт та іншим.
Саме на керуючого трестом «Південатоменергобуд» Яковенка О.Д. у
перші дні аварії було покладено завдання державної комісії щодо будівництва
вертолітного майданчика та доставки
сипучих матеріалів, які гвинтокрилами

скидали на пошкоджений реактор. Крім
того, він організував цілодобову доставку міксерами бетону із заводу залізобетонних конструкцій. Пригадую, як у
приймальні райкому партії мені, серед
інших відповідальних працівників, довелось чергувати та вести облік кількості
доставленого із заводу до місця аварії
бетону та відповідно інформувати про
виконання робіт Київський обком партії.
Окрім високих професійних якостей,
Олександру Дмитровичу були притаманні виняткова порядність, доброта,
інтелігентність, доброзичливість, вміння
у кожному конкретному випадку знайти
єдино вірне та обгрунтоване рішення.
…Високого зросту, вродливий, із
сивиною на скронях, вдумливий і розважливий, з легкою посмішкою та міцним чоловічим рукостисканням — саме
таким я запам’ятав Олександра Дмитровича Яковенка, Людину-працелюба,
Людину-легенду, Людину з великої літери.
Леонід ЛІСОВСЬКИЙ

Рівень культури розвинутого соціального суспільства, на жаль, визначається не кількістю видатних особистостей, а числом дебілів і бидлоти. А
ще — масштабами вандалізму за місцем проживання. Про нього і поговоримо.
Можливо, не всі знають, що вандали
— це войовниче германське плем’я, але
в історії вони залишилися символом руйнації матеріальних цінностей, створених

Далеко за прикладом не треба ходити,
а досить озирнутися навколо себе і все
стане ясно: потрощені лавочки, розбиті сміттєві урни, обмальовані і загажені
під’їзди, понівечені ліхтарі і сіті-лайти, дерева. Прямо якийсь сатанинський треш.
Але, якщо вандали все ж були воїнами, то у нашому випадку це робить звичайна бидлота.
Звідки ця скотобаза береться у нашому місті? Це що, невдахи генетичної

забрати дебіла у Голівуд, а Ілон Маск не
запросить його на запуск Space X. Там
місце людям тонкої душевної організації.
Нам залишається співіснування з біологічним сміттям.
Матрична система подарувала кожному з нас шанс проявити себе у всій красі,
проявити силу духу, волю до життя. Але,
мабуть, не відморозкам, що трощать
лавочки. Я знаю десятки гопників, які,
лежачи на дивані з пивасом перед зомбоящиком, мріють «зрізати» бабло. Вони
скиглять, що працюють на чужого дядю
на ненависній роботі, виправдовуються,
що живуть у скрутний час, що народилися не в тій сім’ї, не з тими батьками, а
мама не оплачувала вчителя англійської
і тепер немає змоги стажуватися у Лондоні, і бла-бла-бла тому подібне. Все це
банальні відмазки.
Одному такому типу друзі організували роботу у Німеччині. Ні, не грати у
гольф, не виконувати Баха і Шуберта,
а водити фуру по Європі. І як він їм віддячив? У першу ж зарплату нажерся
шнапсу, завів свого трака і пішов на таран шлагбаума на виїзді із стоянки. Поліція ледве вгамувала придурка. Цього
швайне було видворено з Німеччини.
Тепер сидить вдома, перебивається випадковими заробітками і кляне «підлих»
німців. А міг привести у сім’ю тридцятку
євро за рік.
Будемо відвертими — у світі немає
рівного достатку для всіх. Приторно-мармеладного рожевого ілюзійного світу теж
немає, як не може бути знаку рівності
між адекватом і дебілом. Перші ніколи
не опускають руки, другі — гундосять,

ниють, бруднять навколишніх фекаліями
свого розчарування.
Так чи інакше, але нам доведеться
співіснувати з плем’ям бидлоти. І цю скотобазу необхідно ставити у стійло. Весь
вандалізм у місті відбувається завдяки
нашому вже клінічному інфантилізму,
байдужості. Ну, не прийде Дід Мороз,
не буде другого пришестя Христа у ваш
під’їзд, щоб прибрати недопалки за бидлячим сусідом. Порядок треба наводити
самим і не забувати, що відморозки —
поряд. Наша ж пам’ять не на три дні, як у
мультяшної рибки Дорі?
Володимир ТКАЧ

ТЕМА

Звідки береться бидлота?
іншими людьми. Коли дикі ватаги з Одеру
захопили стародавній Рим, місто захлиснули не лише традиційні насильства, грабежі, але й погром неповторних витворів
мистецтва: статуй, храмів, терм. Озвірілі
германці нищили віадуки — водогони,
вивертали навіть дорожні плити…
З того часу минуло більше двох тисяч
років. Цивілізація досягла рівня фантастичних технологій як інтернет, освоєння
Всесвіту, але дикість окремих представників гомо сапієнс так і залишилась на
рівні одноклітинних примітивних істот.

лотереї? Їх свідомо народжували чи це
результат випадкової вагітності, зачаття у стані алкогольного сп’яніння і у підсумку — дебіл на виході? З роками він
перетвориться у відмороженого упиря
і буде самостверджуватися, проявляти
автономні якості як мачо чи альфа-самця
саме шляхом розбивання урн і сіті-лайтів.
У нашому місті — маса талановитої
молоді, але вся ця еліта так чи інакше
опиниться у Європі чи Штатах, де їхні
знання, інформованість будуть затребувані. Ну, не приїде сюди Спілберг, щоб

Вишгород
Субота, 5 жовтня 2019 року

СВІТЛІ ДІТИ

Ще зовсім свіжий натюрморт

Маринка з мамою
і власними
оригінальними роботами

Музику, спів пташок, муркотіння кота, звук машини, стукіт у двері, мамин голос – ці звичні для нас
звуки Маринці були невідомі з раннього дитинства.
Коли батьки це зрозуміли – забили на сполох. Адже
дитина (третя, найменша у родині Цушко) не чує світу, не може розмовляти! Як достукатись до неї?..
Сьогодні Маринка навчається у восьмому класі київської загальноосвітньої школи, вона добре вихована,
майстровита, творча, має чимало захоплень. З нею цікаво, з нею є про що поговорити і чому в неї повчитися. І
це — мамин труд, її недоспані ночі, напружені дні, стукіт
у незнайомі двері до тих пір, поки їх не відчинять.
Великими зусиллями мама навчала запам’ятовувати
і вимовляти кожну літеру алфавіту, кожне слово, складати слова у словосполучення, а їх – у речення. А як
дитині без слуху зрозуміти шиплячий «с»? Брали кульку
пінопласту, катали по долоні, видобуваючи звук, і одночасно вимовляли, як кажуть, заглядаючи одне одному в
рота. Аж до результату.
Мама проявляла неабияке терпіння, адже дитина не
могла зрозуміти, що відбувається, навіщо це потрібно.
Доводилось навчати через дитячі потреби: на банці з
водою писала «вода», і коли Маринка хотіла пити —
мала вимовити це слово, як би важко не було. Лише так
отримувала воду. Жорстоко? Можливо. Але якби тоді не
робила так — сьогодні життя дівчинки було б зовсім іншим. Адже серед усіх учнів (їх шестеро в інклюзивному
класі) лише Маринка має такий високий рівень мовлення, світосприйняття і реагування на навколишній світ. Та
й не лише серед однокласників. При її п’ятому ступені
глухоти лікарі констатують, що не зустрічали такого рівня розвитку особистості.
— Завдячую Вищим Силам за людей, яких вони дарували мені у важкі хвилини, — каже Світлана. — На
початковому етапі встановили ступінь глухоти, підібрали слухові апарати, дали поради, супроводжували
протягом тривалого часу у Медичному центрі слухової
реабілітації «Аврора» м. Києва. А потім скільки наших
небайдужих, чуйних до біди ближнього вишгородців подавали руку допомоги! Привела мене до тями, примусила оформити пенсію по інвалідності, яка нам, ой, як у
нагоді, педіатр нашої лікарні, надзвичайно добра жінка
Тамара Макаренко. У той час, як інші дошкільні заклади
навідріз відмовляли, завідуюча дитсадочка «Ластівка»
Галина Петрівна Литвиненко, а за нею і вихователь Лариса Миколаївна Шевіч погодились взяти доньку, аби
вона була поруч з іншими дітками. Вже згодом, коли
Маринка навчилась говорити реченнями, а дихання для
цього не вистачало, викладач Вишгородської музичної
школи Ірина Беза вчила проспівувати ноти і грати на
фортепіано. Депутат Олександр Баланюк допоміг купити слухові апарати і потім ще сім років приходив Дідом
Морозом із подарунками… Усіх цих людей я пам’ятаю, і
кожному безмежно вдячна.
Маринка визнає, що вона наполеглива. І це, мабуть,
не лише особливість її характеру, а й лінія поведінки,
прищеплена мамою: результат досягається певними
зусиллями, а не падає згори, як манна небесна. Тож,
повернувшись додому після семи уроків у столичній
школі, вона ще додатково займається англійською, живописом, ходить на плавання. Декілька років відвідувала студію «Золоті ручки», що в міському Центрі творчості «Джерело». Тут неперевершена майстриня Олена
Кольвах не лише вчила Маринку рукоділлю, а й своїм

Нехай Всесвіт
відкриває
Маринці дива
безмежним теплом гріла маленьке сердечко. Відігрівала й маму, яка також приходила сюди, щоб полікуватися
душею після втрати чоловіка.
— Коли Сергія не стало, ми всі якийсь час були як
закам’янілі, особливо Маринка. Навіть не розмовляли,
— з болем розповідає Світлана. — То було нестерпно.
Вчилися заново жити без нього. І Олена Ростиславівна
тоді стала добрим ангелом для нас…
А Маринка після занять у «Золотих ручках» тепер
багато що вміє. Так, її захоплення кіньми – від спілкування й догляду за ними — переросло в інше хобі.
Вона взагалі любить тварин. Її домашні улюбленці
— красень-кіт Афоня, пацюк Мартин, кенар Семен Петрович. Та коні — то окрема тема. Ще маленькою познайомилася з ними, коли верхи на поні пройшлася кілька
разів по колу у супроводі конюха. Потім якийсь час у
двір їхнього будинку з конем приходив місцевий дядечко з приватного сектора. А тут раптом їй так захотілося
відчути поруч силу цієї тварини, зазирнути в її розумні
очі, погладити по гриві.
Знайшли таку можливість. І до холодів, поки ще дозволяв світловий день, після школи ходили на конюшню
до заміського клубу. Керівництво дозволило. І Маринка
вивчила повадки й характер кожної тварини: Мультик
— емоційний, любить гратись, Марго — спокійна, її завжди можна погладити, Тіля — норовлива, до неї підійти
непросто…
І хоч тепер у дівчинки немає змоги контактувати з
цими величними красенями, вона не розлучається з
ними: завдяки рукоділлю й за допомогою інтернету
власноруч шиє іграшкових коней на палиці, різних порід
і мастей. Це після того, як дізналась про новий спорт
хобі-хорс, популярний у Фінляндії: на таких конях виконують вправи, що й вершники на звичайних змаганнях.
Вона також колекціонує фірмові фігурки коней і шиє
для них амуніцію з натуральної шкіри (дуже витончена
робота). Все це фіксує на оригінальних фото, «вигулюючи» своїх улюбленців то на галявині в лісі, то в парку.
А мама на її знімках – взагалі кінозірка!
Маринка мріє навчитись кататися верхи. Мріє стати
графічним дизайнером і, до речі, робить для цього конкретні кроки. А ще прагне знайти хороших друзів — їх
так не вистачає для спілкування! Вона хоче чути світ
навколо себе! Тим часом, її слухові апарати вже вичерпали термін придатності, а нові коштують 130 тисяч гривень (чим гірший слух, тим якіснішим має бути апарат).
Така сума непідйомна для родини…
— Прийняття і вдячність — ось моя молитва, — каже
Світлана, яка геть не нарікає на своє життя, а намагається допомогти і підтримати тих, кому важче. І вселити
оптимізм у батьків, котрі мають подібні ситуації. Її старші
діти — син Артем і донька Інна — закінчили вузи і вже
працюють. А все, що відбувається у них з Маринкою,
вона приймає як відкриття для себе чогось нового, необхідного і їй самій, що вчить терпінню, тонкому розумінню
світу, прийняттю рішень, корисних кожному члену сім’ї.
Світлана (її контактний тел: 095 525 01 98) готова
поділитися досвідом виховання особливих дітей, підтримати родини, яким це потрібно, і сама вдячно прийме
допомогу з надією на те, що Всесвіт і надалі відкриватиме Маринці свої дивовижні звуки — мелодійний пташиний спів, задоволене пирхання коня, прекрасну музику і
рідний мамин голос.
Валентина ЯКОВЕНКО

Сім’я Цушко на відпочинку в Карпатах

Зі своїми улюбленцями

За кермом карта у день
народження — подарунок від подруги

5

6

Програма ТБ

Вишгород
Субота, 5 жовтня 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 7 ЖОВТНЯ 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 «Грошi 2019»
00:00 «Танцi з зiрками
2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 19:25, 20:30
Т/с «Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
14:35 Х/ф «12 раундiв»
16:40 Х/ф «12 раундiв-2:
Перезавантаження»
21:30 Т/с «Касл-7»
23:05 Х/ф «Парниковий
експеримент»

21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
11:45 Енеїда
12:40, 17:15 Плiч-о-плiч
13:45 #ВУКРАЇНI
15:15 Х/ф «Пармська
обитель»
17:30 Перша шпальта
18:25 Тема дня
19:30 Разом
20:30 Д/ц «Дикi тварини»
22:15 Д/с «Левиний рик»
00:00 Телепродаж Тюсо

UA:ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Тачки проти»
06:05 М/с «Врумiз»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,

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 Зоряний шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 23:30 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Маркус»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Крутий пес»
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 СуперЖiнка
15:00, 19:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Зiрконавти
00:00 Казки У Кiно
СТБ
07:15 Т/с «Коли ми
вдома»
12:00 МайстерШеф
15:20, 18:50, 23:45 Хата
на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
20:50 Т/с «Та, що бачить
завтра»

НОВИЙ КАНАЛ
06:55 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:50 М/ф «Тропiчний лiс:
Iсторiя долини папоротi»
10:10 Х/ф «Гарфiлд»
11:50 Х/ф «Гарфiлд 2»
13:10 Х/ф «Черепашки
нiндзя»
15:10 Х/ф «Черепашки
нiндзя 2»
17:40 Таємний агент
19:00 Ревiзор
21:50 Страстi за
ревiзором
23:50 Таємний агент.
Пост-шоу
ІНТЕР
06:05, 22:05 «Слiдство
вели... з Леонiдом

Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:15, 12:25 Х/ф
«Чингачгук - Великий
Змiй»
13:40 Х/ф «Оцеола: Права
рука вiдплати»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
добро»
23:55 Т/с «Схiднi
солодощi 2»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Не дай себе
обдурити
11:00 Антизомбi.
Дайджест
12:00, 13:20, 21:25 Т/с
«Розтин покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:25 Х/ф
«Скайлайн»
16:45 Х/ф «Скайлайн-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Бiльше нiж правда
22:20 Свобода слова
23:55 Х/ф «Чужий проти
Хижака»

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
07:30 Хронiка дня
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 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
22:15 Спостерiгач

ВIВТОРОК, 8 ЖОВТНЯ 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, 00:50 «Мiняю
жiнку - 14»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-6»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
12:00 «Помста природи»
12:20 Х/ф «Збройний
барон»
14:50 Х/ф «Янголохоронець»
19:25, 20:25 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:30, 23:05 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»
12:45, 17:15, 19:30 Плiчо-плiч
13:10 Хто в домi хазяїн
13:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
14:30 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
15:15 Бюджетники
15:45 #ВУКРАЇНI
16:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
17:30 Cпiльно
18:25 Тема дня
19:55 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 Нашi грошi
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 Зоряний шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi.
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Маркус»
23:20 Контролер
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

09:30 М/ф «Маленький
принц»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00, 23:00
Зiрконавти
12:30, 13:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00 СуперЖiнка
15:00, 19:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
22:00 Сiмейка У
00:00 Казки У Кiно
СТБ
06:30 Т/с «Коли ми
вдома»
09:10 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:05 МайстерШеф

15:20 Хата на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
18:50 Наречена для тата
20:50 Т/с «Та, що бачить
завтра»
23:45 Один за всiх
НОВИЙ КАНАЛ
07:50 Т/с «Абсолютно
секретно»
12:50 Х/ф «Лiгвище
монстра»
15:00 Т/с «Подорожники»
16:00, 21:00 Варьяти
17:00 Хто проти
блондинок? 1
19:00 Хто проти

блондинок? 2
22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
23:10 Х/ф «Iнший свiт»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:10, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:20, 14:15 «Речдок»
15:10 «Речдок.
Особливий випадок»
16:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.

Особливий випадок. Чуже
добро»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Схiднi
солодощi 2»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:45, 13:15, 21:25 Т/с
«Розтин покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:20 Х/ф «Банди
Нью-Йорка»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:25 Х/ф «Без

компромiсiв»
5 КАНАЛ
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Хронiка дня
07:45 Будiвельний
стандарт
09:20, 17:45 Час громади
09:40, 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, 9 ЖОВТНЯ 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 6»
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, 23:50 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»

2+2
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-6»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:20 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:10 Х/ф «Малавiта»
15:15 Х/ф «Людина
листопада»
19:25, 20:25 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:25, 23:00 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 Енеїда
12:45, 13:40, 17:15 Плiчо-плiч
13:10 #ВУКРАЇНI
14:30 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
15:15 Хто в домi хазяїн
15:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
16:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
17:30 Нашi грошi
19:30 Спiльно
21:45 Бюджетники
22:15 Д/ц «Тваринна
зброя»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30, 02:30 Зоряний
шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Маркус»
23:20 Гучна справа
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Астерiкс i
Земля Богiв»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»

12:00, 13:00, 23:00
Зiрконавти
12:30, 13:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00 СуперЖiнка
15:00, 19:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
22:00 Сiмейка У
СТБ
06:55 Т/с «Коли ми
вдома»
08:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:45 МайстерШеф
14:50 Хата на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть

екстрасенси
18:50 Битва екстрасенсiв
20:50 Т/с «Та, що бачить
завтра»
23:45 Зваженi та щасливi
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Т/с «Бiблiотекарi»
08:10 Т/с «Абсолютно
секретно»
13:00 Х/ф «Лялька»
15:00 Т/с «Подорожники»
16:00, 21:00 Improv Live
Show
17:00 Дiти проти зiрок 1
19:00 Дiти проти зiрок 2
22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
23:40 Х/ф «Iнший свiт 2:
Еволюцiя»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:10, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:20, 14:15 «Речдок»
15:10 «Речдок.
Особливий випадок»
16:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
добро»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Схiднi

солодощi 2»

з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:10, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:20, 14:15 «Речдок»
15:10 «Речдок.
Особливий випадок»
16:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
добро»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Схiднi
солодощi 2»

06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:45, 21:25 Т/с «Розтин
покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
13:15, 16:15 Х/ф «Банди
Нью-Йорка»
16:55 Х/ф «Шлях воїна»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi.
Дайджест
23:30 Х/ф «Ласкаво
просимо у Зомбiленд»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:55, 13:20, 21:25 Т/с
«Розтин покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:25 Х/ф «Шлях
воїна»
16:45 Х/ф «Секретнi
матерiали: Хочу вiрити»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:30 Х/ф «Хижак (2018)»
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 Хронiка дня
07:40 Драйв
09:25, 17:45 Час громади
09:40, 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, 10 ЖОВТНЯ 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-6»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:45 Х/ф «Знак пошани»
15:40 Х/ф «12 раундiв-3:
Блокада»
19:25, 20:25 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:25, 23:00 Т/с «Касл-7»

11:45, 15:15 Енеїда
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:30 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
16:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
17:30 #ВУКРАЇНI
19:30 Перший на селi
19:55 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/ц «Тваринна
зброя»
00:00 Телепродаж Тюсо

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»

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 Зоряний шлях
10:30 Свекруха або

невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Маркус»
23:20 Слiдами таємниць
Чорнобиля
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Щоденник
слабака 2: Правила
Родрiка»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00, 23:00
Зiрконавти
12:30, 13:30, 20:00

Одного разу пiд
Полтавою
14:00 СуперЖiнка
15:00, 19:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
22:00 Сiмейка У
СТБ
07:20 Т/с «Коли ми
вдома»
09:20 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:15 МайстерШеф
15:05 Хата на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
18:50 Зваженi та щасливi
20:50 Т/с «Та, що бачить
завтра»

23:45 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
08:10 Т/с «Абсолютно
секретно»
10:00 Ревiзор
13:00 Страстi за
ревiзором
15:00 Т/с «Подорожники»
16:00, 21:00 Шалена зiрка
17:00 Хто зверху? 1
19:00 Хто зверху? 2
22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
23:50 Х/ф «Iнший свiт:
Повстання лiканiв»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок

ICTV

5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:20 Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Хронiка дня
08:40 Свiтла енергiя
09:25, 17:45 Час громади
09:40, 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
22:15 Спостерiгач
23:15 Лiнiйка
документальних проектiв

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 1 ЖОВТНЯ 2019 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 «Одруження
наослiп»
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 Х/ф «Двадцять вiсiм

тижнiв по тому»
2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-6»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:30 Х/ф «Пiсля шторму»
15:30 Х/ф «2012:
Наднова»
19:25 Т/с «Перевiзник»
23:15 Х/ф «Iгри кiлерiв»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Тачки проти»
06:05 М/с «Врумiз»

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»
11:50 Енеїда
12:45, 17:15 Плiч-о-плiч
13:10 Д/ц «Браво, шеф!»
15:15 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/ц «Спiльноти
тварин»
17:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:25 Тема дня
19:30 Розсекречена
iсторiя
20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:55 Перша шпальта
22:30 Як дивитися кiно

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:50 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях
10:50 Реальна мiстика
12:50, 15:30 Т/с «Шукаю
тебе»
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 «Говорить Україна»
21:35 Футбол. Вiдбiр
до Євро-2020. Україна
- Литва
00:05 Т/с «Вiр менi»

06:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Елвiн та
бурундуки 2»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00 Зiрконавти
12:30, 13:30, 16:00,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
14:00 СуперЖiнка
15:00, 19:00 4 весiлля
16:30 Х/ф «Сам удома 5:
Святкове пограбування»
18:00, 00:15 Панянкаселянка
21:00 М/ф «Тролi»
22:45 Х/ф «Найдовший
тиждень»

ТЕТ

СТБ

22:20 Т/с «Дiрк Джентлi»

14:15 Панянка-селянка
15:15 Богиня шопiнгу
17:15 Х/ф «Елвiн i
бурундуки 3»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Зiрконавти

23:00 Х/ф «Холодна
вiйна»

07:30 Т/с «Коли ми
вдома»
12:30, 19:00, 22:45
МайстерШеф
15:25 Хата на тата
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
23:05 Х-фактор
НОВИЙ КАНАЛ
08:00 Х/ф «Гребберси»
09:50 Т/с «Будиночок на
щастя»
14:10 Екси
16:10 Топ-модель поукраїнськи 1
19:00 Топ-модель по-

українськи 2
21:40 Екси 1
23:40 Екси 2
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»
11:10, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:20, 14:15, 23:50
«Речдок»
15:15 «Речдок.
Особливий випадок»
16:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
18:00 Ток-шоу

«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:05, 13:20, 00:00 Скетчшоу «На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
16:20, 22:55 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Дизель шоу
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, 00:00 Час
новин
07:10, 08:15, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Драйв
09:25, 16:45 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 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 , 12 ЖОВТНЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 10:35 «Їмо за 100
2019»
11:15 «Громада на
мiльйон. Спецiалiсти»
12:30, 13:30, 14:30, 15:30
«Життя вiдомих людей»
16:30, 21:30 «Жiночий
квартал 2019»
18:30 «Розсмiши комiка
2019»
19:30 ТСН
20:15 «Українськi сенсацiї
2019»
23:30 «Свiтське життя.
2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 «ДжеДАI.
Дайджест-2018»
09:00 «Загублений свiт»
13:55 Х/ф «12 раундiв»
16:00 Х/ф «12 раундiв-2:
Перезавантаження»
17:50 Х/ф «База Клейтон»
19:45 Х/ф «Зламана
стрiла»
21:50 Х/ф «Чорний орел»
23:40 Х/ф «Спека»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:20 Новини

09:30 Енеїда
10:25 Хто в домi хазяїн
10:55 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
11:50 М/с «Марин та його
друзi. Пiдводнi iсторiї»
13:00 Х/ф Бiблiйна
колекцiя. «Йосип
Прекрасний. Намiсник
фараона»
15:05 Д/ц «Браво, шеф!»
16:00 Разом
16:35 #ВУКРАЇНI
17:20 Д/ф «Наша Земля Нашi Океани»
19:00 Х/ф «Гнiздо
Горлицi»
21:25 Д/ц «Спiльноти
тварин»

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зоряний шлях
08:50, 15:20 Т/с «Маркус»
16:50, 21:00 Т/с
«Невiдправлений лист»
20:00 Головна тема
23:00 Музична
платформа
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:40 М/ф «Король
Сафарi»
13:05 Х/ф «Принцведмiдь»

СТБ
06:25 Прокинься з
Ектором!
07:25 Зваженi та щасливi
09:25 Ток-шоу «Зважся!»
10:20 Т/с «Та, що бачить
завтра»
19:00 Х-фактор
22:00 МайстерШеф
НОВИЙ КАНАЛ

06:05, 07:00 Kids Time
06:10 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:05 Таємний агент
08:40 Таємний агент.
Пост-шоу
10:20 Дiти проти зiрок
12:30 Хто проти
блондинок?
14:30 Хто зверху?
16:30 М/ф «Олежка
Попович i Тугарин Змiй»
17:50 Х/ф
«Трансформери 3»
21:00 Х/ф
«Трансформери: Час
вимирання»
00:20 Х/ф «Пiрамiда»

ІНТЕР
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
11:30 Х/ф «Живiть у
радостi»
13:00 Х/ф «Невловимi
месники»
14:40 Х/ф «Джентльмени
удачi»
16:30 Т/с «Голос з
минулого»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
22:30 Т/с «Я - охоронець»
ICTV

09:05 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
16:25 Х/ф «П’ятий вимiр»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Перевiзник-3»
21:05 Х/ф «Перевiзник:
Спадщина»
22:55 Х/ф «Правило бою»
00:30 Скетч-шоу «На
трьох»
5 КАНАЛ
06:20, 10:25, 13:30, 14:15
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
08:15 Хронiка тижня
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:10 Невигаданi iсторiї
13:50 Навчайся з нами
17:15 Стоп корупцiї!
18:20, 23:15 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
20:00 Рандеву
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних проектiв

Вишгород
Субота, 5 жовтня 2019 року
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник): ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ»
Поштова і електронна адреса: 07300,
Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19/«КАРАТ», промисловий майданчик, виробничий корпус № 2,
кімната 328.
info@nikel.com.ua;
2. Місце розташування майданчиків будівництва: земельні ділянки з кадастровим
номером 3221810100:01:105:6115 по вул. Шолуденка, 19, «Карат», промисловий майданчик, м. Вишгород, Київська область.
3. Характеристика діяльності: організація виробництва металевих конструкцій та
металопрофілю.
4. Соціально-економічна необхідність
планованої діяльності: розвиток промисловості в регіоні та створення робочих місць.
5. Потреби в ресурсах при будівництві і
експлуатації:
земельних — 1,9914 га у тимчасовому користуванні відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
енергетичних — електроенергія згідно ТУ
ПАТ «Київобленерго»;
газопостачання — згідно ТУ ПАТ «Київоблгаз»;
водних — від існуючої свердловини.
трудових — згідно ПОБ та ТХ.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): згідно ПОБ та ГП.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: відсутні.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: не
потрібна.
9. Можливі впливи планової діяльності
(при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат — не впливає;
повітряне — вплив у межах нормативів;
водне — не впливає;
ґрунт — впливає при будівельних роботах
в межах нормативів;
рослинний і тваринний світ, заповідні
об’єкти — впливає в межах нормативів;
навколишнє соціальне середовище (населення) — впливає в межах нормативів;
навколишнє техногенне середовище — не
впливає.
10. Відходи виробництва і можливість їх
повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:
відходи виробництва відсутні.
11. Обсяг виконання ОВНС: у повному
обсязі.
12. Участь громадськості: зі зверненнями та пропозиціями звертатися протягом 30
днів до Вишгородської міської ради за адресою: площа Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07300, тел. (04596) 5-42-03.
Інвестор (замовник): директор ТОВ
«ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ» О.В. Савельїчев
Генпроектувальник:
директор
ТОВ
«МСБУД» — М.М. Малик.

РІЗНЕ
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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.

Вишгородське МКП «Водоканал»
запрошує на роботу працівників
за спеціальностями:

Вважати недійсним втрачений паспорт
громадянина України ВН 314547, виданий Житомирським МВ УМВ України у Житомирським
МВ УМВС області 19.10.2005 р., та посвідчення учасника бойових дій, серія МВ № 000913,
видане ГУ МВС України у Київській області на
ім’я Ігоря Миколайовича РЕКРЕТЮКА

— слюсар аварійно-відновлювальних робіт
— машиніст екскаватора
— електромонтер.
Довідки за тел: (04596) 23-354

ТУТ МОЖЕ БУТИ
ВАША РЕКЛАМА

(063) 26-23-255

НЕДIЛЯ, 13 ЖОВТНЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
06:45 «Українськi сенсацiї
2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45, 10:50 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»
13:00 Т/с «Свати»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2019»
00:15 «Лiга смiху 2019»
2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «ДжеДАI.
Дайджест-2018»
08:50 «ДжеДАI 2019»

09:50 Т/с «Звонар»
12:50 Х/ф «Меч дракона»
14:50 Х/ф «Конанварвар»
17:15 Х/ф «Конанруйнiвник»
19:15 Х/ф «Чистильник»
21:10 Х/ф «Прямий
контакт»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:20 Новини
09:30 Енеїда
10:25 Д/ц «Браво, шеф!»
13:00 Х/ф «Жива вода»

15:00 Д/ц «Тайська кухня»
15:55 UA:Фольк. Спогади
17:00 Перший на селi
17:30 #ВУКРАЇНI
17:55 Д/ф «Нова
Зеландiя: Забутий рай»
19:10 Д/ц «Супер-Чуття»
20:00 Д/с «Таємницi
людського мозку»
21:55 Д/ц «Спiльноти
тварин»
22:20 Т/с «Дiрк Джентлi»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi
07:30, 04:40 Зоряний
шлях
08:40 Т/с

«Невiдправлений лист»
12:50 Т/с «Вiр менi»
17:00, 21:00 Т/с «Якщо ти
мене пробачиш»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з О. Панютою
23:00 Т/с «Цвiт
черемшини»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
12:45 Х/ф «Щоденник
слабака 3: Собачi днi»
14:30 Панянка-селянка
15:30 Богиня шопiнгу
17:15 М/ф «Тролi»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Х/ф «Найдовший

тиждень»
23:30 Зiрконавти
СТБ
06:55, 12:05 Хата на тата
09:00 Прокинься з
Ектором!
09:55 Наречена для тата
18:00 Битва екстрасенсiв
19:55 Один за всiх
20:55 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:25 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:30 Х/ф «Гарфiлд»
08:50 Х/ф «Гарфiлд 2»

10:30 М/ф «Олежка
Попович i Тугарин Змiй»
12:00 Х/ф
«Трансформери 3»
15:10 Х/ф
«Трансформери: Час
вимирання»
18:40 Х/ф «Могутнi
рейнджери»
21:00 Х/ф
«Тихоокеанський рубiж»
23:40 Х/ф «П’ята
категорiя»
ІНТЕР
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 всiх.
Новий сезон»
14:10, 20:30 Х/ф
«Скарлетт»
20:00 «Подробицi»
22:00 Х/ф «Глибоке синє
море»
ICTV
07:05 Громадянська
оборона
08:00 Антизомбi.
Дайджест
08:55 Т/с «Вiддiл 44»
12:40, 13:00 Х/ф «П’ятий
вимiр»
12:45 Факти. День

15:00 Х/ф «Перевiзник:
Спадщина»
16:50 Х/ф «Перевiзник-3»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Механiк-2:
Воскресiння»
22:40 Х/ф «Без
компромiсiв»
00:30 Х/ф «Ласкаво
просимо у Зомбiленд»
5 КАНАЛ
06:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 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
10:10 Про вiйсько
10:30 Кiно з Я. Соколовою
11:15 Будемо жити
15:10, 23:15 Свiтла
енергiя
16:10 Рандеву
17:10 Особливий погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
21:40 Час-Time
22:05 Лiнiйка
документальних проектiв
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Вишгород
Субота, 5 жовтня 2019 року

Кольоровий тиждень в «Інтелекті»
Творча група вчителів початкових класів
НВК «ВРГ «Інтелект» – ЗОШ I ступеня» «Від
творчого вчителя — до талановитого учня»
23 вересня розпочала свою роботу кольоровим тижнем.
Якщо педагоги вміють зробити навчальний
процес різнобарвним і цікавим, перетворити
звичні шкільні будні у справжнє свято, то, звісно, школа стане для дітей місцем, де хочеться
бути — вчитись і спілкуватись.
Щодня для дітей відбувалось щось цікаве і
пізнавальне. Їм дуже сподобалося вирізати кольорові квіти і писати на них свої мрії, на сердечках — побажання, із зелених долоньок формувати крону дерева.
За п’ять днів педагоги провели для своїх вихованців безліч цікавих занять, виховних годин,
свят, тренінгів, спортивних змагань, виставок.
А завершився тиждень запальним флешмобом
«Україна — це я, Україна — це ти».
Влас. інф.

Територія IQ у «Дивосвіті»
ПОЗАШКІЛЛЯ

Розпочався творчий сезон у «Дивосвіті», а з ним — і сезон інтелектуальних ігор для шкільних команд
району. Осіння серія ігор, як завжди,
почалася з інтелектуального квесту
«Територія IQ», для якого цього року
автори проекту Катерина Караваєва
та Інна Заблоцька обрали тему «Цікава школа».
Учасники гри — десять команд школярів — мали подолати 10 етапів квесту,
що відповідали певним шкільним предметам. Незважаючи на осінню погоду,
грали завзято, боротьба за топові позиції у рейтингу найрозумніших видалася енергійною і запеклою. Головоломок
було чимало, цікавинок — вдосталь,
нових знань та досвіду — ціла купа, вражень — безліч.
За результатами гри, остаточну крапку в якій поставив підсумковий іспит, команди отримали нагороди. Дипломами
«За жагу до перемоги» були відзначені
команди Новосілківської ЗОШ І-ІІ ст. та

НВК «Синяківський хіміко-технологічний
ліцей» — заклад загальної середньої
освіти І-ІІ ст.». Дипломи «За добрий результат» отримали команди Козаровицької ЗОШ І-ІІІ ст., Технічного ліцею «НТУУ
«КПІ» Вишгородської міської ради, НВК
«Вишгородська районна гімназія «Інтелект» — ЗОШ І ст.», НВК «Димерська
гімназія — ЗОШ І ст.» та Вишгородської
ЗОШ І-ІІІ ст. №1. Найкращий результат
показали команди Лютізької ЗОШ І-ІІІ ст.,
Вишгородської спеціалізованої школи
«Сузір’я» та Лебедівської ЗОШ І-ІІІ ст. —
у них дипломи «За відмінний результат».
Інтелектуальний ДИВО-клуб зібрався
— отже, осіння серія ігор стартувала. До
зустрічі на турнірах найрозумніших!
Олена ТИТАРЕНКО,
художній керівник
ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
керівник гуртка
«Школа журналістики»

Щиро дякуємо народному депутату за підтримку!
На території Вишгородського району
функціонує комунальне підприємство
«Навчально-спортивна база», де тренуються спортсмени дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту.
На жаль, фінансове становище бази не найкраще. Вчергове,
під час скрутного періоду, коли база залишилася без під’єднання
до електромережі, опинилася на стадії банкрутства і в умовах
спроби рейдерського захоплення, руку допомоги подав народ-

НАМ ПИШУТЬ

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:
МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ
КОМІРНИК
РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
Тел: (067) 506-92-30
ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ ПАКУВАЛЬНИЦЬ
(пакування плінтуса з пінопласту,
графік позмінний) — з/п 450грн/
зміна, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЇ
(графік 1/3) — з/п 5000 грн.,
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
(три рази на тиждень)
— з/п 6000 грн.
Довідки
за тел: (044)496-28-88

ний депутат Костянтин Бондарєв. Він доклав багато зусиль і
створив умови для того, аби спортивна база продовжувала існувати. Саме завдяки підтримці народного обранця юні спортсмени
мають змогу тренуватися, готуватися до змагань та підкорювати
нові вершини. Костянтин Анатолійович і тепер всіляко підтримує
комунальне підприємство. Щиро дякуємо йому та бажаємо успіхів у всіх його справах.
З повагою, колектив КП «Навчально-спортивна база»

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

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

Оренда офісів,
складів, ангарів.

Потрібні
ПРАЦІВНИКИ
НА ШИНОМОНТАЖ
Бетоновані майданчики.
(на сезон),
Вишгород.
можна без досвіду.
Тел: (067) 381-09-20 Тел: (096) 928-87-10

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

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

19.08.2019 р. у страшному ДТП
загинули молода людина та 6-річна дівчинка. Семирічний хлопчик,
який, дякувати Богу, вижив, — починає своє життя спочатку. Переживши три надскладні операції,
він почав самостійно дихати, їсти,
рухати пальчиками. Його серденько почало самостійно битися.
Дитина хоче жити! Але для повноцінного життя дуже потрібна
наша допомога, адже реабілітація
забере багато часу і фінансів —
сума для родини непідйомна!
ДАВАЙТЕ РАЗОМ ПОДАРУЄМО ДИТИНІ МАЙБУТНЄ! Зі світу
по нитці — для Кирюші ЖИТТЯ!
Номер рахунку у ПриватБанку:
5168 7422 2403 8152 (Вікторія Рихлик, мати хлопчика).
Тел. мами (098) 106-63-50

SOS

Разом подаруємо
Кирюші майбутнє!

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

