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Ми — непереможна нація
Вже понад тисячу років народ України перебуває під
омофором Пресвятої Богородиці. Недаремно наші славні
пращури — козаки Війська Запорозького вважали її найбільшою своєю заступницею і вшановували її образ саме у
Покровських церквах на всіх існуючих Січах. То ж не випадково і дуже символічно, що саме на Покрову ми відзначаємо
День українського козацтва, а з ним — і День захисника Вітчизни.
Особливі слова подяки хочу адресувати нашим землякам, які зараз у траншеях і бліндажах, на вогневих позиціях лінії фронту на Сході України. Поки є герої, котрі попри всі тяготи захищають мирне майбутнє наших дітей, ми
обов’язково переможемо.
Нехай під Покровом Пресвятої Богородиці вас оминають
кулі і уламки мін, снарядів і гранат. Ми всієї громадою чекаємо вас додому здоровими і неушкодженими. Місто пишається вами, дорогі вишгородські захисники України.
Слава Україні! Героям Слава!
Олексій МОМОТ

Хто б сьогодні персонально не займав найвищу державну посаду на Банковій, які б
вектори політики не впроваджував, в Україні був, є і залишається потужний пласт справжніх захисників Вітчизни і в першу чергу тих, хто пройшов крізь вогонь на Сході України.
Це десятки тисяч ветеранів-атошників, у лексиконі яких відсутнє слово «капітуляція». Це
ті люди, які ніколи не стануть на коліна перед агресором, не дадуть себе обвести навколо
пальця хитромудрими миротворчими формулами кремлівських крутіїв. Тисячі могил побратимів, сльози сиріт і біль матерів зобов’язують їх боротися за правду, за гідність живих
і мертвих українців. Таку рішучість було чітко продемонстровано маршем захисників на
День Незалежності України.

14 жовтня (понеділок)
запрошуємо усіх на святковий концерт
з нагоди Дня захисника України,

У «ДЖЕРЕЛІ»

який відзначається у день свята
Покрови Пресвятої Богородиці
та День Українського козацтва,
за участі духового оркестру військової частини
3027 Національної гвардії України
та оркестру «Musikverein Eichenau»
з німецького міста-побратима Айхенау

Місце проведення: РБК «Енергетик»
Початок: 16:00. Вхід вільний

Концерт вдячності
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ДАТА У КАЛЕНДАРІ

Привітали зі святами
Шановні жителі Вишгородського району!
Щиро вітаю вас із державним святом — Днем захисника
України, який відзначається у день свята Покрови Пресвятої
Богородиці, водночас із Днем Українського козацтва.
Це — свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості Україні і гордості за її
славу, яке водночас стало святом усіх чоловіків.
Повага і велика вдячність військовим, які сьогодні, щоденно ризикуючи власним здоров’ям і життям, захищають незалежність і цілісність держави, мир і спокій. Нехай ваші відвага
та мужність будуть незламними та нескореними!
Бажаю усім чоловікам козацького здоров’я, невичерпної енергії, бадьорості духу
та впевненості у собі!
Нехай Покрова Пресвятої Богородиці благословляє вас на добрі справи, зміцнює віру, дає наснагу і мир!
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова Вишгородської районної ради

Щиро вітаю
з Днем захисника України!
Це свято мужності й самовідданості, свято єднання поколінь. Це свято кожного, хто в той чи інший час віддавав
і нині віддає свої знання, силу, мужність і професіоналізм
справі захисту нашої держави.
З нагоди свята вітаю всіх, хто носить високе звання
захисника України! Сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам
та матерям солдатів. Зичу міцного здоров'я, добра, щастя,
злагоди вам та вашим родинам.
Андрій ПЕЩЕРІН, депутат Київської обласної ради

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ ВИШГОРОДА

Завершується голосування!
Проголосуйте до 15 жовтня
ц. р. за проекти,
подані мешканцями
нашого
міста:
Стадіон
та
парк відпочинку
«Курган»
Проект передбачає: відновлення футбольного поля зі зміною трав’яного покрову 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: гумове покриття
існуючого дитячого майданчика 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 з дитячим майданчиком «Зеленгай» та парком «Ярославичі».
Паркова зона відпочинку «Чайка»
Проект передбачає: встановлення
стовпів освітлення в центрі паркової зони
відпочинку; викладення бруківкою доріжок зони відпочинку; вздовж доріжок
встановлення лав для відпочинку та урн
для сміття; облаштування велосипедної
доріжки; озеленення території, проведення Wi-Fi з відкритим доступом. (Територія — вул. Набережна, біля мотузкового
парку).
Створення молодіжного центру
«Серце Вишгорода».
Проект передбачає: створення унікального молодіжного центру (лекції,
спілкування тощо).
Туристична навігація для міста
Вишгорода
Проект передбачає: встановлення в
місті двох туристичних пілонів з інформацією щодо пам’яток Вишгорода та з картою міста, зміну поточних адресних та-

Напередодні Дня захисника України, Дня Українського козацтва і Покрови Пресвятої Богородиці радник
командувача Національної гвардії
України Георгій Федорчук привітав
усіх вишгородців, вручив відзнаку
Вишгородському міському голові
Олексію Момоту та подякував за підтримку гвардійців. Від Міжнародного
Союзу козацтва орден Лицарського
хреста Олексію Момоту, як волонтеру, вручила берегиня козацтва Людмила Болдирєва.
Ордени «Слава Україні» з нагоди
свят отримали полковник гвардії Георгій Федорчук та радник міського голови,
президент БФ «Святої Ольги» Володимир Малишев.
Шанованих чоловіків привітала із наступаючими святами заступник голови
міської організації ветеранів Емма Оди-

нокіна, побажала здоров’я, перемог у
всіх добрих справах, щастя і миру.
Віршованими рядками із найкращими побажаннями до нагороджених звернулася почесний громадянин Вишгорода Ольга Дяченко:
В історію і нинішню, й колишню
Чоловіки вписали сторінки,
В усіх ділах щоб вас беріг Всевишній,
У вас є тил, надійний тил — жінки.
Бабусі, мами, сестри і дружини…
У кожнім серці ви — чоловіки,
Куди б в житті вас не вела стежина,
Вертайтеся до рідної руки.
Чоловіки! Вам — сили і терпіння!
Із вами завжди вірні вам жінки.
Ми віримо — розквітне Україна!
Творити будем мирні сторінки!

Дорогі вишгородці!
Шановні військовослужбовці
та ветерани військової служби!
Прийміть щирі вітання зі світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Захисника України!
Історія має багато свідчень того, як Вищою волею
Пресвята Богородиця боронила наше козацьке військо,
додавала воїнам сил у боротьбі з ворогом. Тож в Україні
свято має другу назву – Козацька Покрова і відзначається ще й як День українського козацтва.
Щиро вітаю всіх зі святами! Бажаю здоров’я та нових
перемог в ім’я України! Мирного неба усім нам, благополуччя у родинах, наснаги у відродженні найкращих національних традицій задля
слави рідної держави!
З повагою,
Роман БУКОВСЬКИЙ

Вітаємо з Покровою!
14 жовтня ми відзначаємо День захисника України,
свято Покрови Пресвятої Богородиці, водночас і День
Українського козацтва. Дякуємо нашим захисникам, котрі захищають наш мир і спокій, шануємо Божу Матір, яка своїм покровом вкрила
людей від завойовників і врятувала від загибелі. Вищою волею вона боронила наш
народ, наше козацьке військо, додавала сил у боротьбі з ворогом.
Свято Покрови завжди духовно об’єднувало українців, додавало віри у повсякчасне заступництво Божої Матері за наш рід, за мир і добро.
Щиро вітаємо всіх, в кому живе дух наших славних предків! Нехай світ буде добрим до вас, нехай кожен день дарує гарний сюжет щастя! Міцного вам здоров'я,
святої віри, незгасимої надії і щирої любові.
Вишгородська районна організація політичної партії «Воля»
бличок 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.
Територія: вулиці, сквери, площі міста
Вишгорода
Street Art Festival Vyshgorod
Проект передбачає: проведення щорічного фестивалю з культурною, туристичною, освітньою та соціально-економічною основою. (Мурали, 3-D малюнки.
Локації обиратимуть містяни).
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/або в паперовому вигляді у кабінеті 24
(перший поверх) та/або в кабінеті 66 (третій поверх), в кабінеті 92 (четвертий поверх) адмінбудинку за адресою: м. Вишгород, площа Шевченка, 1. Голосування
відбувається за наявності паспорта. Проголосувати можна до 15.10.2019 р. УВАГА! 12.10.2019, в останню суботу перед
кінцевою датою голосування, з 10:00 до
14:00 можна буде проголосувати в кабінеті 66 (третій поверх) адмінбудинку. Долучайтесь! Підтримайте авторів та їх ініціативи по покращенню нашого міста.
ЗРОБИМО НАШЕ МІСТО КРАЩИМ
РАЗОМ!
https://rozumnemisto.org/vyshhorod/
public-budget/projects
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар ради
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Запрошую на «Йоль – 2019»

Обереги, мальовані ниткою
Великим святам — Дню захисника України, Дню Українського козацтва і Покрові Пресвятої Богородиці присвятили
виставку вишитих ікон та рушників «Обереги, мальовані ниткою»
майстрині Вишгорода. Це п’ятий
захід, організований у Вишгородській районній бібліотеці
Світланою Жовтобрюх.
У цій справі її підтримують творчі люди міста — працівники бібліотеки, райвідділ культури, Вишгородська музична школа, місцеві
поети.
Ось і цього разу своїми виступами оздобили зустріч вихованці
викладачів музики Ірини Бези, Андрія Баннікова, Катерини Котлярової, поети Віктор Кучерук та Олена
Альохіна, римоване слово яких завжди тепло сприймають слухачі.
Біля індивідуальних робіт —
ікон, рушників та п’ятиметрового
рушника, що разом вишивали
двадцять наших майстринь, було
урочисто і затишно водночас. Завідуюча відділом обслуговування
Галина Дмитренко з перших хвилин об’єднала всіх своєю щирою
гостинністю, з любов’ю і повагою
розповідаючи про вишгородських
вишивальниць, які збагачують
нашу духовність, дарують естетич-

ну насолоду, про мистецтво вишивання як скарбницю інтелекту, мудрості, вишуканості та смаку, про
славне українське козацтво.
Цього дня у Світлани Жовтобрюх був день народження. Привітали її і подякували за ентузіазм,
за те, що кілька років поспіль згуртовує творчу інтелігенцію, головний спеціаліст відділу культури,
національностей та релігій Вишгородської РДА Юлія Брушневська,
директор Вишгородської районної
централізованої бібліотечної системи Марина Березинець.
А Світлана Іванівна була щаслива від того, що поруч так багато її
однодумців і не жалкувала для них
найтепліших слів. Вона подякувала майстрині Олені Кольвах, яка
навчила її вишивати. Саме Олена Ростиславівна й організувала
майстринь для створення оберега
нашого міста — вишгородського
рушника. Його місце — у місцевому
музеї, вважає Світлана Жовтобрюх.
Майстрині мають багато цікавих творчих проектів, тож ще не
раз зможемо насолодитись їхніми
яскравими роботами.
А нинішня виставка експонуватиметься до 19 жовтня. Її може
оглянути кожен охочий.
Валентина ЯКОВЕНКО

ВОДОКАНАЛ ІНФОРМУЄ
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Варто замислитися, чи багато треба для
того, щоб підтримувати здоровий спосіб
життя, займатися спортом та, зрештою,
бути здоровим? Інколи потрібен лише гарний настрій та кросівки. Біг – найпростіший
та найдоступніший спосіб цього досягнути.
Минулого тижня я взяв участь у марафоні,
який проходив у столиці — Wizz Air Kyiv City
Marathon. Це був десятий ювілейний марафон.
В ньому взяли участь 17000 бігунів. Серед них
близько 9000 киян та понад 7000 гостей з інших міст України. Марафон зібрав чимало й
бігунів з-за кордону, а саме 917 учасників з 61
країни. Зокрема, з Німеччини, Білорусі, Польщі, США та Великої Британії. Приїхав навіть
спортсмен з Уругваю.
На власному досвіді пересвідчився, що
участь у марафонах та інших видах спортивних змагань дійсно змінює життя і
наповнює його новим змістом. Це
своєрідний виклик собі, своїм фізичним та духовним можливостям, який
змушує щоразу ставити нові, більш
амбітні цілі і з більшим натхненням
їх досягати.
Беручи участь у марафонах та
інших спортивних змаганнях, тим
самим популяризуючи спорт, ми, дорослі, робимо надважливу справу та
внесок у розвиток підростаючого покоління – демонструємо доступність
та цікавість спорту. Показуємо, що

У «ДЖЕРЕЛІ»

Концерт вдячності

Напередодні Дня захисника України,
Дня Українського козацтва у Вишгородському міському Центрі творчості «Джерело» відбувся святковий захід. Це був
«концерт вдячності нашим захисникам»,
як сказала у вітальному слові директор закладу Наталія Кисіль, адже діти і дорослі
так старалися насамперед для гостей —
військовослужбовців в/ч 3027 Національної
гвардії України, що знаходиться у Вишгороді. Зі святами їх привітав і радник міського голови Володимир Малишев.
Зосереджених облич юнаків ледь торка-

НАМ ПИШУТЬ

спортивні події стирають межі між містами, дозволяють обмінюватися безцінним досвідом і
пізнавати інші культури. Це можливість поспілкуватися та зарядитися позитивною енергією.
Приємно, що в нашому місті регулярно
відбуваються спортивні події, зокрема й марафони, до яких долучається щоразу більше
молоді. У грудні на вишгородській набережній
проходитиме дуже цікавий та ефектний захід
— новорічний марафон «Йоль». Його учасники будуть у новорічних костюмах. Це можливість для кожного яскраво провести нинішній
2019 рік у колі близьких та друзів, зробити незабутні фото та зарядитися позитивом на весь
рік наступний. Тож, запрошую усіх охочих долучитися!
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

лись усмішки, коли на сцену у яскравих українських костюмах виходили танцювальні та
вокальні колективи зі своїми найкращими номерами, які оголошували ведучі Марина Іллєнок та Арсеній Демидчук.
Пісні — патріотичні і народні, таночки не
лише піднімають настрій, а й національну самосвідомість кожного. Це відчувалося і в маленькій краплинці нації — джерельному колективі, який на завершення заходу вийшов на
сцену — щасливий, піднесений, вдячний захисникам України за своє мирне сьогодення.
Валентина ЯКОВЕНКО

Хочемо комфортного життя

Ми, інвестори другої черги житлового
комплексу «Велесгард», що знаходиться за
адресою: м. Вишгород, вул. Ватутіна, 111 (а,
б, в), вийшли на мітинг 02.10.2019 р. під стіни Вишгородської міської ради, аби звернути
увагу міських депутатів та мера міста на нагальні проблеми нашого комплексу, а саме:
1. Електроенергія
Увесь ЖК «Велесгард» вже більше двох
років, з моменту введення будинку в експлуатацію, не підключений до постійного енергопостачання. Забудовник понад рік обіцяє
підключення до мережі Обленерго, однак це
потрібно робити через сусідній ЖК «Зірковий», на який, зі слів нашого забудовника, немає жодних важелів впливу.
Однак всі сім'ї з маленькими дітьми та інші
інвестори ЖК «Велесгард» не винні в тому,
що Обленерго в своєму проекті щодо надання
електроенергії по вулиці Ватутіна має намір
постачати її через майбутню трансформатор-

ну підстанцію, що має бути розташована в ЖК
«Зірковий». З цим питанням ми звернулись
до мера міста Вишгорода, який напряму може
спілкуватися із забудовником — ЖК «Зірковий» та іншими учасниками цього процесу.
2. Теплопостачання
Увесь ЖК «Велесгард» вже більше двох
років, з моменту введення в експлуатацію
будинку, не підключений до жодної мережі
теплопостачання. Забудовник більше року
обіцяє підключення, однак немає жодних документів щодо виділення лімітів газу та інших.
З цим питанням ми звернулись до мера
міста, який може напряму спілкуватися з забудовником ЖК «Велесгард» та іншими учасниками цього процесу, і перевірити наявність
та коректність документів щодо можливості
теплопостачання будинку другої черги ЖК
«Велесгард», оскільки наш забудовник не надає жодних документів.
Інвестори ЖК «Велесгард»
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Вимальовується елітна об’єднана громада
Про децентралізацію у Вишгородському районі мова йде вже впродовж
чотирьох років. За цей час було накреслено декілька варіантів утворення об’єднаних територіальних громад
(ОТГ). Спочатку планувалося п’ять,
потім одна у межах району, але остаточний проект передбачав три ОТГ.
Власне, це лівобережні села з центром у Пірново і Вишгородська ОТГ
у складі сіл Хотянівка, Нові і Старі Петрівці, Лютіж з Гутою Межигірською,

заявляв на нараді в області, що у нього
такий бюджет, що може купити кожному
жителю села по дві дублянки.
Дійсно, соціально-економічний шлюб
двох громад — це союз багатих. Це
лише у казочках принц одружується на
бідній Попелюшці. У житті все інакше.
Але чи гарантуватиме петрівський достаток безхмарне існування ОТГ? Дуже
добре знаючи ментальність петрівчан,
амбітність їх очільників, можу передбачити, що першим каменем спотикання

монійного розвитку, який передбачає
розподіл більшості бюджету на менш
розвинуті регіони. Але Н. Петрівці — не
Брюссель та і С. Петрівці — далеко не
Тьмутаракань. Хочеться вірити, що всі
відносини будуть відрегульовані формулою розміру видатків бюджету за різними параметрами як, скажімо, кількість
населення, територія, економічний стан
тощо. Головне, щоб у елітній, так і проситься слово — кошерній ОТГ кожен не
тягнув ковдру на себе і правила гри були

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ

Демидів, Синяк і Козаровичі і нарешті
третя ОТГ — Димерська із селами північної частини району. Але на початку
жовтня всім стало зрозуміло, що все
пішло шкереберть.
У ході громадських слухань, а потім
рішень сесій Новопетрівської і Старопетрівської сільських рад було вирішено
створити Петрівську ОТГ. Таким чином,
на теренах району вимальовується елітна ОТГ у складі двох багатих і самодостатніх сіл. Петрівчани чітко дали зрозуміти, що слабкі партнери їм не потрібні і
вони не бажають витрачати значні кошти
на вирівнювання ситуації в убогих селах.
Периферія нехай живе за своїми статками. Пригадується, як кілька років тому
один з петрівських очільників гордовито

РОЗДУМИ НА ТЕМУ…
Здивувало інтерв’ю улюбленого
багатьма українського співака на одному з російськомовних телеканалів.
Дух несприйняття українського напрямку розвитку незалежної країни
і відверте замилування кривавими
зорями Кремля тут отруйними випарами, певно, отуманили й нашого
«солов’я». Десь потім ніби зізнався,
що під оманливими софітами опинився випадково.
Невже підступні слуги наших «добрих» сусідів викрали його і змусили
розважати українофобську аудиторію?
Але ж в уривку виступу (сама чула!)

може бути розподіл бюджету між селами. Оскільки кількість населення різна
(у Н. Петрівцях — близько 12 тис., у С.
Петрівцях — 3 тис.), то й структура ради
ОТГ може бути незбалансованою, і депутати від Н. Петрівець у ній матимуть
більшість.
Наприклад, у С. Петрівцях захотіли
побудувати сквер у центрі села, який вже
давно там проситься, але депутатська
більшість ради заперечує, бо, мовляв,
є більш нагальні проблеми, як, скажімо,
добудова новопетрівського дитсадка. І
як тут бути?
Хто цікавився західним законодавством, той очевидно пригадає, що у
Договорі про функціонування Європейського Союзу закладено принцип гар-

чесними для всіх. Ми ще не бачили «Конституції» — статуту ОТГ, програми соціально-економічного розвитку, які там
пріоритети й черговість видатків, але
хочеться вірити, що це буде не гібридне
об’єднання.
Чотири роки процес децентралізації
буксував у районі. Причини відомі: небажання сільських еліт, їх покровителів
втрачати реальну владу. А влада надавала можливість розпоряджатися найдорожчим, що є у районі, — землею. Саме
через земельні протиріччя, пам’ятаю, не
були створені ОТГ у таких приміських селах, як Підгірці, Ходосів, Чабани, Гатне,
Віта-Поштова. У нашому випадку хтось
із двох сільських очільників має поступитися земельними питаннями.

На словах — масло, на серці — камінь
так хвилююче співав про свою п’яну вовчицю, що захотілося вити від такого проникливого виконання. Публіка шаленіла,
особливо молоді дівчата і жінки, яких,
мабуть, загіпнотизувала аура високого
мистецтва і уболівання за нечуваний
експеримент над бідною твариною.
Виконавець, очевидно, також всім
серцем добросовісно відпрацьовував
гонорар, бо після виступу не міг зорієнтуватися, де він і кому служить.
Яка війна? З ким і для чого? Чи громадянський конфлікт, чи нагле захоплення сусідами наших земель — йому

до фені. Так і щодо Криму. М’ямлив щось
несусвітнє про історію, яку ніколи не
знав. Отож, не шукаймо ворогів далеко.
Не дивно, що один проросійський актор вирішив відвідати Донбас, щоб «постріляти укропів». А наші доморощені
патріоти аж пупи рвуть, щоб якнайкраще прислужити ординцям. Який живучий дух Іуди!
Чи можна навіть подумати, щоб на
кривавих шляхах Другої світової тодішні
наші актори розважали ворогів?
Зате поняття патріотизму нині стало
оцінюватися дзвінкою монетою продаж-

Питання наступне: хто займе крісло
голови Петрівської ОТГ у «білому домі»
по вул. Свято-Покровській, 171? Амбітність петрівських очільників відома всім.
Хтось має тримати булаву, а хтось з погонами старости видавати з діловодом
довідки. Втім, можна очікувати і сюрпризи з новими фігурами.
З кадрами у новій ОТГ проблем не
буде, бо в обох Петрівцях проживає маса
грамотних, досвідчених фахівців, які
працюють у столичних серйозних компаніях, на державній службі. Була б гідна
зарплата.
При створенні ОТГ часто виникає запитання: чи зникає при цьому корупція?
Ні, шановні, вона теж децентралізується,
але боротися з нею на місцевому рівні
набагато легше. У раді ОТГ буде помітно, який депутат і що лобіює, що притискує, який має з цього зиск. У селі знають
навіть, який борщ у сусідки.
Отже «весілля» багатіїв — відбулося.
Вищезгадана схема децентралізації у районі наказала довго жити, лопнула мов
мильна бульбашка. Вишгороду залишилася лише Хотянівка. Не може Лютіж до
нього пригорнутися — Петрівська ОТГ
по суходолу перетинає кордон. А заморської території, як у Франції — тихоокеанське Таїті — законом не передбачено.
Відрізаним селам залишається єднатися з Димером, якому не позаздрити,
бо до складу ОТГ увійдуть депресивні
села, які не мають перспективи. Уздовж
20-30 останніх років у багатьох з них не
робилося жодних інвестицій. Колись там
були радгоспи, які давали роботу, тепер
— пустка.
Але як би там не було, а процес децентралізації все ж пішов. Петрівчани
вчасно допетрали, що у 2020 році ніхто
їх питати не буде, а примусово приєднають до тих, до кого треба. Ось і встигли
вскочити на підніжку останнього вагона.
Володимир ТКАЧ

ництва. Шкода, що не тільки під софітами.
Народна мудрість влучно характеризує такий хамелеонівський різновид
хомо сапієнс:
— Велика підлота часом відданістю
прикривається.
— На чужих молитвах до раю не потрапиш.
— Язик короткий, а клопоту може завдати великого…
— Підступний друг небезпечніший за
ворога.
— Вовк линяє, а натури не міняє.
— Ворона й за море літала, та все
чорна вертала.
Ольга ДЯЧЕНКО

КОНКУРС

Кращі жіночі ініціативи
Минулого тижня у Верховній Раді України
відбувся фінал другого національного конкурсу «Кращі жіночі ініціативи для демократичного розвитку місцевих громад». Конкурс організовує Європейська асамблея жінок-депутаток
у партнерстві з Асоціацією міст України, Радою
Європи в Україні та Міжнародною Амбасадою
жінок-підприємниць.
Захід зібрав майже півтори сотні учасниць із
різних регіонів України. Участь у ньому взяли жінки-депутатки, громадські активістки, вчені, бізнеследі та всі, хто робить вагомі внески у розвиток
своїх громад. Разом із керівником дитячого центру
розвитку «Вінні» Ольгою Гордійчук представляли
Вишгород у номінаціях «Підприємництво» та «Громадська діяльність». І хоч наші проекти не стали

переможцями, ми натхненні зустріччю з активними та прогресивними жінками, лідерами громад та
вже маємо нові ініціативи для нашого міста. Дякуємо організаторам конкурсу за високий рівень заходу та гарний настрій!
Щиро дякую всім, хто допомагає в реалізації
Проекту «Золота Йога», і в першу чергу — тренеру та ідейному натхненнику занять Ользі Думанській, керівнику Вишгородського районного територіального центру соціального обслуговування
Наталії Рудько, директору Вишгородської ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 1 Олегу Тимченку, керівництву БК
«Енергетик» та всій моїй команді. Це наш спільний
результат!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар ради

Вишгород
Субота, 12 жовтня 2019 року

ДОШКІЛЛЯ
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Любимо дітей, як рідних
Колеги вважають, що вона дуже добре розуміє
дітей, а ще — своїм ентузіазмом, оптимізмом згуртовує педагогічний колектив, чим покращує стосунки між співробітниками.
Директор дошкільного навчального закладу
«Чебурашка» Наталія Коваленко-Пономаренко за
роки роботи зрозуміла, що головне у відносинах з
дорослими і дітьми — довіра, взаємоповага і любов.
Цьому її навчили найперші вихованці, до яких вона
прийшла з тремтячими колінами, але серцем, повним любові. Це було 25 років тому. Наталія Анатоліївна досі пам’ятає кожного з того першого випуску.
— Розкажіть про себе.
— Перш за все, я — мама. У мене троє діток. І 450
— у садочку.
Я вже 13 років працюю у «Чебурашці» і майже два
— очолюю цей дитячий заклад. Починала з роботи вихователя. До Вишгорода наша сім’я переїхала з Херсонщини. І я разом зі своїми двома дітками пішла в садочок…
— Коли вирішили пов’язати своє життя з цією
професією?
— Скільки себе пам’ятаю. В іншій професії себе не
бачила ніколи. У мене дві вищі освіти. За першою —
вчитель початкових класів, за другою — організатор
дошкільної освіти, методист-вихователь. Поштовхом
для мене стали мої вчителі. Вони надихають і досі.
Пам’ятаю їхню настанову: не обов’язково бути хорошим
вчителем, найголовніше — бути людиною.
— У чому плюси і мінуси роботи керівника дитячого садочка?
— Мінусів не бачу — це моя улюблена праця; плюси — формувати політику сучасного дошкільного виховання (форми та методи діяльності, обличчя сучасного
педагога, пріоритетні напрямки роботи і т. д.), дбати про
дітей, пізнавати та розвивати їхні таланти, створювати
довірливі стосунки з родинами вихованців.
— Що вкладаєте в поняття «виховання»?
— Як на мене, це поняття відносне. Ми прищеплюємо дітям любов до природи, до оточуючих, любов до
своєї країни. Коли ми для воїнів АТО готували малюнки,
діти говорили: я — українець! Разом співали Гімн. Два
роки татко нашої вихованки був в АТО під Іловайськом.
Усі батьки та вихователі дуже хвилювались і молилися
за нього. І коли він повернувся, то прийшов до нас у садочок і приніс із собою всі малюнки, які ми відправляли
йому…
Ми не нав’язуємо дітям патріотизм. Вони й самі усе
відчувають і так щиро реагують на навколишній світ, і
кладуть долоньку до серця, коли звучить Державний
Гімн…
Виховання — це любов. І я вважаю, що найголовніше, аби дитина відчула, запам’ятала і пронесла через
усе своє свідоме життя, що її в дитячому садку ЛЮБИЛИ!
— Як Вам вдається мотивувати працівників, адже
не секрет, що матеріальне забезпечення дитячих
садочків далеке від ідеального?
— Вихователь — це, найперше, той, хто любить і
поважає дітей. А звідси — інтерес до роботи, постійне
творче зростання, втілення креативних задумів і задоволення від результатів праці. В іншому випадку —
люди шукають те, що для них потрібніше.

— Нещодавно у садочку відкрили додаткову
групу, у якій діти займаються за новою програмою.
Розкажіть про неї детальніше.
— Дуже багато діток 2014 року народження не змогли вчасно піти до садочка через те, що на той час не
було введено електронну чергу. Кожного року батьки
цих діток зверталися до нас, і ми шукали усі можливі
варіанти вирішення цієї проблеми.
Неодноразово зустрічалися з Вишгородським міським головою Олексієм Момотом і знайшли вихід. Запросили комісію, яка узгодила і допомогла визначитися, за рахунок яких приміщень можемо розмістити ще
одну групу. Музей народознавства переобладнали у
спортивну залу, перенесли кабінет малювання у кабінет
методиста. А його — у менший. Зробили ремонт, закупили меблі і облаштували приміщення для нової групи
за усіма нормами.
Вона вже працює за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», яка ґрунтується на тісній взаємодії навчального закладу та родини
у формуванні основ життєвої компетентності дитини перед вступом до Нової української школи. Наш ДНЗ ще
в минулому році використовував цю програму, тому на
батьківських зборах ми сміливо рекомендували її для
нової групи. Оскільки дітки одразу йшли до старшої
групи, ця програма максимально швидко дозволить підняти рівень їх соціалізації та комунікації, що особливо
важливо перед вступом до школи. Тому батьки одноголосно підтримали застосування даної програми розвитку.

Дітки під час навчання використовують дві книжки,
а батьки — довідник, за допомогою якого можуть займатися з ними вдома. Розробники «Впевненого старту» дуже гарно продумали методи подання важкої, на
перший погляд, інформації у легкій, зрозумілій ігровій
формі.
У наступному році плануємо запровадити цю програму в одній із середніх груп. Її автори вже мають розробки та напрацювання для навчання та виховання дітей середнього шкільного віку.
— Які ще плани маєте на найближчий час?
— Сподіваюсь, у наступному році завершиться будівництво нового корпусу дитячого садка і здійсниться
моя давня мрія — ми відкриємо інклюзивну і логопедичну групу. Я сама — мама особливої дитини. І знаю, як
важко, коли твоя дитина не дуже потрібна суспільству.
Це болюча тема.
Мене взагалі обурює негативне ставлення декого
до спеціальної школи «Надія». Мій син навчався в ній
за спеціальною програмою. Добре здав ЗНО. І я щиро
вдячна вчителям цієї школи. Кожен із них має величезне серце. Син вступив до вишу на історичний факультет. На жаль, за станом здоров’я не зміг продовжувати
навчання.
З нетерпінням чекаємо зміни статусу нашого садочка на Центр розвитку, де буде вчитель англійської, хореограф, вчитель інформатики.
А взагалі, працюємо над тим, аби у садочку діти почували себе конфортно, як удома.
Вікторія ШМИГОРА
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Програма ТБ

Вишгород
Субота, 12 жовтня 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 14 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
06:40 «Життя вiдомих
людей»
08:20 Т/с «Анка з
Молдаванки»
17:50 Х/ф «За двома
зайцями»
19:30 ТСН
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «Великi Вуйки»
22:45 Х/ф «Iловайськ
2014. Батальйон Донбас»
2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
08:15, 12:00 «Загублений
свiт»
10:10 Х/ф «Гвардiя-2»
14:30 Х/ф «Кiборги»
16:45 Х/ф «Зламана

стрiла»
18:50 Х/ф «Якамасi»
20:40 Х/ф «П’ятий
елемент»
23:00 Х/ф «Кодекс
злодiя»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30, 21:25 «Синдром
вiйни. Я повернувся»
10:25, 13:15 Вiйна: iсторiї
початку
10:55 Д/ф «Замiнованi
вiрнiстю»
11:50 Концертна
програма «Непереможнi»
13:45 «Мирний птах»

14:40 Д/ф «Вiйна на
нульовому кiлометрi»
15:45 «Луганський
форпост»
16:55 Перша шпальта
17:25 Х/ф «Iван Сила»
19:10 Д/ф «Вiйна химер»
22:30 Вони присягнули на
мир i волю
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною. Спецвипуск
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Т/с «Якщо ти менi
пробачиш»
13:25, 15:20 Т/с «На
гойдалцi долi»
18:15, 19:50 Х/ф
«Позивний «Бандерас»

21:35 Футбол. Вiдбiр до
ЄВРО-2020 Україна Португалiя
23:50 Iсторiя одного
злочину
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Король
Сафарi»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 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
06:40 Т/с «Коли ми
вдома»
11:15 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:15 «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»

порятунок»
08:50 Х/ф «Прибрати
Картера»
10:50 Х/ф «Вавiлон нашої
ери»
12:50 Х/ф «Могутнi
рейнджери»
15:10 Х/ф
«Тихоокеанський рубiж»
17:50 Таємний агент
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
Ревiзором
00:00 Таємний агент.
Пост-шоу

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 М/ф «Долина
папоротi: Чарiвний

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»

Полтавою
14:00 СуперЖiнка
15:00, 19:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
22:00 Сiмейка У

23:45 «Один за всiх»

09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:15, 12:25 Х/ф «Чотири
мушкетери Шарло»
13:55 Х/ф «Четверо проти
кардинала»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Третiй зайвий»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Гонка»
ICTV
06:35 Факти тижня
08:45 Я зняв!
09:40 Х/ф «Дiти шпигунiв»

11:10 Х/ф «Дiти
шпигунiв-3: Кiнець гри»
12:45 Факти. День
13:00 Спецпроект
«Слов’янськ»
14:55 Т/с «Пес»
16:50 Х/ф «Механiк-2:
Воскресiння»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Паркер»
21:25 Х/ф «Останнiй
рубiж»
23:20 Х/ф «Правило бою»
5 КАНАЛ
06:00, 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
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
23:15 Лiнiйка
документальних проектiв

ВIВТОРОК, 15 ЖОВТНЯ 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 Т/с «Свати - 5»
21:45 Т/с «Великi Вуйки»
22:45 «Мiняю жiнку - 14»
2+2
06:00 Мультфiльми

08:00 Т/с «Моссад-2»
09:50, 17:10 «Загублений
свiт»
11:55 «Помста природи»
12:45 Х/ф «Конанварвар»
15:10 Х/ф «Конанруйнiвник»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:30 Т/с «Брати по кровi»
21:20 Т/с «Касл-8»
00:45 «Облом.UA.»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»

11:55 Енеїда
13:10 Хто в домi хазяїн
13:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
15:15 Бюджетники
15:45 #ВУКРАЇНI
17:30 Спiльно
18:25 Тема дня
19:30 Плiч-о-плiч
19:55 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 Нашi грошi
22:15 Д/ц «Тваринна
зброя»
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 Свекруха або
невiстка

12:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 00:00 Т/с
«Подвiйне вiдображення»
23:20 Контролер
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:05 Х/ф «Принцведмiдь»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00, 23:00
Зiрконавти
12:30, 13:30, 20:00
Одного разу пiд

СТБ
06:35 Т/с «Коли ми вдома»
09:40 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:40 «МайстерШеф»
15:30 «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»

НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Т/с «Бiблiотекарi»
08:10 Т/с «Цiлком
таємно»
13:00 Х/ф «Угода з
дияволом»
15:00, 22:00 Т/с
«Будиночок на щастя»
16:00, 21:00 Варьяти
17:00, 19:00 Хто проти
блондинок
23:00 Х/ф «Iнший свiт:
Пробудження»
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.
Третiй зайвий»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Х/ф «Шпигуне,
вийди геть!»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
10:10 Не дай себе
обдурити
11:00 Секретний фронт
11:40, 13:20 Т/с «Розтин
покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:20 Х/ф
«Останнiй рубiж»
16:30 Х/ф «Паркер»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Пес-5»
22:35 Т/с «Менталiст»
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
07:25 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
22:15 Група
продовженого дна
23:15 Лiнiйка
документальних проектiв

СЕРЕДА, 16 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 Т/с «Свати - 5»
21:45 Т/с «Великi Вуйки»
22:45, 23:45 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Моссад-2»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:20 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Чистильник»
15:45 Х/ф «Прямий
контакт»
19:25, 20:30 Т/с «Брати
по кровi»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-8»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
11:55 Енеїда

13:10 #ВУКРАЇНI
13:45 Плiч-о-плiч
14:30 Д/ц «Аромати Чiлi»
15:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
16:25 Д/ц «Спiльноти
тварин»
17:30 Нашi грошi
18:25 Тема дня
19:30 Спiльно
19:55 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:15 Д/ц «Тваринна
зброя»
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 Свекруха або
невiстка
12:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 00:00 Т/с
«Подвiйне вiдображення»
23:20 Гучна справа
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Мавп’ячi
витiвки»
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
07:05 Т/с «Коли ми
вдома»
10:05 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
13:00 «МайстерШеф»
15:35 «Хата на тата»
17:25, 22:55 «Вiдлiк часу»
17:30, 23:00 «ВiкнаНовини»
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:55 Т/с «Садiвниця»
23:45 «Зваженi та
щасливi»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Т/с «Бiблiотекарi»
08:10 Т/с «Цiлком
таємно»
13:00 Х/ф «П’ята
категорiя»
14:50, 22:00 Т/с
«Будиночок на щастя»
16:00, 21:00 Improv Live
Show
17:00, 19:00 Дiти проти
зiрок
23:30 Х/ф «Прибрати
Картера»
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 «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.
Третiй зайвий»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Х/ф «Французький

транзит»

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.
Третiй зайвий»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Х/ф «Афера поамериканськи»

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:55, 13:20 Х/ф
«Правило бою»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:25, 21:25 Т/с
«Пес-5»
16:45 Х/ф «Елiзiум»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi.
Дайджест
22:35 Т/с «Менталiст»
00:30 Т/с «Розтин
покаже»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Громадянська
оборона
10:55, 13:20 Х/ф
«Глобальне вторгнення:
Битва за Лос-Анджелес»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 21:25 Т/с «Пес-5»
15:40, 16:20 Х/ф «Острiв»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
22:35 Т/с «Менталiст»
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
08:30 Клуб LIFE
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, 17 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 Т/с «Свати - 5»
21:40 Т/с «Великi Вуйки»
22:30 «Право на владу
2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Моссад-2»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
11:50 Х/ф «Якамасi»
13:30 Т/с «Перевiзник»
19:25, 20:30 Т/с «Брати
по кровi»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-8»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Елiза»
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:30 Д/ц «Аромати Чiлi»

16:25 Д/ц «Спiльноти
тварин»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:25 Тема дня
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
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 Свекруха або
невiстка
12:20, 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 «Подвiйне
вiдображення»
23:20 Слiдами таємниць
Чорнобиля
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Щоденник
слабака 3: Собачi днi»
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
06:40 Т/с «Коли ми
вдома»
09:10 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:05 «МайстерШеф.
Професiонали»
15:35 «Хата на тата»
17:25, 22:55 «Вiдлiк часу»
17:30, 23:00 «ВiкнаНовини»
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00 «Зваженi та
щасливi»
20:55 Т/с «Садiвниця»
23:45 «Я соромлюсь

свого тiла»
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Т/с «Бiблiотекарi»
08:00 Т/с «Цiлком
таємно»
10:00 Ревiзор
12:50 Страстi за
Ревiзором
15:00, 22:00 Т/с
«Будиночок на щастя»
16:00, 21:00 Шалена зiрка
17:00, 19:00 Хто зверху?
23:40 Х/ф «Вавiлон нашої
ери»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi

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 8 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 «Київ Вечiрнiй»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Моссад-2»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:35 Х/ф «Помпеї:
Апокалiпсис»
15:20 Х/ф «База Клейтон»
19:25 Т/с «Перевiзник-2»
23:25 Х/ф «Крижанi
акули»
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»
11:25, 14:15 Телепродаж
13:10 Д/ц «Морська
кухня»
14:30 Д/ц «Аромати Чiлi»
15:15 UA:Фольк. Спогади
17:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:25 Тема дня
19:30 Розсекречена
iсторiя
20:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22:00 Перша шпальта
22:30 Як дивитися кiно
23:00 Х/ф «Чоловiк, який
вбив Дон Кiхота»

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
11:20 Свекруха або
невiстка
12:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «На гойдалцi
долi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:35 Х/ф «Елвiн i

бурундуки 3»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00 Зiрконавти
12:30, 13:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:20 СуперЖiнка
15:15, 19:00 4 весiлля
16:15 М/ф «Тролi»
18:00, 00:30 Панянкаселянка
21:00 М/ф «Бебi-бос»
22:45 Х/ф «Вiрус кохання»
СТБ
06:35 Т/с «Коли ми
вдома»
08:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

11:40 «МайстерШеф.
Професiонали»
15:55 «Хата на тата»
17:25, 21:55 «Вiдлiк часу»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00 «МайстерШеф»
22:45 «Х-Фактор»

по-українськи

НОВИЙ КАНАЛ
06:50 Х/ф «Денiсбешкетник 2»
08:10 Х/ф «Мишаче
полювання»
10:05 Т/с «Будиночок на
щастя»
14:20, 21:40, 23:50 Екси
16:20, 19:00 Топ-модель

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, 00:20
«Речдок»
15:10 «Речдок.
Особливий випадок»
16:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Олександр
Гвоздик. Перемоги в

НОВИЙ КАНАЛ
06:35, 07:35 Kids Time
06:40 М/с «Том i Джеррi»
07:40 Таємний агент
08:50 Таємний агент.
Пост-шоу
10:50 Дiти проти зiрок
12:50 Хто проти
блондинок
14:50 Хто зверху?
16:40 М/ф «Добриня
Микитич i Змiй Горинич»
18:00 Х/ф
«Трансформери:
Останнiй лицар»
21:00 Х/ф «Тор»
23:10 Х/ф «Кiнець свiту»

09:00 «Готуємо разом»
10:00 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
11:10 Х/ф «Вiдпустка за
свiй рахунок»
13:50 Х/ф «Ти - менi,
я - тобi»
15:30 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
17:30 Концерт «Iнтер.
Один на всiх. Мiльйонам
наших глядачiв
присвячується»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
22:30 Т/с «Я - охоронець»

ІНТЕР
08:00 «Шiсть соток»

ICTV
07:20 Х/ф «Дiти шпигунiв»

ринзi та в життi»
22:30 «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, 22:50 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
07:30 Хронiка дня
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 , 19 ЖОВТНЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
06:45 «Грошi 2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 10:35 «Їмо за 100
2019»
11:15 «Громада на
мiльйон. Спецiалiсти»
12:30 Т/с «Великi Вуйки»
16:30 «Жiночий квартал
2019»
18:30 «Розсмiши комiка
2019»
19:30 ТСН
20:15 «Українськi сенсацiї
2019»
21:30 «Вечiрнiй квартал
2019»
23:25 «Свiтське життя.
2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:05 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:05 «Загублений свiт»
14:55 Х/ф «Вуличний
гонщик»
16:25 Х/ф «П’ятий
елемент»
19:00 Х/ф «Чорна маска»
21:00 Х/ф «Лiга видатних
джентльменiв»
23:05 Х/ф «Шiсть куль»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:25 Новини

09:30 Енеїда
10:30 Хто в домi хазяїн
11:00 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
11:30, 14:45 Телепродаж
12:30 М/с «Дуда i Дада»
13:00 Х/ф «Йосип
Прекрасний. Намiсник
фараона»
15:00 Д/ц «Браво, шеф!»
16:05 Разом
16:35 #ВУКРАЇНI
17:40 Д/ф «Прихованi
свiти: Печери Мертвих»
19:25 Д/ц «Супер-Чуття»
19:55 Розсекречена
iсторiя
22:20 Т/с «Дiрк Джентлi»
00:00 Телепродаж Тюсо

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:30, 15:20 Т/с
«Подвiйне вiдображення»
17:00, 21:00 Т/с «Будь,
що буде»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Цвiт
черемшини»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:55 М/ф «Маленький
лiкар - секретна мiсiя
Бодiнаута»
13:20 Х/ф «Свинопас»
14:30 Панянка-селянка
15:30 Богиня шопiнгу

17:15 Х/ф «Елвiн
i бурундуки:
Бурундумандри»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Зiрконавти
00:00 Казки У Кiно
СТБ
07:00 «Прокинься з
Ектором!»
07:55 «Зваженi та
щасливi»
09:55 «Ток-шоу «Зважся!»
10:55 «Хата на тата»
14:40 Т/с «Та, що бачить
завтра»
19:00 «Х-Фактор»
22:00 Т/с «Садiвниця»

08:55 Х/ф «Дiти
шпигунiв-3: Кiнець гри»
10:20 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
15:30 Т/с «Пес-5»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Веном»
21:00 Х/ф «Годзила»
23:25 Х/ф «Острiв»
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
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:10 Невигаданi
iсторiї
13:50 Навчайся з нами
15:20 Свiтла енергiя
17:15 Стоп корупцiї!
18:20, 23:15 Про вiйсько
20:00 Рандеву
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних
проектiв

РІЗНЕ

Вишгород
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ВОДОКАНАЛ ІНФОРМУЄ

НЕ ДI ЛЯ, 20 ЖОВТНЯ 2 0 1 9 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
06:45 «Українськi
сенсацiї 2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45, 10:45 «Свiт
навиворiт - 10:
Бразилiя»
15:05 Т/с «Свати»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2019»
23:50 «Лiга смiху 2019»

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у № 32’2019

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.

2+2
08:00 «ДжеДАI.
Дайджест 2018»
09:00 «ДжеДАI 2019»
10:00 Т/с «Звонар»
13:00 Х/ф «Чорна
маска»
15:00 Х/ф «Герой»
16:55 11 тур ЧУ з
футболу «Динамо»«Олександрiя»
19:00 Х/ф «На гранi»
21:15 Х/ф «В’язень»
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
10:30 Д/ц «Браво,
шеф!»
11:50 М/с «Дуда i Дада»
12:55 Х/ф «Король
Дроздовик»
15:00 Д/ц «Тайська
кухня»
15:25, 21:55
Бюджетники
15:55 UA:Фольк.
Спогади
17:25 #ВУКРАЇНI
18:00 Д/ф «Кораловий

риф: мисливцi i жертви»
19:05 Д/ц «СуперЧуття»
20:00 Д/с «Таємницi
людського мозку»
21:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:25 Т/с «Окупованi»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
10:30 Т/с «Будь, що
буде»
14:25 Х/ф «Троє в
лабiринтi»
16:45, 21:00 Т/с
«Здрастуй, сестро»
19:00 Сьогоднi.
Пiдсумки з Олегом
Панютою
23:15 Т/с «Цвiт
черемшини»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:25 М/ф «Лiсовий
патруль»
12:45 Х/ф «Щоденник
слабака 4: Довга
дорога»
14:30 Панянка-селянка
15:30 Богиня шопiнгу
17:15 М/ф «Бебi-бос»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Зiрконавти
00:00 Казки У Кiно
СТБ
07:10 «Хата на тата»
09:00 «Прокинься з
Ектором!»
10:00 «МайстерШеф»
13:00 «Наречена для
тата»
15:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

18:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:00 «Один за всiх»
21:00 «Я соромлюсь
свого тiла»
НОВИЙ КАНАЛ
03:10 Зона ночi
06:00 Стендап Шоу
07:00, 08:05 Kids Time
07:05 М/ф «Добриня
Микитич i Змiй
Горинич»
08:10 Х/ф «Мишаче
полювання»
10:10 Х/ф «Повернення
Супермена»
13:20 Х/ф
«Трансформери:
Останнiй лицар»
16:20 Х/ф «Тор»
18:50 Х/ф «Тор 2:
Царство темряви»
21:00 Х/ф «Тор 3:
Рагнарок»
23:40 Х/ф «Монстри
атакують»
ІНТЕР
06:10 Х/ф «Дiвчина з
гiтарою»
08:00 «Удалий 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 Х/ф «Операцiя
«И» та iншi пригоди
Шурика»
16:00, 20:30 Т/с
«Кохання без кордонiв»
20:00 «Подробицi»
22:20 Х/ф «Жiноча
iнтуїцiя»
ICTV
06:50 Громадянська

оборона
07:45 Антизомбi.
Дайджест
08:40 Секретний фронт
09:30 Т/с «Вiддiл 44»
12:05, 13:00 Х/ф
«Глобальне вторгнення:
Битва за ЛосАнджелес»
12:45 Факти. День
14:30 Х/ф «Годзила»
16:50 Х/ф «Веном»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Людина зi
сталi»
23:20 Х/ф «Елiзiум»
5 КАНАЛ
06:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 13:30, 14:10,
20:00, 02:15 Машина
часу
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:15 Феєрiя мандрiв
07:45, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Хронiка тижня
10:30 Кiно з Я.
Соколовою
11:15 Будемо жити
12:10 Невигаданi iсторiї
15:10, 23:15 Свiтла
енергiя
16:10 Рандеву
17:10 Особливий
погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 Лiнiйка
документальних
проектiв
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09 жовтня відзначила ювілей асистент учителя
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Зінаїда Іванівна ПОНОМАРЕНКО.
Шановна ювілярко, від щирого серця прийміть
наші вітання.
Ваш ювілей — не тільки Ваше свято,
Радіють всі, і друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле і ще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Хай щастя доля огорта крилом.

ТАК ТРИМАТИ!

3:0 на користь «Чайки»

У неділю, 6 жовтня, в прохолодну похмуру погоду команда «Чайка 2008» провела гру в Чемпіонаті міста з командою
«Локомотив», Київ.
Суперник дав бій нашій команді. Не дивлячись на те, що вишгородці досить швидко відкрили рахунок (після прострілу від лінії воріт
м'яч зрикошетив від воротаря), в подальшому
гра була досить напруженою. Наші нападники
не змогли реалізувати безліч гострих моментів. Підводила точність, і воротар киян ставав
на шляху м’яча. Залізничники відповідали гострими контратаками. І тут з повним навантаженням вже працювали захисники і голкіпер

З повагою,
колектив Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Семінари для дорослих і дітей

«Чайки».
У другому таймі обидві команди створювали гострі моменти, але м'яч вперто не йшов
у ворота. Гра так і тривала до кінця. Але тут
свою роль зіграли заміни і стандарти, які вишгородці відпрацьовують на тренуваннях. Вдала подача з кутового, наш форвард вистрибує
вище всіх і головою забиває м'яч у сітку. Часу,
щоб врятувати матч, у суперників не залишалося. А тут ще, за мить до фінального свистка,
наші хлопці реалізували вихід один на один.
3: 0! І «Чайка 2008» зберігає лідерство у
своїй групі!
Юрій ОМЕЛЬЧЕНКО

Шановні сусіди, діти від 6 років та їх батьки. Щонеділі об 11:00 проводжу семінар з основ безпеки для дітей на Галявині Казок. У телеграм-каналі https://t.me/safekids «Діти в безпеці» повідомлятиму про
зміни локації (місця проведення). Не полінуйтеся і прийдіть разом із
дітьми — подаруйте їм знання й навички, що можуть їх врятувати.
З 2015 року займаюсь воНАША БЕЗПЕКА
лонтерськими справами. Наразі — навчанням дорослих
нормам безпеки в різних ситуаціях: пожежа, напад, стихійні
лиха.
Співпрацюю з Червоним
Хрестом України. Спілкуючись
з молодшим сином, переконався, що діти більш незахищені внаслідок своєї доброти
й довірливості. Тому розробив
цикл семінарів дитячої безпеки: пішохідний перехід, незнайомець, пожежа,
пігулки, загубився, пожежа, евакуація, булінг. Проводжу в школах та інших
навчальних закладах. А щонеділі об 11:00 на Галявині Казок — безкоштовний семінар. Наразі є попередня домовленість, що міська влада надаватиме місце для його проведення.
Сергій ЯРЕМЕНОК

«КВІНТ-А» — на головному старті сезону
МАРАФОН
У Києві 5-6 жовтня відбувся ювілейний 10-ий міжнародний марафон 10th Wizz Air Kyiv City Marathon,
який став наймасштабнішою біговою подією в історії
України, зібравши на стартах майже 17 000 учасників
із 61 країни світу.
Цього року учасники долали дистанцію оновленим
маршрутом, який стартував з точки між дзвіницями Софійського собору та Михайлівського золотоверхого монастиря. Маршрут пролягав через наймальовничіші
об’єкти української столиці — Золоті Ворота, Національну Оперу України, НСК Олімпійський та Києво-Печерську
Лавру та три мости: Патона, Пішохідний та Північний.
Протягом останніх п’яти років для естафетної команди
«КВІНТ-А» (м. Вишгород) Київський міжнародний марафон був і залишається головним стартом всього сезону,
підготовка до якого триває від початку весни і аж до дня

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:
МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ
КОМІРНИК
РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
Тел: (067) 506-92-30

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

Запрошуємо на роботу
ПОМІЧНИКА
ПО ГОСПОДАРСТВУ
(+ ОХОРОНЦЯ)
на сімейну базу відпочинку
у с. Ясногородку.
Тел: (067) 798-43-43

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

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

старту. «КВІНТ-А» (стартовий номер 40428) у складі: Андрій Рудий, Віктор Кухарчук, Владислав Мазунін та Ігор Рубаненко
вже четвертий рік поспіль брала участь у корпоративному забігу на дистанції 3х10+1х12,195 Corporate Relay.
У номінації ІТ-бізнесу серед 15 команд перше місце виборола команда Active Bridge (м. Черкаси) з результатом 2 год. 49 хв.
26 сек. Другою, з результатом 3 год. 4 хв. 34 сек., фінішувала
досвідчена «КВІНТ-А» (м. Вишгород), випередивши менш ніж
на хвилину традиційних суперників — молоду та амбіційну команду SB Tech (м. Київ).
Цьогорічний результат — найкращий час нашої команди за
всі п’ять років виступів на Київському міжнародному марафоні,
приніс нам загальне 14 місце серед 338 команд-учасниць естафетної гонки.
Віктор КУХАРЧУК

ПОТРІБЕН ДИСПЕТЧЕР

Потрібні ПРАЦІВНИКИ
НА ШИНОМОНТАЖ
(на сезон), можна без досвіду.
Тел: (096) 928-87-10

ОСББ «Мазепи, 13/9», 20.10.2019 р.
о 17:00 проведе загальні збори.
Місце проведення
— біля музичної школи.
Телефон для довідок: (073) 139-13-13

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

