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День захисника України у Вишгороді
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У нас в гостях німецькі друзі
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СПІВДРУЖНІСТЬ

У ФОКУСІ
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Вишгород
Субота, 19 жовтня 2019 року

Про скликання чергової LVІІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
ОФІЦІЙНО
Розпорядження № 126
від 16 жовтня 2019 року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати LVІІ сесію
Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання
31 жовтня 2019 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з
наступним порядком денним:
1. Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського бюджету за 6 місяців 2019 року.
2. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від
21.12.2018 року № 48/2 «Про Вишгородський міський бюджет на 2019 рік».
3. Про затвердження Положення
«Про стипендію Вишгородського міського голови для талановитої та успішної
молоді».
4. Про присвоєння звання Почесний
громадянин міста Вишгорода.
5. Про затвердження акта приймання-передачі квартири № 326 у будинку
№ 2-д по пр-ту Т. Шевченка у м. Вишгороді.
6. Про передачу майна в оренду.
7. Про прийняття у комунальну власність об’єктів інженерної інфраструктури.
8. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових
споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
9. Про затвердження містобудівної
документації «Внесення змін до Детального плану території, що розташована
по вул. Шолуденка в м. Вишгороді Київської області».
10. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 41/26 від
03.07.2018 року (гр. Руда Л.І.)
11. Про надання дозволу на роз-

ВІЗИТІВКА

Шановна громадо!
Відповідно до постанови Київської
обласної виборчої комісії № 16 від
18.09.2019 р. мене визнано обраним депутатом Київської обласної ради.
Завдання депутата – дбати про благополуччя мешканців округу. Тому моя
депутатська діяльність спрямована на
захист прав та інтересів громади області. Вже проведено перші зустрічі з
представниками місцевої влади для
отримання інформації про першочергові
потреби громади, зокрема під час формування бюджету області на 2020 рік.
Найближчим часом я проведу в місті зустріч з мешканцями округу, про що повідомлю заздалегідь.
З повагою,
Володимир ВЛАСЕНКО,
депутат Київської обласної ради
VII скликання

робку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
громадянам (гр. Артеменко О.О., гр. Соломенко Н.М., гр. Погоріленко О.В.)
12. Про надання згоди на розробку
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки на місцевості (в натурі) гр. Дабіжі П.Г.
13. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Зіньковському А.О.
14. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Ліхнову С.С.
15. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр.
Малишку А.В.
16. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Обрізан С.П.
17. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Оберняк Г.С.
18. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Попову А.М.
19. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Пригуновій О.В.
20. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведеня земельної ділянки у власність гр.
Сидорову А.В.
21. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність
громадянам (гр. Фучеджа Л.М., гр. Велюжинець Ю.О., гр. Волошину Г.В., гр.
Щербань Л.Є.)
22. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відве-

дення земельної ділянки у власність гр.
Чигрину О.М.
23. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ПрАТ
«Київобленерго».
24. Про надання згоди на розробку
технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ
«ПРОМГІДРАВЛІКА».
25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ЖБК
«ВЕТЕРАНИ АТО ВИШГОРОДЩИНИ».
26. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду МКП
«Творчість».
27. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «Спортивне об’єднання
«Молода країна».
28. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Бочарнікову Д.В.
29. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Гребень В.І.
30. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам (гр. Головко Д.М., гр. Приходьку О.О., гр. Ковтун Т.П., гр. Ніконовій І.А.)
31. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Єржикевич Л.П.
32. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам (гр.
Кревському О.Є., гр. Репіку С.Г., гр.
Ковтуну М.П., гр. Бугреєву С.О., гр.
Шкурку І.М., гр. Жуковському В.А., гр.
Пеньківському О.Ф.)
33. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Любченку О.В.
34. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Міненку О.В.

Час знижувати тарифи!
З моменту зміни влади минуло вже
більше, ніж сто днів. Проте тарифи на
ЖКП і досі залишаються для людей
непосильними, що є неприйнятним.
Про це заявила лідер «Батьківщини»
Юлія Тимошенко в коментарях парламентським журналістам.
Вона нагадала, що президент Зеленський казав, що для зниження тарифів
потрібні лише дві умови – новий уряд і
політична воля. «Новий уряд сформований ще місяць тому. Час продемонструвати волю, – наголосила вона. – Ці тарифи є великою корупційною складовою в
енергетичному секторі України. З людей
беруть непомірні тарифи, а потім через
корупцію зливають на офшорні рахунки». Політик зауважила, що минуло вже
півроку роботи нової влади, але Андрія
Коболєва та всіх його заступників, які
працюють в НАК «Нафтогаз», так ніхто
і не притягнув до відповідальності. Вони
й надалі продовжують за рахунок завищених тарифів отримувати в мільйонах
зарплати. «Де нова політика? Де кінець
епохи бідності? Є всі можливості, є система влади, щоб уже на наступний рік
люди отримали інші тарифи, вдвічі нижчі,
які можуть бути прибутковими для галузі.
Ми не проголосуємо за бюджет, де залишатимуться старі тарифи та вся тіньова
економіка», – сказала Голова партії.
На думку члена депутатської фракції
«Батьківщина» Костянтина Бондарєва,
парламент має в найближчий час роз-

глянути законопроект щодо спрямування природного газу вітчизняного виробництва на потреби населення (№ 1177),
який подала «Батьківщина». «Нинішні
ціні на комунальні послуги майже непідйомні для більшості українців. Спрямування газу українського видобутку на
потреби населення та бюджетної сфери має зменшити вартість гарячої води
та опалення вдвічі! Тому я вважаю, що
парламент має невідкладно розглянути
законопроект, який позбавить людей
від комунального рабства», – зауважив
Костянтин Бондарєв.
Юлія Тимошенко також нагадала, що
«Батьківщина» надала президенту конкретний план, що треба робити для зниження цін на газ, а також покроково розповіла, як змінити НКРЕКП і як навести
лад у «Нафтогазі».
Трохим ІВАНОВ

35. Про затвердження документації із землеустрою щодо інвентарізації
(Мельник М.)
36. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Наконечного
О.Ф.
37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Оберемку О.М.
38. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Попову О.В.
39. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Похиталюку Є.П.
40. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Походощук Т.М.
41. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Ружинському
О.М.
42. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Силивоник Ю.В.
43. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Сніжку А.В.
44. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Стародубцевій Т.Я.
45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Харченка О.В.
46. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Чигрин Н.В.
47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Чорному В.П.
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради
скликати засідання постійних комісій
для вивчення, попереднього розгляду
питань порядку денного та надання висновків по них.
Міський голова
О. МОМОТ

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.

Вишгород
Субота, 19 жовтня 2019 року

АКТУАЛЬНО

ВЕБ-ПОРТАЛ ПФУ

У МІСЬКВИКОНКОМІ

Зручний спосіб отримання відомостей

Незаконні конструкції
демонтують

Використовуючи досягнення новітніх технологій, Пенсійний фонд
України (ПФУ) запроваджує широкий
спектр електронних послуг, намагаючись зробити обслуговування пенсіонерів, роботодавців та громадян
більш якісним, оперативним та функціональним.
Основа інноваційних змін — модернізований Реєстр застрахованих осіб
(далі — РЗО), який адмініструє ПФУ. У
цьому реєстрі на кожну застраховану
особу (працівника, пенсіонера, отримувача соціальних допомог тощо) заведена
персональна облікова картка, де накопичується інформація про заробітну плату,
різні соціальні виплати, з яких сплачено
страхові внески, страховий стаж, розмір
пенсії тощо.
В Особистому кабінеті на Веб-порталі
відображається інформація з облікової
картки з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
На перегляд надаються такі дані:
— анкетні дані (ПІБ, дата народження, стать, місце народження);
— адресні дані (адреса реєстрації та
адреса фактичного місця проживання);
— паспортні дані (серія; номер; дата
видачі; ким видано);
— дані електронного пенсійного посвідчення (номер; дата видачі; ким видано);

ченої пенсії (із урахуванням надбавок,
підвищень, доплат) тощо. За потреби
можуть звернутися із запитаннями або
скаргами до фахівців Пенсійного фонду
свого району або області й отримати відповідь на свою поштову або електронну
адресу, замовити необхідні довідки й документи тощо.
У разі виявлення застрахованою
особою в Особистому кабінеті некоректних відомостей у своїх анкетних даних
(прізвище, ім’я, по батькові на поточний
момент; дата народження, місце народження; стать; громадянство; серія та
номер паспорта; номер телефону (за
згодою); адреса місця проживання) їй
потрібно подати до територіального органу Пенсійного фонду України Анкету
застрахованої особи для внесення/зміни/уточнення даних в Реєстр(і) застрахованих осіб та документи, що підтверджують внесення/зміну/уточнення даних
і належність помилкових даних цій особі
(паспорт (інший документ, що посвідчує
особу), документ, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків або право здійснювати
будь-які платежі за серією та/або номером паспорта).
Таким чином користувач може легко
контролювати ситуацію зі сплати роботодавцем єдиного соціального внеску й у
разі виявлення порушень звернутися до
нього для вирішення питання.

Минулого четверга на черговому засіданні виконавчого комітету Вишгородської міської ради розглянули близько
трьох десятків питань. Зокрема, затвердили низку рішень за результатами засідань опікунської ради та щодо демонтажу самовільних рекламних конструкцій.
Також погодили для КП «УФКС» тарифи за надання послуг використання фут-
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больного тренувального поля зі штучним
покриттям на стадіоні «Енергетик» у розмірі 1000 грн за годину. Директор комунального підприємства Олександр Баланюк наголосив, що це стосується лише
оренди юридичними особами. Вишгородці можуть приходити і займатися на полі
безкоштовно, коли воно вільне.
Влас. інф.

Оголосимо результати голосування
— дані з електронної пенсійної справи (вид пенсії, розмір пенсії, складові
пенсійної виплати, виплатні реквізити);
— дані про заробітну плату особи —
інформація надається за роками в розрізі страхувальників. За кожний рік визначається загальна сума заробітної плати
за рік та загальна сума заробітної плати,
яка враховується для розрахунку пенсії;
— дані про страховий стаж особи —
інформація про кількість днів роботи, за
які страхувальником сплачені страхові
внески за особу; дані надаються за всі
роки та місяці роботи.
Веб-портал має зручне меню та посилання, які надають підказки, роз’яснення,
що роблять його простим у користуванні.
Пенсіонери можуть щомісячно звіряти
дані щодо суми пенсії, яку отримують,
здійснювати контроль за зміною призна-

ЛИСТ ВДЯЧНОСТІ
Хочу висловити щиросердечну подяку людям, які в тяжкий для нашої
родини час (лікування нашої невісточки-доні від тяжкої недуги) прийшли
нам на допомогу.
Першими подали руку підтримки наш
депутат Олексій Поліщук зі своєю помічницею Ганною Поліщук. Ганна — людина
із щирим серцем, доброю, відкритою душею, протягом семи місяців підтримувала нас щирою порадою, допомагала відшукати кошти на лікування.
Велике спасибі народному депутату
України VII скликання Ярославу Москаленку, голові Вишгородської міської ради
Олексію Момоту, голові райдержадміністрації Вячеславу Савенку, голові район-

Як показує досвід, портал — дуже
зручний та ефективний інструмент отримання корисної інформації. Це особливо
актуально з огляду на випадки порушень
роботодавцями трудового законодавства з оплати праці та оформлення трудових відносин, коли страхувальники не
укладають з працівниками договорів та
виплачують їм заробітки «у конвертах».
Можливість контролювати роботодавців
дає змогу громадянам дбати про свої соціальні гарантії та майбутню пенсію.
За додатковою інформацією звертайтесь до Вишгородського відділу обслуговування громадян за адресою: м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса, 6 або
за телефоном «гарячої лінії»: (04596)
25059.
Управління ПФУ
у Вишгородському районі
ної ради Ростиславу Кириченку. Низький уклін депутатам Київської обласної
ради Тимофію Нічу, Андрію Пещеріну,
депутатам Вишгородської міської ради
Олександру Семенову, Валерію Виговському, Юрію Попову, Юрію Колодзяну,
Олексію Ростовському, Володимиру та
Олені Лісогорам, Валерію Костюченку,
Олегу Кучмію, директору ТОВ «КаратЛіфткомплект» Сергію Горішному, сім’ям
Когут, Людмили Ковальчук, Бобовкіних.
Нехай ваша щедрість повертається
до вас сторицею. Здоров’я вам і вашим
рідним.
Хай Матір Божа вас оберігає від зла,
хвороби і журби. Нехай Господь здоров’я
посилає сьогодні, завтра і завжди.
З повагою,
Надія Григорівна

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ
Шановна громадо! 22 жовтня ц. р.
о 15:00 в малій залі адмінбудинку (м.
Вишгород, площа Шевченка, 1) відбудеться засідання Номінаційного комітету.
Члени комітету проведуть підрахунок
голосів та оголосять результати голосування за проекти 2019 року.
Нагадаємо: Громадський бюджет
Вишгорода – це платформа реалізації
ідей для покращення нашого міста. Тобто, будь-який житель Вишгорода може
подати проект, пов’язаний з покращенням життя в місті, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проект реалізують за
бюджетні кошти.
Дякуємо авторам цьогорічних проектів та всім активним учасникам! Про

підсумки голосування та про всі наступні
кроки в роботі Номінаційного комітету і
надалі інформуватимемо на сторінках
газети та на офіційному сайті Вишгородської міської ради.
Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова Номінаційного комітету
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Вишгород
Субота, 19 жовтня 2019 року

Створюється якісний
туристичний продукт
QR-КОДУВАННЯ

Науково-практична конференція «Історико-культурна спадщини Вишгородщини: QR-кодування,
моніторинг, апробація та популяризація», яка відбулася 16 жовтня
у Вишгороді, стала черговою віхою однойменного проєкту, який
впроваджує Вишгородський історико-культурний заповідник за
підтримки Українського культурного фонду.
Нині QR-кодами оснащено 22
пам’ятки історії та археології краю,
проведено велику роботу з їх популяризації. Наступний етап про-

ЛЮДИ МІСТА

єкту – дослідження ефективності
впроваджуваної пілотної методики,
відстеження того, наскільки напрацьований досвід корисний для дослідників, фахівців музейної і туристичної галузей. Під час фахової
дискусії говорили про підвищення
туристичної привабливості Вишгородщини, інноваційні підходи до музейної та пам’яткоохоронної роботи,
взаємозв’язок культури і туризму,
ділилися результатами нових археологічних досліджень доби Давньої
Русі та середньовіччя, історико-краєзнавчих і етнографічних досліджень

Вишгородщини та Київщини.
Міський голова Вишгорода
Олексій Момот звернув увагу
на те, що городяни зацікавились QR-кодами. «Насамперед хочу подякувати Владі
Литовченко і її команді, а
також команді Туристичного
кластера, всім, хто в синергії сучасними методами підкреслює історичну значимість
Вишгорода і Вишгородщини,
хто робить її цікавою і привабливою для туристів, — зазначив міський голова. — З
маленьких кроків з часом
отримаємо дуже важливий
результат. І можу запевнити,
що міська влада створюватиме умови, щоб наша Вишгородщина була дійсно привабливою, цікавою».
Депутат Київської обласної ради Андрій Пещерін підкреслив, що частка туристичної галузі у світовій економіці
зростає, і це дуже перспективний напрямок і для Київщини: «Кожне десяте робоче
місце – у сфері туризму. Майже у 40 країнах світу туризм
займає перше місце у наповненні національного бюджету. Чим більше зростатиме туризм – тим більші можливості
матиме Вишгородщина для
розвитку місцевих громад. У
співпраці науковців, фахівців,
громадських активістів, місцевої влади, і з сучасними ІТінструментами створимо якісний туристичний продукт».
За матеріалами ВІКЗ

Світити, як сонце
Є люди, для
яких
скласти
вірша — нічого
не варто. А це
не так і просто.
Недарма один з
великих марксистів зізнавався, що і двох
рядків заримувати не може,
хоча за життя
видав десятки
томів
блиску-

чих публікацій.
Так, поетичні здібності мають не всі.
Тим більше, вражають вони в людині
звичайній, без вищої освіти, яка не знає
ні хорею, ні ямба, а пише від душі:
Мрію стати ясним сонцем,
Щоб світити й гріти,
Мрію мати таку силу,
Щоб війну зупинити.
Мрію стати хлібним полем,
Щоб всіх годувати,
І джерельною криницею,
Щоб всіх напувати…
Хто ж вона — ця щира жінка, готова
віддати людям серце й душу? Вінничанка
з Чернятина Ганна Пилипівна Андрійчук. З
багатодітної родини, яка понад півстоліття
живе у Вишгороді. Від батьків — колгоспного бригадира та звичайної колгоспниці успадкувала вона любов до народної
творчості, бо мати складала пісні, а батько
співав так, що вся вулиця збиралася під
вікнами їхньої хати, аби послухати цього
соловейка.
Але не тільки цим прославилися Герасимнюки. Дід Мирон (по батьковій лінії) на
спір з барином підняв коня, за що той віддав і коня, і на додачу бричку.
… Семеро дітей виросли, розбіглися
хто куди. З великої сім’ї залишилося лише
двоє — Ганна та її сестра з Дніпра. Та жива

у селі пам’ять про цю працелюбну родину.
Понад тисячу фруктових дерев посадив
на своєму обійсті брат Ганни Микола та за
власний кошт зробив асфальтівку до рідної хати, вважай, упорядкував цілу вулицю. Минулого року з ним прощалося усе
село, приїхали здалеку й ті, хто його знав і
любив. А було Миколі всього 64 роки.
Ганна старша за нього. Їй теж притаманні така ж неосяжна щирість і любов
до людей, працелюбність і відкритість. За
роботу у радгоспі імені Ватутіна, у відділі
робітничого постачання Київської ГЕС, на
Київському склотарному заводі має 13 почесних грамот, дві грамоти Президії Верховної Ради України.
І хоча вже пенсіонерка, та вдома не сидить. Працює черговою у місцевому Музеї
гончарства.
З двох її дітей залишилась дочка Ірина.
Син трагічно загинув. Поховала й чоловіка — ліквідатора аварії на ЧАЕС, водія
транспортного виробничого об’єднання
«Південатоменергобудтранс». Але горе не
зламало жінку. Завжди бадьора, привітна,
спортивна, щодня долає велосипедом понад 10 км до Валків, де родина будується
і де у Ганни є клаптик землі з фруктовими
деревами, ягідником.
Та й вдома справ вистачає. Дочка, зять,
онук працюють, а їй треба потурбуватися
про собаку та кошеня. До того ж, люди обрали її старшою під’їзду, де проживають
50 сімей. З активістами вона прибрала
засмічене горище, слідкує за чистотою та
порядком. Добилася й ремонту, якого не
було років двадцять.
Вона живе активним, змістовним життям, цікавиться народною медициною,
збирає цілющі трави, як це робила її бабуся, і радіє кожному дню, дякуючи Богові
за все.
Валентина ГОЛОВАНЬ,
член Національної
спілки журналістів України

Говорили, балакали…
РОЗДУМИ НА ТЕМУ
Ще довго відлунюватиме у телепросторі і в ЗМІ
пресконференція нашого президента — діалог із
журналістами вітчизняних і зарубіжних видань. Як не
кажіть, а витримати чотирнадцятигодинний пресинг
вдалося поки що тільки Володимиру Зеленському.
Прискіпливі коментатори незвичного марафону із
сарказмом зауважували, що деякі президенти, певно,
користувалися памперсами, щоб безперервно кілька
годин відповідати на непрості запитання. А ми й тут попереду всієї планети. І місце проведення заходу, і організація спілкування — з перервами і заїданням незручних
ситуацій, продемонстрували якщо не якість діалогу, то
витримку президента і вміння сказати про все і ні про що.
Зате передбачливі «слуги народу» для підтримки патріотичного духу вручили президенту письмове
свідчення про його словесну перемогу, занесену у
Книгу рекордів України.
Деякі його висловлювання також можна б зафіксувати у афористичну скарбницю. Зокрема, про журналісткупрессекретаря і «меню продажного політичного ринку».
Політологи і небайдужі спостерігачі дійства відзначили безпрецедентну необізнаність нашого гаранта у
деяких питаннях, рекомендували «не розхитувати піаніно», тримати декого на короткому повідку, «не стріляти в піаніста, бо він грає, чим уміє», підмітили: кущів
не було — самі роялі, над горами полови — нічого…
Дехто завважив, що 10 жовтня — був День психічного здоров’я. Можливо, це якісь темні сили вплинули
на світлі думки гаранта. Отож і підтвердилося прислів’я:
«Яка голівочка, така й бесідочка».
Народна мудрість влучно характеризує такі ситуації:
Не кажи, що знаєш, та знай, що кажеш.
Хто мовчить, той двох навчить.
Розумний пес на вітер не гавкає.
Посієш вітер — пожнеш бурю.
Скажеш «гоп», як перескочиш.
Який Сава, така й Слава…
Ольга ДЯЧЕНКО

День захисника України
у Вишгороді
На Покрову Пресвятої Богородиці, у День захисника України у
РБК «Енергетик» зібралися родини
Героїв, загиблих в українсько-російській війні, ветерани АТО/ООС,
військовослужбовці, добровольці,
волонтери, керівництво міста та жителі Вишгорода. Захисників України вітав зі святом міський голова
Олексій Момот. Разом із головою ГС
«ВО «Ми Українці» Іваном Татауровим учасникам бойових дій вручили
пам’ятні відзнаки.
На святі виступили духовий оркестр військової частини Національної гвардії України 3027 та оркестр з
міста-побратима Айхенау «Musikverein
Eichenau». Глядачі то витирали сльози, коли звучали ліричні композиції,
то вибухали гучними оплесками у такт
драйвових військових маршів. Орке-

ДАТА

странтів довго не відпускали зі сцени
вигуками «браво»! Німецькі гості були
приємно вражені реакцією вишгородців на їхню творчість та пообіцяли
за першої ж нагоди знову приїхати у
Вишгород.
Напередодні, 11 жовтня, на Алеї
слави, що на міському цвинтарі, зібралися духовенство, учнівська молодь та
керівництво міської ради, щоб віддати
данину пам’яті тим, хто захистив Батьківщину ціною свого життя. Протоієрей
Тарас Валах, о. Євгеній Собору Вишгородської Богородиці УГКЦ, настоятель
церкви Святого князя Володимира Богдан Николин відслужили поминальну
панахиду. Присутні вшанували пам’ять
Героїв Небесної Сотні та загиблих на
Сході України хвилиною мовчання, поклали квіти до їхніх могил (НА ФОТО).
Влас. інф.

Вишгород
Субота, 19 жовтня 2019 року

ДУХОВНІСТЬ

5

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

Співоча Вишгородська Покрова

Відлунали трембіти і бандури ХІ-го
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу Вишгородська Покрова. Його проведення співпало з 25-річчям міського
хору «Коралі».
Перед початком дійства присутніх

привітав зі святом та побажав творчого
натхнення настоятель Собору Вишгородської Богородиці УГКЦ парох Тарас
Валах. Організатори заходу, вдячні послідовники і продовжувачі справи, яку
розпочала видатний хормейстер, автор

Гартуємо козацький дух
ТРАДИЦІЇ «СУЗІР’Я»
Традиційними змаганнями збірних 10-х та 11-х класів з козацького
багатоборства відзначили День захисника України та День Українського козацтва у Вишгородській школі
«Сузір’я».
Після величавого звучання Гімну
Держави адмірал-командор Українського козацтва Анатолій Мисько поздоровив учасників акції зі святами і побажав
усім добра.
Суддя Наталія Свінчак оголосила
хвилину мовчання в пам’ять про полеглих в українсько-російській війні. До меморіальної дошки загиблого у війні учня
школи Євгена Єрмакова поклали квіти.
Директор школи Леся Горгота побажала
успіхів у змаганнях.
Були естафета з м’ячами, біг у лантухах, одягання загальновійськового захисного комплекту, естафета «Арка»,
подача «боєприпасів на передову», пе-

ретягування спортивного мотуза.
У підтягуванні на перекладині у висі
переміг Денис Волошин (10 клас) — 22
підйоми. Друге місце виборов Владислав Ларютенко (11кл.) — 20 разів, трійку
призерів замкнув Іван Рогочий (11 клас)
— 19 разів. У конкурсі капітанів команд
1 місце виборов Максим Майоров (10
кл.), 2-ге — Нікіта Бондаренко (11 кл.).
Перемога дісталась збірній 10 класів.
Команди одержали нагородні командні
та особисті дипломи відповідних ступенів і традиційні пироги.
Грамотами районної ради ФСТ
«Україна» відзначені директор школи
Леся Горгота, вчителі Наталія Свінчак,
Василь Кондратенко, Володимир Кабачинський.
Можливо, у міністерських програмах
не передбачені такі заходи. Але ж у системі патріотичного виховання підростаючого покоління вони просто необхідні!
Анатолій МИСЬКО,
головний суддя змагань

ідеї і художній керівник фестивалю Леся
Потіцька, вшанували її світлу пам’ять
спогадами і хвилиною мовчання.
«Коралі» першими вийшли до глядачів із позаконкурсним виступом-вітанням.
Ведучі заходу, семінарист Київської
Трьохсвятительської духовної семінарії
УГКЦ Михайло Крамар та студентка національної музичної академії України ім.
П. Чайковського, хормейстер хору «Коралі» Христина Калічинська, та наймолодші учасники хору оголосили присутнім склад журі й провели жеребкування.
Загалом у змаганні взяли участь 11 колективів: три групи — дитячі, академічні
та народні. Кожен колектив виконав три
твори — духовний, патріотичний та авторський, а ведучі після виступу кожного колективу ставили слухачам питання
за змістом почутого, чим підтримували
їхню увагу.
Після виступів на всіх присутніх чекав смачний обід на храмовому подвір’ї
— чудова нагода поспілкуватися учасникам між собою і глядачам із конкурсантами.
У підсумку, в номінації «Дитячий спів»
І місце вибороли фольклорний ансамбль
«Святадар» (м. Київ) та народний художній колектив України хор «Радуниця» (м.
Львів); ІІ місце — дитячий фольклорний

колектив «Співаночки» (ДМШ № 4 м.
Києва); ІІІ — посів вокальний квартет Бучанської ДМШ ім. Л. Ревуцького.
У номінації «Академічний спів» І
місце посів Молодіжний народний аматорський хор «Осанна» (м. Івано-Франківськ); ІІ — Галицький камерний хор
«Слов’янка» (м. Лвів); ІІІ місце — Народний академічний хоровий колектив «Камертон» (м. Лубни).
Серед народних колективів І місце
виборов народний аматорський фольклорний гурт «Коралі» (смт Новооржицьке Полтавської обл.); ІІ— народний
аматорський вокальний ансамбль «Дожниця» (смт Червоне Житомирської
обл.) та аматорський театр пісні і танцю
«Серпанок» (с. Лютіж Вишгородського
району); ІІІ місце — народний аматорський фольклорно-етнографічний молодіжний гурт «Дністровські дзвони» (м.
Івано-Франківськ).
Усі конкурсанти гідно представили
свої регіони і отримали нагороди.
…Перегорнуто 11-ту сторінку Вишгородської Покрови. Її організатори —
Вишгородська міська рада, громада Собору Вишгородської Богородиці УГКЦ,
Вишгородський міський хор «Коралі» та
Центр творчості «Джерело» чекатимуть
на гостей і наступного року.
Світлана БОГДАН
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ПОНЕДІЛОК, 21 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 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «Великi Вуйки»
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 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
14:30 Х/ф «Герой»
16:10 Х/ф «Лiга видатних
джентльменiв»
19:25, 20:30 Т/с «Брати
по кровi»
21:35 Т/с «Касл-8»
23:10 Х/ф «Шiсть куль»
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»
11:30, 14:15 Телепродаж
11:55 Енеїда
13:10, 21:45 Бюджетники
13:45 #ВУКРАЇНI
14:30 Д/ц «Аромати
Грецiї»
15:15 Д/с «Секрети
замкiв Великобританiї»
16:55 Д/ц «Спiльноти
тварин»
17:30 Перша шпальта
18:25 Тема дня
19:30 Разом
19:55 Д/ц «Дикi тварини»
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, 23:30 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Маленький
лiкар - секретна мiсiя
Бодiнаута»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»

12:00, 20:00 Одного разу
пiд Полтавою
14:00 Сiмейка У
15:00, 19:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Зiрконавти
00:00 Казки У Кiно
СТБ
06:50 Т/с «Коли ми
вдома»
09:05 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:05 «МайстерШеф.
Професiонали»
14:40, 19:00, 23:45 «Хата
на тата»
17:25, 17:30, 22:55, 23:00
«Вiкна-Новини»
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

20:55 Т/с «Швабра»
НОВИЙ КАНАЛ
06:30 Х/ф «Денiсбешкетник 2»
07:50 Х/ф «Угода з
дияволом»
09:50 Х/ф «Повернення
Супермена»
13:00 Х/ф «Тор 2.
Царство темряви»
15:10 Х/ф «Тор 3.
Рагнарок»
17:50 Таємний агент
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
Ревiзором
00:00 Таємний агент.
Пост-шоу

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
«Авантюристи»
13:50 Х/ф «Веселий
Великдень»
15:50 «Чекай мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
23:50 Т/с «Розвiдники»

ІНТЕР
06:05, 22:05 «Слiдство

ICTV
06:40 Факти тижня

14:40 «Хата на тата»
17:25, 17:30, 22:55, 23:00
«Вiкна-Новини»
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
18:55 «Наречена для
тата»
20:55 Т/с «Швабра»
23:45 «Один за всiх»

17:00, 19:00, 23:10 Хто
проти блондинок?

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Не дай себе
обдурити
11:05 Секретний фронт.
Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 21:25 Т/с «Пес-5»
15:35, 16:15 Х/ф «Людина
зi сталi»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Бiльше нiж правда
22:30 Свобода слова
23:55 Т/с «Розтин
покаже»
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
08:40 ID JOURNAL
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, 22 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 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «Великi Вуйки»
22:45 «Мiняю жiнку - 14»

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»
13:05 «Помста природи»
13:15 Х/ф «Швидкий i
жорстокий»
15:00 Х/ф «На гранi»
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»
11:30, 14:15 Телепродаж
13:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
14:30 Д/ц «Аромати
Грецiї»
15:15 Бюджетники
15:45, 19:30 #ВУКРАЇНI
16:15 Д/ф «Всесвiтня
Природна Спадщина.
США. Нацiональний парк
Йєллоустон»
18:25 Тема дня
19:55 Д/ц «Дикi тварини»
20:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:45 Нашi грошi
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 «На твоєму
боцi»
23:20 Контролер
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

10:00 М/ф «Лiсовий
патруль»
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, 22:00 Сiмейка У
15:00, 19:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
00:00 Казки У Кiно
СТБ
06:15 Т/с «Коли ми
вдома»
08:20 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:20 «МайстерШеф.
Професiонали»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:20 Т/с «Бiблiотекарi»
08:10 Т/с «Цiлком
таємно»
13:10 Х/ф «Анаконда»
15:00, 22:00 Т/с
«Будиночок на щастя»
16:00, 21:00 Варьяти

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:10, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:15 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20, 21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Розвiдники»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:05 Антизомбi.
Дайджест
12:25, 13:20, 16:20, 21:25
Т/с «Пес-5»
12:45, 15:45 Факти. День
16:40 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
22:45 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
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, 23 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 Т/с «Свати»
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»
13:55 Х/ф «Орден
дракона»
15:45 Х/ф «В’язень»
19:25, 20:30 Т/с «Брати
по кровi»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-8»
00:55 Х/ф «Магнус Опус»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Тачки проти»
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»
11:55 Енеїда
13:10 #ВУКРАЇНI
13:45, 17:15 Плiч-о-плiч
14:30 Д/ц «Аромати
Грецiї»
15:15 Хто в домi хазяїн
15:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
16:15 Д/ф «Всесвiтня
Природна Спадщина.
Колумбiя»
17:30 Нашi грошi
18:25 Тема дня
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:15 Д/ц «Особливий
загiн»
00:00 Телепродаж Тюсо

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 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 «На твоєму
боцi»
23:20 Гучна справа
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

10:05 Х/ф «Свинопас»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00 Зiрконавти
12:30, 13:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00, 22:00 Сiмейка У
15:00, 19:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
23:00 Одного разу в Одесi
00:00 Казки У Кiно
СТБ
06:10 Т/с «Коли ми
вдома»
08:10 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:10 «МайстерШеф.
Професiонали»
14:25 «Хата на тата»
17:25, 17:30, 22:55, 23:00

«Вiкна-Новини»
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:55 Т/с «Швабра»
23:45 «Зваженi та
щасливi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:20 Т/с «Бiблiотекарi»
08:10 Т/с «Цiлком
таємно»
13:00 Х/ф «Анаконда 2:
Полювання на криваву
орхiдею»
15:00, 22:00 Т/с
«Будиночок на щастя»
16:10, 21:00 Improv Live

Show
17:10, 19:00 Дiти проти
зiрок
23:40 Т/с «Сирена»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:10, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:15 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок»

22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Розвiдники»
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 «Мiсiя
нездiйсненна»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35, 21:25 Т/с «Пес-5»
16:25 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:40 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
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, 24 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»
21:40 Т/с «Великi Вуйки»
22:30 «Право на владу
2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:45 «Помста природи»
14:00 Х/ф «Наутилус:
Повелитель океану»
15:30 Х/ф «Останнiй бiй»
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, 23:10 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
Грецiї»
16:15 Д/ф «Всесвiтня
Природна Спадщина.
Коста Рiка»
17:15 Плiч-о-плiч
17:30 #ВУКРАЇНI
18:25 Тема дня
19:30 Перший на селi
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/ц «Особливий
загiн»
00:00 Телепродаж Тюсо

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30, 02:30 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 «На твоєму
боцi»
23:20 Слiдами таємниць
Чорнобиля. Частина
друга

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:35 Х/ф «Щоденник
слабака 4: Довга дорога»

11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00, 23:00
Одного разу в Одесi
12:30, 13:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00, 22:00 Сiмейка У
15:00, 19:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
00:00 Казки У Кiно
СТБ
06:30 Т/с «Коли ми
вдома»
08:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:30 «МайстерШеф.
Професiонали»
15:30 «Хата на тата»
17:25, 17:30, 22:55, 23:00
«Вiкна-Новини»

18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
18:50 «Зваженi та
щасливi»
20:55 Т/с «Швабра»
23:45 «Я соромлюсь
свого тiла»
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Т/с «Бiблiотекарi»
08:00 Т/с «Цiлком
таємно»
09:50 Ревiзор
12:50 Страстi за
Ревiзором
14:50, 22:00 Т/с
«Будиночок на щастя»
16:00, 21:00 Шалена зiрка
17:00, 19:00 Хто зверху?
23:50 Т/с «Сирена»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:15 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Розвiдники»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Секретний фронт
10:45, 13:20 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-2»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35, 21:25 Т/с «Пес-5»
16:20 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi.
Дайджест
22:40 Т/с «Менталiст»

14:10, 21:40, 00:00 Екси
16:20, 19:00 Топ-модель
по-українськи

20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

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»
11:05, 12:25 Т/с «Надiя на
порятунок»
13:15 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:25, 15:25, 23:50
«Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:05, 00:00 Скетч-шоу
«На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25, 22:50 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
15:35, 16:15 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-4»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Дизель шоу

06:20 Х/ф «Ключi вiд
неба»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
11:10 Х/ф «Ще до вiйни»
13:50 Х/ф «Поклич мене в
свiтлу далину»
15:50 Т/с «Таїсiя»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
22:25 Т/с «Я - охоронець.
Помилка в програмi»

12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
14:20 Т/с «Пес-5»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-6»
21:55 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-5»
00:25 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-3»

ІНТЕР

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, 2 5 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, 22:25 «Лiга смiху
2019»
00:25 «Київ Вечiрнiй»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:20 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:40 Х/ф «Лiга видатних
джентльменiв»
15:45 Х/ф «40 днiв та
ночей»
19:25 Т/с «Перевiзник-2»
23:15 Х/ф «Iмперiя акул»
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»
13:10 Д/ц «Морська
кухня»
14:30 Д/ц «Аромати
Грецiї»
15:15 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/ф «Всесвiтня
Природна Спадщина.
Панама»
17:15 Плiч-о-плiч
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
22:35 Як дивитися кiно
23:00 Х/ф «Дiм, який
побудував Джек»

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:50, 15:30 Т/с
«Здрастуй, сестра»
17:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «На краю
кохання»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:35 Х/ф «Елвiн
i бурундуки:

Бурундумандри»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00 Одного разу
в Одесi
12:30, 13:30, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
14:00 Сiмейка У
15:10, 19:00 4 весiлля
16:10 М/ф «Бебi-бос»
18:00, 01:10 Панянкаселянка
21:00 Х/ф «Нiч у музеї»
23:00 Х/ф «Другий,
найкращий екзотичний
готель «Мерiголд»
СТБ
06:50 Т/с «Коли ми
вдома»

08:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:45 «МайстерШеф.
Професiонали»
15:30 «Хата на тата»
17:25, 21:55, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:00, 22:45
«МайстерШеф»
23:10 «Х-Фактор»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Х/ф «Ейс Вентура
- детектив розшуку
домашнiх тварин»
07:50 Х/ф «Ейс Вентура.
Поклик природи»
09:40 Т/с «Будиночок на
щастя»

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
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
17:10 Кендзьор
22:45 Лiнiйка
документальних
проектiв

СУБОТ А , 26 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 «Свiт навиворiт 10: Бразилiя»
12:10 Т/с «Великi Вуйки»
16:35, 21:30 Прем’єра.
«Вечiрнiй квартал 2019»
18:30 Прем’єра.
«Розсмiши комiка 2019»
19:30 ТСН
20:15 «Українськi сенсацiї
2019»
23:25 «Свiтське життя.
2019»
2+2

06:00 Мультфiльми
08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:00 «Загублений свiт»
14:00 Х/ф «Земля, забута
часом»
15:45 Х/ф «Ера
динозаврiв»
17:20 Х/ф «Люта планета»
19:10 Х/ф «Саботаж»
21:10 Х/ф
«Куленепробивний
чернець»
23:10 Х/ф «Нiндзя»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:15 Новини

10:35 Хто в домi хазяїн
11:00 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
11:35, 14:40 Телепродаж
11:50 М/с «Дуда i Дада»
12:55 Х/ф «Iван Сила»
14:55 Д/ц «Браво, шеф!»
15:55 Разом
16:30 #ВУКРАЇНI
16:55 Плiч-о-плiч
17:45 Д/ф «Альпи: Снiговi
ландшафти»
18:55 Д/ц «Супер-Чуття»
19:55 Розсекречена
iсторiя
22:25 Т/с «Окупованi»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00

Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:50, 15:20 Т/с «На
твоєму боцi»
17:00, 21:00 Т/с «Я тебе
знайду»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Єдиний мiй
грiх»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/ф «Джастiн та
лицарi доблестi»
12:25 Х/ф «Золота зима»
13:55 Панянка-селянка
14:55 Богиня шопiнгу
16:50 Х/ф «Другий,
найкращий екзотичний
готель «Мерiголд»

19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Зiрконавти
23:00 Одного разу в
Одесi
00:00 Казки У Кiно
СТБ
06:55 «Прокинься з
Ектором!»
07:55 «Зваженi та
щасливi»
10:05 «Ток-шоу «Зважся!»
11:00 Т/с «Швабра»
19:00 «Х-Фактор»
22:00 «МайстерШеф»
НОВИЙ КАНАЛ
06:20 М/с «Том i Джеррi
шоу»

07:10 Таємний агент
08:20 Таємний агент.
Пост-шоу
10:20 Дiти проти зiрок
12:20 Хто проти
блондинок?
14:20 Хто зверху?
16:20 М/ф «Iлля
Муромець та Соловiй
Розбiйник»
18:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Прокляття чорної
перлини»
21:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Скриня мерця»
00:00 Х/ф «Атлантида»
ІНТЕР

ICTV
07:40 Я зняв!
09:25 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»

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
10:10 Iсторiя успiху
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
12:35 Медекспертиза
13:10 Невигаданi
iсторiї
13:50 Навчайся з нами
15:20 Свiтла енергiя
17:15 Стоп корупцiї!
18:20, 23:15 Про вiйсько
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних
проектiв

РІЗНЕ

Вишгород
Субота, 19 жовтня 2019 року
Є у Біблії персонаж, ім’я якого
стало загальним для окремої групи
людей. Це — Хам — син Ноя, який
публічно висміяв свого батька, коли
той, будучи п’яним, заснув на вулиці
голим. Минули тисячоліття, а плем’я
нащадків Хама живе і процвітає.
Хамла легко впізнати: зарозумілий,
агресивний, нахабний, віроломний,
брутальний, жорстокий, неввічливий,
лихослівний — це його портрет.
Якщо у нас скласти уявний рейтинг
хамства, то перші місця у ньому посідають працівники торгівлі і транспорту.
Диву даєшся, як, наприклад, молоді продавчині швидко всмоктують від материх
старших колег совковське хамське ставлення до покупців. В одному з відвідуваних мною магазинів продавчиня зустрічає короткою фразою: «Шо треба?».
Набурмосена, вона роздратовано жбурляє на прилавок товар, тицяє здачу і
обертається до покупця дебелою дупою.
Їй хтось зранку зіпсував настрій: сопливі
діти чи нікчема-чоловік, який не спромігся на ранковий секс, — невідомо, але ця
мегера псує людям нерви десять годин
поспіль. Спробував зробити зауваження, вона визвірилася: «Я не зобов’язана
тут перед кожним стелитися». Та кому
ти треба? Теж мені — Шарліз Терон з
репаними п’ятами.
Коли я вперше потрапив до ПівденноСхідної Азії, то після нашого зашкварного сервісу був просто «вбитий» рівнем
ввічливості продавчинь. Що китаянки,
що тайки, камбоджійки і бірманки — суцільна посмішка. Розкосі очі (кольору віскі, до речі) аж світяться приязню, мало
з платтячків не вискакують, щоб догодити тобі, здачу повертають, тримаючи
банкноту двома руками з легким поклоном. Не хотілося виходити з магазинів!
У одній з крамниць Бангкока я не знайшов потрібну річ, так тайки переживали
більше за мене, потім вивели на вулицю
і показали дорогу до іншої лавки, де мав
бути подібний товар.

Нащадкам Хама
присвячується
Так чим пояснити різницю між нашими і їхніми продавчинями. Звідки у нас
цей вірусняк хамства? Він що, передається повітряно-крапельним шляхом?
Схід — справа тонка, там буддизм закликає до гармонії з людьми і природою,
але ж і в Європі подібного грубіянства
немає. Там і в голову не прийде ляпнути покупцеві: «Вас багато — я одна». Це
лише в нас і в Рашці — тотальне безумство цинізму, нахабства і агресивності возвеличене мало не в національну
ідею.
Неможливо
обминути
нащадків
Хама й у сфері громадського транспорту. Маршрутки! Ось де невичерпне джерело «любові» до ближнього. Спочатку
пасажира зустрічають придуркуваті наліпки на зразок: «Прохання їсти насіння
з лушпинням», «Зупинок тута і здєся —

Комунальне підприємство
«Управляюча компанія»
Вишгородської міської ради змінює
банківські реквізити
Правлінням Національного банку України від 28 грудня
2018 року винесено Постанову №162 «Про запровадження
міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні».
Відповідно до зазначеної Постанови, всі банки України
зобов’язані з 05 серпня до 31 жовтня 2019 року самостійно
здійснювати зміну діючих рахунків клієнта банків відповідно до вимог стандарту IBAN із збереженням довжини номера рахунку аналітичного обліку – не більше 14 символів.
З 01 листопада 2019 року застосування номеру у стандарті IBAN буде обов’язковим для всіх клієнтів банку.
Таким чином, з 01 листопада 2019 року використання старих (нині діючих) реквізитів під час проведення
розрахунків з КП «Управляюча компанія» ВМР буде неможливим.
Розрахунки за послуги просимо здійснювати за наступними реквізитами:
Отримувач: КП «Управляюча компанія» ВМР
IBAN 383218420000026003053148503
у АТ КБ «Приватбанк»
код ЄДРПОУ 40460869
ІПН 404608610081

немає», «Місце для удару головою» і т.
п. Начебто всі пасажири — дебіли. Далі
— волохатий водила у майці і зі щетиною. Кожен другий водій — геронтофоб,
тобто, ненависник пенсіонерів. Недарма
на бортах маршруток наліпки бабульок з
ковіньками, мов за збиті ворожі літаки. А
як розмовляють: «Куди претеся?», «Вилазьте, у нас пільг немає», «Не знаю, я
вам не правітєльство». Таке хамло протягує автобуса далі зупинки, висаджує
людей, а коли добігає бабця — двері перед носом — клац і поїхав. А нема чого
«на шару» кататися! Як кажуть: «навзнак офігеть».
Звичайно, можна одягнути водія на
європейський кшталт: у красиву форму
з краваткою, білосніжну сорочку і в білі
рукавички, прибрати у салоні, встановити Wi-Fi, от тільки куди хамство діти?

ТОВ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ», майданчик
якого розташований за адресою: 07301, Київська
обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. ім.
Генерала Кульчицького, 1, має намір отримати
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
На даному майданчику підприємство займається теплопостачанням будівель військового
містечка № 1 військової частини 3027 НГУ.
Всього знаходиться три джерела викидів забруднюючих речовин від котелень, які працюють
на деревині. Від спалювання деревини в атмосферне повітря виділяються наступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту), оксид вуглецю, речовини у вигляді
суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, діоксид вуглецю, оксид діазоту, метан, неметанові леткі органічні сполуки
(НМЛОС).
Перевищень нормативів гранично допустимих викидів немає по жодному інгредієнту і немає загрози для життєдіяльності населення.
Зауваження громадських організацій та окремих громадян надсилайте впродовж 30 календарних днів з дня публікації оголошення у Вишгородську районну державну адміністрацію за
адресою: Київська обл., м. Вишгород, пл. Шевченка, 1; тел: +38 04596-22-0-22.

7

Алло, гараж! Про таких кажуть, переїхав
до міста, але колгосп з нього так і не виїхав. Так на які курси ще треба записати водіїв, які тренінги з ними проводити,
щоб викорінити свинство?
У Шанхаї, Гуанчжоу я не раз бачив,
як перед роботою офісні працівники шикувалися перед входом і під музику, з
пританцьовками, вигукували, що вони
— найкращі, найлюб’язніші, що день
буде чудовим і бігли зустрічати клієнтів.
Так може і в наших АТП перед виїздом
шикувати водил і під керівництвом завгара сто разів повторювати: «Сьогодні
я не буду хамити пасажирам». Таким чином будуть продуватися їм чакри, очищатиметься карма. Дивись, за рік хтось
із каліброваних циніків стане справжнім
джентельменом.
Пардон муа — вибачте мені — але
хамство у нас повсюдне. Зателефонувати у диспетчерську — можуть послати,
у приймальні мізки винесе курка-секретарка, у лікарні теж не янголи літають,
як і в школі не херувими. Хамство на дорогах, в Інтернеті, куди не кинь. Цинізм
лізе із усіх щілин.
Я кожного разу дивуюся, як наші упороті хамовиті туристи з надривом скаржаться на стукацтво у Європі. Почали
знімати депресняк — айн, цвай, драй
— прийшов поліцай і зіпсував настрій. І
не доганяють наші люди, що зашквара
у Європі немає тому, що у суспільстві
встановлено чіткі правила поведінки, які
не дозволяють принижувати честь і гідність особистості. Там ніякі рептилоїди
не крутять музику о другій ночі, ніяких
п’яних базарів, розбірок біля під’їздів,
нічних сварок на кухнях і перфоратор ти
увечері не врубаєш, бо поліціянти швидко навчать, як шанувати спокій ближніх.
Лише тоді у нашого брата вмикається
самоцензура і виникає вібраційна сумісність з навколишніми. Нащадкам Хама у
Європі, на відміну від України, сутужно,
тому європейці і живуть нормально.
Володимир ТКАЧ

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право власності на житло, серія САВ № 942226, видане
Вишгородською міською радою 09 лютого 2009 року
на ім’я Антоніни Петрівни ХЛІВНЮК та членів її сім’ї
— Інни Володимирівни ВОРОНЧУК та Катерини Володимирівни ХЛІВНЮК на правах приватної спільної
часткової власності
Вважати недійсним втрачене посвідчення інваліда 3-ї групи, ААГ № 171403, видане УСЗН Вишгородської РДА 06.06.2017 р. на ім’я Олени Павлівни
ВОЙТЮК
ФОП Плахотнюк Ігор Миколайович
25.10.2019 року о 10:00 буде проводитись встановлення (відновлення) меж земельних ділянок гр.
Білодіда Ю.І., Падалки Р. Г., Дубрівної Г.М., Мішаровського Р.М., Юрченка В.М., Кузнєцової О.В., Денискіної Г.О., Осницького Г.Й., Зеленої О.В., Шафаренко Л.В., Кротова Г.В. в натурі (на місцевості) за
адресою: Київська область, Вишгородський район,
Абрамівська сільська рада (за межами населеного
пункту), на південь від с. Савенки. Просимо власників/користувачів суміжних земельних ділянок та всіх,
кого це стосується, бути присутніми для погодження
меж земельних ділянок. У разі неявки межі земельних ділянок вважаються погодженими.
Тел.: (063) 740-44-00

НЕДIЛЯ, 27 ЖОВТНЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
06:45 «Українськi сенсацiї
2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Громада на
мiльйон. Спецiалiсти»
11:00, 12:00 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»
15:05 Т/с «Свати»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2019»
23:50 «Лiга смiху 2019»
2+2
06:00 Мультфiльми
07:55 «ДжеДАI. Дайджест
2018»

08:55 «ДжеДАI 2019»
09:50 Т/с «Звонар»
12:50 Х/ф «На гранi»
15:05 Х/ф «Загнаний»
16:55 12 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Карпати»
19:00 Х/ф «Втеча»
21:15 Х/ф «Iкар»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:15 Новини
09:30 Енеїда
10:30 Д/ц «Браво, шеф!»
12:55 Х/ф «Калошi щастя»
15:00 Д/ц «Тайська кухня»
15:55 UA:Фольк. Спогади

17:00 Перший на селi
17:30 #ВУКРАЇНI
17:55 Д/ф «Джунглi: чари
iншого свiту»
19:05 Д/ц «Супер-Чуття»
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
09:00 Т/с «Я тебе знайду»
13:00 Т/с «На краю
кохання»
17:00, 21:00 Т/с

«Компаньйонка»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Єдиний мiй
грiх»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:15 М/ф «Монстр у
Парижi»
12:50 Х/ф «Калошi щастя»
14:00 Панянка-селянка
15:00 Богиня шопiнгу
17:00 Х/ф «Нiч у музеї»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Зiрконавти
23:00 Одного разу в
Одесi
00:00 Казки У Кiно

СТБ
06:00, 15:00 «Хата на
тата»
09:00 «Прокинься з
Ектором!»
09:55 «МайстерШеф»
13:00 «Наречена для
тата»
16:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
18:00 «Битва
екстрасенсiв»
20:00 «Один за всiх»
21:00 «Я соромлюсь
свого тiла»
НОВИЙ КАНАЛ
07:50 М/ф «Мiнлива
хмарнiсть, часом

фрикадельки 2»
09:30 М/ф «Iлля
Муромець та Соловей
Розбiйник»
11:00 Х/ф «Книга
джунглiв»
13:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Прокляття чорної
перлини»
16:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Скриня мерця»
19:00 Х/ф «Пiсля заходу
сонця»
21:00 Х/ф «Золото
дурнiв»
23:20 Х/ф «Море
спокуси»

ІНТЕР
08:00 «Удалий проект»
09:00 «Готовимо разом»
10:00 «Орел i решка.
Дива свiту»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:00 «Крутiше всiх.
Новий сезон»
14:00 Х/ф «Сiссi»
16:00 Х/ф «Сiссi - молода
iмператриця»
18:00 Х/ф «Сiссi: Важкi
роки iмператрицi»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Загнанi»
22:50 Х/ф «22 кулi:
Безсмертний»
ICTV

06:10 Антизомбi.
Дайджест
07:10 Т/с «Вiддiл 44»
10:50, 13:00 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-4»
12:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-5»
15:55 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-6»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Джон Вiк-2»
22:55 Х/ф «Iноземець»
5 КАНАЛ
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
12:10 Невигаданi iсторiї
13:10 Медекспертиза
15:10, 23:15 Свiтла
енергiя
15:30 Паспортний сервiс
16:10 Рандеву
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 Лiнiйка
документальних проектiв

ПАНОРАМА
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Вишгород
Субота, 19 жовтня 2019 року

ФОТОФАКТ

Флешмоб від
«Perfeco in Kilaba»

14 жовтня учасники вишгородського дитячого
інклюзивного театру «Perfeco in Kilaba» влаштували флешмоб, презентуючи свою виставу «Колискова для дракона», яку незабаром покажуть
глядачам.
Під час флешмобу відбулось урочисте відкрит-

тя муралу за темою майбутньої вистави. Мурал
на фасаді РБК «Енергетик» нагадує містянам про
сутність колискової, необхідність обіймів як прояву любові до дитини. Саме любов зігріває, окрилює, позбавляє страхів-драконів, спускає з гір самотності та відкриває яскраві барви життя.

У нас в гостях німецькі друзі
СПІВДРУЖНІСТЬ

Минулого тижня до Вишгорода завітав
духовий оркестр «Musikverein Eichenau» з
німецького міста-побратима Айхенау. Переважна більшість оркестрантів вперше відвідали Україну, тому із задоволенням долучались до запропонованих екскурсій.
Разом із Вишгородським міським головою
вони завітали до Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана
Петра Дорошенка, аби привітати призначенців
з Днем захисника України, та виконали для них
свою концертну програму.
«Ми приїхали з робочим візитом до містапобратима Вишгорода і планували виступити
перед його жителями. Та потім дізналися, що
цими днями в Україні — великі свята, тож запропонували привітати ваших захисників. Надзвичайно приємно, що військовим сподобався

ПІД ВІТРИЛОМ
Далеко не в кожному місті чи селі можна провести регату! А наш Вишгород з водоймищем
ГЕС став центром крейсерського вітрильництва
України!
І ось нещодавно Вишгородський яхт-клуб провів
уже 49-ту регату. У ній взяли участь 43 судна з 12
регіональних вітрильницьких осередків Київської області: 57 осіб, у тому числі 9 жінок, а також п’ятеро
дітей тренера КП «УФКС» Вишгородської міськради

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

Вже 49-та регата
Наталії Павлусь. Зазначу, що у змаганнях яхт-клубу
«Енергетик» понад 20 років беруть участь яхти «Поручик»/Славутич, «Біла Ґава»/Оболонь, «Веста»/
Вишгород, «Борей», «Водник», «Бриз»/ яхт-клуб
«Енергетик» та ін.
Заліки результатів проводились у кожній із шести
стартових кваліфікаційних груп вітрильників у залежності від перегонових показників кожного судна.

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

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

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

наш виступ — нам постійно аплодували», — поділився враженнями представник гурту Тобіас
Мюллер.
Натомість гвардійці зі спеціального батальйону «Почесна варта» показали свою програму, продемонструвавши іноземним гостям
майстерність у стройовій підготовці та у володінні зброєю. Під музику військового оркестру
вони будували фігури, виконували елементи з
карабінами та стройової підготовки. Німецькі
музиканти захоплено спостерігали за виступом
військовослужбовців, а потім запропонували
зробити спільне фото на згадку. Почастувавшись смачною солдатською кашею в польових
умовах, німецька делегація згодом відвідала
вишгородський Музей гончарства та прогулялась Київським морем на теплоході.
Влас. інф.

Переможці, призери та почесні учасники відзначені дипломами, сувенірами і подяками оргкомітету
регати.
Виконуючий обов’язки командора Артем Шекольян поздоровив усіх, побажав нових успіхів у спортивній кар’єрі і життєвій суматосі у році наступному.
Найстаршим учасникам регати Лідії Мельниковій
та Анатолію Миську вручено пам’ятний диплом-відзнаку та фотоальбом про Київське вітрильництво.
Анатолій МИСЬКО, учасник регати,
адмірал-командор Українського козацтва

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МАГАЗИН «ОРТОПЕДІЯ»
(м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2)
ПРОПОНУЄ ПОСЛУГИ МАСАЖИСТА.
Попередня консультація — безкоштовно.
Запис за телефонами:
(050) 718-99-91, (097) 878-48-31

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

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