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Бронеавтомобіль уже на передовій
МІСІЮ ВИКОНАНО
Українці! Ветеранська спільнота «Всеукраїнського об’єднання «Ми Українці» доставила бронеавтомобіль нашим захисникам.
Місія, до якої ми готувались не один місяць,
закінчилась. Бронеавтомобіль Т-4 відігнали й
передали 23 батальйону 56 бригади, який наразі тримає передові позиції в селищі Піски.
Ідею укомплектувати цей підрозділ виношували дуже давно, але повинні були зійтись
усі зірки в одному місці, аби її реалізувати. І
це сталося. Мабуть, зерно цього задуму зародилось ще тоді, коли ми з побратимами були
в Чехії, у нашої нескорено невгамовної діаспори. Тоді вперше подумали про функціональний
автомобіль для передової. І з того часу почали
готуватись.
Наразі ми виконали взяті на себе
зобов’язання і тому можемо душевно та щиро
подякувати всім причетним до цього.
Історія доставки цього бронеавтомобіля — це історія цілої субкультури людей, яких
ми гордо називаємо ВОЛОНТЕРАМИ. Саме в
далекому 2014-му році ця машина зайшла на
бойове чергування до волонтерської фундації
«Армія SOS». Саме з 2014-го цей бойовий кінь
об’їздив увесь Схід — від Маріка до Станиці.
І саме ця організація взяла на себе фінансові
зобов’язання по капітальному ремонту автомобіля. Адже технічний стан є запорукою того, що
машина не підведе у найвідповідальніший момент на справжній війні. Ярослав Тропінов, Ivan
Kb, Артем Палютін — подяка вам!
Волонтерську допомогу ми можемо розділити на три напрямки, в яких закладена складова майбутнього нашої Країни, адже людський
фактор — від підлітка до дідуся, від школяра до
бізнесмена — є фундаментом побудови міцної
та незалежної Держави:
Ось наші славні волонтери:
спеціалізована школа «Сузір’я», місто Вишгород (2-е клас);
школа 147, місто Київ. Дякуємо дітлахам і
вчителям за гідний приклад патріотизму й турботу про наших Захисників!
«Атомпрофспілка» — Павло Прудников, Валерій Матов;
Вишгородська міська рада — особисто мер

Олексій Момот;
«13 резервна сотня ДУК ПС (м. Київ) — друже Валентин Бандера, друже Дельта Rostyslav
Malievanov;
журнал «Корупціонер в Україні» — Сергій
Новіков;
«Національна спілка письменників України» — Сергій Мартинюк, Олена Дорофієвська,
Тетяна Фольварочна, Марія Морозенко, Марґо
Ґейко, Борис Пономаренко.
Волонтери, Люди з великої літери: Микола
Кравченко, Раїса Шматко, Армен Шахарьянц,
Вікторія Литвин, Світлана Кернер і всі ветерани
та справжні патріоти.
Це ті, хто не лише словами, а й справжнім
внеском долучились до втілення в життя важливої місії. Ви — гідний приклад для вашого оточення, для всієї України.
Вам вдячні захисники і ми, всі, хто робив
цю справу, також дякуємо сердечно. В усіх нас
і є той стержень, який формує нашу Націю, не
дає здати позиції, не дає схибити, не дає стати
рабом!
Місія закінчилась, готуємось до нової!
Слава УКРАЇНІ!
Слава НАЦІЇ!
Слава ЗАХИСНИКАМ!
Іван ТАТАУРОВ

В пам’ять про тих, хто визволяв Україну
«Водограй» урочистою ходою пройшли від пам’ятника Борису
і Глібу до братської могили, де поховані бійці, котрі полягли у
боях за визволення Вишгорода.
Під час мітингу звучали слова вдячності визволителям, до
братської могили лягли живі квіти пам’яті.
«Коли на Сході України лунають постріли і гинуть люди,

ДАТА

Влас. інф. ФОТО — Андрій МАКСІМОВ

4 листопада у Вишгороді вшанували пам’ять полеглих
та згадали живих свідків Другої світової війни з нагоди
пам’ятних дат — Дня звільнення України та Дня визволення Вишгорода від нацистських загарбників.
Ветерани, керівництво міста та молодь під супровід маршу
Вишгородського міського дитячо-юнацького оркестру-студії

українці, як ніхто, розуміють цінність незалежності своєї держави. Наші герої нині самовіддано борються за свободу, як
колись боролися наші дідусі та бабусі», — зазначив під час
виступу Вишгородський міський голова Олексій Момот. Він
висловив вдячність ветеранам, побажав усім миру, злагоди,
взаєморозуміння і добра.
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АКТУАЛЬНО

Культура і мова —
наша ідентифікація
Шановні земляки!
9 листопада ми відзначаємо Всеукраїнський день працівників культури та
аматорів народного мистецтва, а також
День української писемності та мови.
Культура
і
мова — це ті дві
складові, що ідентифікують народ,
визначають його
як самобутню націю. Для України
це особливо важливо, адже наша
культура — в числі небагатьох, котрі
змогли протистояти утискам, не зігнутись під потужним натиском чужинців та
зберегти свою самобутність.
З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного
мистецтва і Дня української писемності
та мови хочу щиро подякувати працівникам будинків культури, бібліотек, музеїв,
мистецьких навчальних закладів, учасникам самодіяльних творчих колективів,
самобутнім майстрам, а також вчителям-мовникам за безперервний творчий
пошук, за те, що збагачуєте скарбницю
української нації вагомими культурними та духовними здобутками, розкриваєте перед юними поколіннями всю
красу і багатство української культури і
солов’їної нашої мови. Зичу вам нових
мистецьких перемог, успішної реалізації
культурних проектів та ініціатив, незгасимої творчої енергії.
Усій Вишгородській громаді бажаю
бути активними поціновувачами прекрасного і учасниками культурно-мистецьких проектів, а також з гідністю,
шаною та відповідальністю піклуватись
про утвердження нашої державної мови.
Хай цей безцінний скарб єднає покоління українців та возвеличує Україну у світі! Миру, добра, щастя, благополуччя,
нових здобутків в ім’я майбутнього нашої держави!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради
З жовтня 2019 року в Україні стартувала монетизація пільг.
Тим пільговикам, які бажають отримувати свою пільгу готівкою, потрібно до 15
жовтня звернутися в управління соціального захисту, написати заяву, в якій зазначити реквізити банківського рахунку
чи побажання отримувати кошти через
«Укрпошту». Після цього пільгу виплачуватимуть готівкою.
Монетизація пільг не вплине на розмір
передбачених законом соціальних гарантій і
дозволить заощаджувати кошти на економному споживанні житлово-комунальних послуг і використовувати їх на власні потреби
пільговика.
З 1 жовтня 2019 року запроваджується
новий механізм виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому порядок призначення виплат залишається майже
незмінним.
Новий механізм дає два варіанти одержання допомоги:
•
безготівкова монетизація – коли
Ощадбанк автоматично створює обліковий
запис одержувача пільг, на який нараховуються кошти, а за підсумками опалювального сезону – зекономлені гроші можна зняти
за підсумками опалювального періоду (раз
на рік). В цьому випадку пільговик не докладає жодних зусиль, за нього все зроблять органи соцзахисту;
•
готівкова монетизація – коли одержувач пільги може відкрити рахунок у одному із 38 уповноважених банків (або через
виплатні об’єкти «Укрпошти») і кожен місяць
отримувати «живі» гроші.
Одержувач субсидії тепер зможе самостійно обирати, куди перераховуватимуться
кошти: один із уповноважених банків чи виплатні об’єкти «Укрпошти» (каси у відділеннях чи доставка поштарем додому).
Раніше Ощадбанк був єдиною устано-
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До уваги громадян,
органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій
КАДАСТРОВА КАРТА

Перевірте наявність своїх земельних ділянок на Публічній кадастровій
карті за посиланням: http://map.land.
gov.ua/kadastrova-karta.
З моменту набрання чинності Закону України «Про Державний земельний кадастр» з початку 2013
року запрацював електронний державний земельний кадастр.
На даний час на Публічній кадастровій карті в режимі онлайн оприлюднюються відомості Державного земельного
кадастру про межі адміністративно-територіальних одиниць, форму власності, кадастрові номери, межі, цільове
призначення площ, обмеження у використанні земель та земельних ділянок,
нормативну грошову оцінку земель та
земельних ділянок, інші відомості про
земельні ділянки, доступна вичерпна інформація про них. Забезпечується можливість виявити помилку чи неточності у
відомостях про земельну ділянку, про які
зразу ж можна повідомити.
Варто зазначити, до запровадження
Державного реєстру земель, а згодом
і Державного земельного кадастру, інформація про земельні ділянки містилася в паперовому вигляді, а тому при
переході до електронного кадастру виявилося досить багато помилок.
Власники та користувачі земельних
ділянок самі мають бути зацікавлені в
наявності відомостей про земельні ділянки у Державному земельному кадастрі та в коректному відображенні інформації про них.
Реєстрація земельних ділянок у Державному земельному кадастрі забезпечує гарантування захисту права власності (користування) на землю.
Першочергово слід пересвідчитись,

чи внесена до Державного земельного
кадастру ваша земельна ділянка. Одним
із найпростіших способів такої перевірки
є наявність її кадастрового номера.
Згідно з п.10 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про
Державний земельний кадастр», усі
державні акти, якими було посвідчено
право власності чи право постійного
користування земельною ділянкою, видані до набрання чинності цим Законом,
є дійсними, незалежно від наявності чи
відсутності кадастрового номера.
Згідно пункту 2 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень Закону
України «Про Державний земельний
кадастр», земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до
2004 року, вважаються сформованими
незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.
У разі, якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна
реєстрація здійснюється на підставі
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів
земельної ділянки державної чи комунальної власності).
Внесення інших змін до відомостей
Державного земельного кадастру про
ці земельні ділянки здійснюється після
державної реєстрації земельних ділянок
з отриманням кадастрового номера.
Вартість здійснення державної реєстрації земельної ділянки в Державному
земельному кадастрі є безкоштовною.
Отже, рекомендуємо власникам
земельних ділянок приватної власності, землекористувачам, органам

Монетизація пільг в Україні
вою, куди перераховувалися субсидії. Тепер
одержувач грошової допомоги може обрати
інший банк (для зміни банку потрібно подати
відповідну заяву до органу соціального захисту).
Більшості отримувачам субсидій, яким
допомогу було перепризначено за підсумками попереднього опалювального сезону,
– субсидія буде перерахована автоматично.
У міністерстві звернули увагу, що внутрішньо переміщеним особам, орендарям
житлового приміщення, а також домогосподарствам, яким було призначено субсидію на
фактично проживаючих і які у травні поточного року не звернулися до управлінь соцзахисту, – потрібно зробити це до 15 грудня.
Домогосподарствам, які за підсумками
попереднього опалювального сезону отри-

мали відмову у продовженні програми субсидій через борги (їх налічується близько 200
000 із загальної кількості у майже 4 млн домогосподарств), пропонується декілька варіантів:
•
звернутися до підприємства-надавача послуг із проханням провести реструктуризацію боргу (особливо актуально у випадку значної заборгованості);
•
погасити заборгованість перед надавачем послуг і звернутися за субсидією
(актуально у випадках невеликої заборгованості);
•
у виключних випадках, коли у людини немає можливості ліквідувати заборгованість, але є гостра потреба у субсидії –
вона може звернутися до спеціальної комісії
при місцевих органах влади, яка, у випадку

РЕФОРМИ

державної влади земель державної
форми власності та органам місцевого самоврядування земель комунальної власності для захисту своїх
прав на землю та для оперативного
користування відомостями з різних
потреб звернутися з документами
із землеустрою до Центру надання
адміністративних послуг Вишгородської районної державної адміністрації Київської області (яка знаходиться
за адресою: 07301, м. Вишгород, пл.
Шевечнка, 1, каб. 11, тел.(04596) 22702, тел: (044) 579-24-61, електронна
пошта vrdacnap@gmail.com (! адреса
електронної пошти у попередньому
номері газети — недійсна), веб-сайт:
www.vysh.gov.ua/index.php/centradmin-poslug) за місцем знаходження
земельної ділянки, для внесення відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру. Окрім
того, внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них)
про земельну ділянку та отримання відомостей з Державного земельного кадастру також можливе через електронний
сервіс Держгеокадастру за посиланням:
https://e.land.gov.ua/services
Для отримання більш детальної інформації щодо внесення відомостей
про земельні ділянки до Державного
земельного кадастру пропонуємо звернутися до Відділу у Вишгородському
районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області, який знаходиться за адресою: 07301, Київська
область, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1,
каб. 35, тел: (04596) 26-108, (04596) 25205, електронна пошта vyshgorod_kyiv@
dazru.gov.ua, за місцем розташування
земельної ділянки.
обґрунтованої позиції, може призначити субсидію.
Наразі субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2,8 млн домогосподарств.
У минулому опалювальному періоді субсидію отримували понад 4 млн сімей, а її середній розмір становив близько 1700 грн.
У проєкті Бюджету на 2020 рік закладено
47,6 млрд грн на виплату пільг та субсидій.
Бюджетом 2019 року передбачено більше 47
млрд грн на пільги і субсидії.
У зв’язку із збільшенням рівня мінімальної зарплати та індексацією пенсій доходи
українців будуть зростати, що у свою чергу
може призвести до зменшення кількості домогосподарств, які матимуть право на субсидію.
«Соціальні інспектори перевіряють достовірність наданих відомостей, що впливають на право та розмір житлової субсидії.
Перевірка здійснюється шляхом звірки даних
з державними реєстрами, зокрема щодо наявності квартир, будинків, транспортних засобів тощо», – зазначили у міністерстві.
Заява та декларація на призначення субсидії подається уповноваженою на це особою сім’ї (домогосподарства), яка звертається за призначенням субсидії вперше.
Тим, кому субсидії на цей опалювальний
сезон призначили у травні, для розрахунку
бралися до уваги доходи І-ІІ кварталів 2019
року. Для тих, хто вийшов на пенсію в 2019
році, – замість доходів за два квартали – пенсію за серпень.
Якщо загальна сума заборгованості з
оплати житлово-комунальних послуг перевищить 20 неоподаткованих мінімумів доходів
громадян (340 гривень) – субсидію призначено не буде. Заборгованість слід сплатити
або укласти договір про її реструктуризацію,
а якщо ви з нею не згодні – оскаржити у судовому порядку.

Вишгород

МІСТО

Субота, 9 листопада 2019 року
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КОНФЕРЕНЦІЯ

Переймаємо досвід
Цього тижня разом з міським головою Олексієм
Момотом відвідали четверту німецько-українську
конференцію в Одесі «Захист навколишнього природного середовища та клімату як муніципальне завдання».
Обговорити цю тему зібралися 160 представників
з різних міст України та Німеччини. Зокрема, і Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний
Посол Федеративної Республіки Німеччини в Україні, Др. Доріс Віттелер-Шпіпельманн, керівник
відділу з питань країн і муніципалітетів, Федеральне міністерство економічного співробітництва і
розвитку Німеччини, Курт-Міхаель Баудах, керівник відділу з питань муніципальних партнерств,
країн і регіонів, Сервісна служба «Міста в Єдиному Світі». Відвідав зібрання і міський голова Одеси
Геннадій Труханов.
У ході конференції обговорили можливості та шляхи співпраці з німецькою стороною у питаннях захисту клімату на муніципальному рівні. Цікавими були й тематичні кластери німецько-української партнерської роботи.
Одним з важливих питань, що було опрацьоване на конференції, – співпраця щодо енергоефективності. У Вишгороді є корисний позитивний довід у цьому напрямку, а також реалізовані
проекти, які стосувалися об’єктів соціальної інфраструктури у сфері енергоефективності, — сонації
окремих комунальних будівель міста.
Переконаний, що досвід, отриманий на конференції, стане ще одним кроком до розвитку плідної співпраці та українсько-німецьких відносин та буде корисним для Вишгорода.
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови

«Батьківщина» домоглася
проведення парламентських
слухань щодо ринку землі
Верховна Рада ухвалила постанову
про проведення 4-го грудня 2019-го року
парламентських слухань на тему «Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення».
За це рішення віддали свої голоси 318
народних депутатів. Під час виступу із трибуни Верховної Ради Вадим Івченко нагадав,
що «Батьківщина» послідовно виступає проти розпродажу землі й саме вона була ініціатором подібної дискусії в стінах парламенту.
«Варто відкрито подискутувати про те,
що повинно бути в Україні. «Батьківщина»
буде брати активну участь у цих парламентських слуханнях. Крім того, одним з їх ініціаторів виступила Юлія Тимошенко», — за-

уважив народний обранець.
Водночас інший член фракції «Батьківщина» Костянтин Бондарєв у своєму відеоблозі на youtube назвав це рішення суттєвою перемогою, але наголосив, що головна
битва за землю — попереду.
«Перше, що необхідно зробити, — прийняти народну Конституцію через референдум. Саме через референдум також
вирішити: яким чином має продаватися
земля. Звісно, ринок землі має бути. Але
покупці точно не мають бути іноземцями»,
— заявив народний обранець.
Трохим ІВАНОВ,
голова Вишгородської районної
партійної організації
«ВО «Батьківщина»

ПРОЕКТ

Підтримаємо талановиту молодь!
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В протоколах досліджень питної води міститься загальний перелік показників, які необхідно контролювати.
Виробничий контроль безпечності та якості питної води
здійснюється перед її надходженням у водопровідну мережу за програмами повного, скороченого та скороченого періодичного контролю відповідно до вимог ДСанПіН

2.2.4-171-10.
Кількість проб рівномірно розподілена в часі. Кожен
вид контролю передбачає різний перелік показників. Надані протоколи відображають скорочений виробничий
контроль, що включає в себе органолептичні і мікробіологічні показники.

У червні поточного року на черговій сесiї Вишгородської міської
ради було внесено змiни до Програми пiдтримки талановитої та обдарованої молодi, відповідно до яких усi заходи Програми можуть
фiнансуватися з бюджету, зокрема і стипендії. Разом з Молодіжною
радою при Вишгородській районній державній адміністрації ми розробили проект Положення про виплати стипендій (премій) міського
голови, який на 57-й сесії одноголосно підтримано депутатами.
Кандидатами на нагородження стипендією (премією) можуть бути
особи віком до 35 років, які постійно проживають у м. Вишгороді, мають
високий або достатній рівень навчальних та творчих досягнень і виявили
протягом року, в якому призначається стипендія, особливі успіхи, зокрема: у спорті; у культурно-мистецькій діяльності; в освіті та науці; у соціальній сфері та громадській діяльності; у підприємництві.
Розмір стипендії — від 1 тис. грн до 5 тис. грн.
Визначають переможців у два тури — спочатку шляхом он-лайн голосування обирають одного переможця з кожної номінації із розміром стипендії 5 тис. грн, потім експертна комісія обирає серед інших претендентів
переможців та визначає для них премію від 1 до 5 тис. грн.
Для подання заявки на отримання стипендії (премії) необхідно до 25 листопада 2019 року заповнити форму, яку розміщено на офіційному сайті.
Бажаємо всім успіхів!
Тетяна БРАЖНІКОВА
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Є-ДОСВІД

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ

Вишгород
Субота, 9 листопада 2019 року

Захочеш вижити у Європі — і не так розкарячишся

Почитав у соціальних мережах деякі коментарі
з приводу публікацій про таке явище як бидлота і
хамство й вирішив із Люксембурга відписати нашим, так званим, охоронцям моральної чистоти
— за очевидної умови поголовного свинства ми
продовжуємо займатися ханжеством і чистоплюйством, заперечуючи їх наявність.
Ми роками говоримо про євроінтеграцію, вступ в
ЄС, НАТО, навіть цей напрямок закріпили у Конституції, тому я з Європи спробую продемонструвати справжнє обличчя цивілізованого світу на противагу нашій
пострадянській моралі епохи дикого капіталізму.
Велике герцогство Люксембург — це своєрідні європейські Емірати — багатство б’є через край. Як не
дивно, але заможність породила нечувану люб’язність

і приязність. У столиці — однойменному місті Люксембурзі взаємоповага просто зашкалює. Оскільки тут
переважно розмовляють французькою, то кожної хвилини чуєш: «мерсі боку» (дуже дякую), «пардон муа»
(вибачте мене), «сіль ву плє» (будь ласка) і т. д. На кожному кроці: в магазині, кафе, трамваї. У місті, де кожен
третій житель мільйонер, — це норма. Ніякої розпальцовки, пафосу крутих мсьє і мадам — тільки посмішка.
Ніякої зверхності, пихи і надування щік, а тим більше
фраз на зразок «куди прешся?!» У супердорогому бутіку, хоч ти нічого і не купив, — проводжають чарівною
посмішкою, запрошують прийти ще раз. Я жодного
разу не бачив, щоб продавчиня у присутності покупця
базікала по мобілці з подружкою. Їй таке просто в голову не прийде. Начебто однакові з нами люди: теж дві
руки, дві ноги, голова, а насправді — інша планета.
Я хочу запитати: чи багато українців, які проживають у київських квартирах за мільйон доларів і з банківськими рахунками за шість нулів, перед вами люб’язно
відкривали двері у магазині? Та не діждетеся! А тут —
кожен. Еврібаді! Зробити щось добре для ближнього
— в них у крові.
Днями у Німеччині ми вдвох купили білети на приміську електричку до Трієра. У вагоні кондукторка,
компостуючи їх, з болем у серці промовила, що треба
було б брати та званий колективний квиток (це від 2-х
до 5 осіб). Він нам обійшовся б на два євро дешевше.
А дізнавшись, що ми сьогодні будемо і назад повертатись, вона знову підійшла і нагадала про знижку. За
великим рахунком, німкеня не була зобов’язана інформувати нас про пільги, тим більше, іноземців. Ніхто її за
язика не тягнув, вона радила від душі.

ЛЮДИНА – ЦАР ПРИРОДИ?

У Вишгороді збили… лань
Людина та дика природа — поруч
із давніх-давен. І якщо раніше баланс
сил був близьким до нічиєї: зустріч
людини та дикої тварини могла закінчитися на користь однієї чи іншої сторони, то зараз цілковита перевага на
користь homo sapiens…
З позаминулої п’ятниці багато людей
стежили за станом здоров’я лані, котра
якимось дивом опинилась у Вишгороді.
За інформацією у соцмережах, тварину
збив автомобіль, водій якого утік з місця пригоди. Дехто зазначав, що він хотів
спакувати нещасну тварину в багажник,
мовляв, на м’ясо. Та небайдужі люди постаралися зробити все, аби лань вижила.
Навіть ішлось про ампутацію кінцівки,
після якої тварина вже не зможе повернутися у звичне середовище і залишиться жити з людьми чи то в Київському зоопарку, чи у притулку для диких тварин.
«Було задіяно багато людей, у т. ч.
Київську Команду Порятунку Тварин,
фахівців — біолога національного парку
«Межигір’я», лікаря Київського зоопарку.
Знайдено умови для реабілітації в притулку для диких тварин Наталії Попової.
Але виявилося, що у лані зламані обидві
кінцівки, а це вирок для дикого парнокопитного. Ми намагалися з усіх сил, але в
цьому випадку людина безсила. Лань не
вдалося врятувати», — повідомила Ольга Кім.
У тварин немає технологічних чи новаторських засобів, щоб захистити себе
від людини, натомість, людина здатна використати свої навички та здобутки цивілізації, аби захистити і себе, і дику природу, а також зменшити свій негативний
вплив на довкілля.
Екодук, або переходи через дорогу
для тварин
Це слово є сумішшю архітектурного
акведука з його абсолютно новою екологічною місією: такі зелені стежки над
автомагістралями дозволяють диким
тваринам перетинати штучно створені
людиною бар'єри без ризику потрапити
під колеса автомобіля.
Будівництво залізниць і автомобільних трас, поряд із посиленою вирубкою

лісів та іншою «господарською» діяльністю людини, грубо втручається в природний життєвий простір тварин. Коли ареал
проживання виду «розкреслюють» асфальтовими річками на дві частини, перед тваринами виникає дилема: на свій
страх і ризик спробувати перетнути перешкоду або залишатися «під замком».
І те й інше по-своєму зле. Ті, хто сміливіший, перетинають дороги і нерідко
стають жертвами зіткнення з автомобілями, адже білок і лосів ніхто не вчив правилам дорожнього руху. Тільки у США
через оленів на дорозі реєструють близько 1,5 мільйона дорожніх пригод у рік, а
виплати страхових компаній постраждалим водіям наближаються до 8 мільярдів
доларів. Інші тварини бояться наближатися до гучних доріг, тому автомагістраль
буквально розколює популяцію навпіл.
Це скорочує генетичну різноманітність
усередині виду і, як наслідок, призводить
до виникнення різних захворювань і генетичних мутацій. Крім того, траси часом
відокремлюють тварин від тих місць, де
вони добувають їжу в певний сезон року.
Проблема вперше стала обговорюватися в 1950-х роках — саме в цей період
у Франції з’явилися екодуки. За наступні
60 років подібний елемент зеленого будівництва почали активно використовувати Нідерланди, Швейцарія, Німеччина,
Бельгія, Канада і США. Екостежки для
тварин досить естетичні в архітектурному плані, повністю відповідають стійким
принципам розвитку суспільства і вже
довели свою високу ефективність на
практиці.
У США за останні 30 років побудували кілька сотень екодуків: для захисту
пантер у Флориді, плямистих саламандр
у Массачусетсі, снігових кіз у Монтані,
овець-товсторогів у Колорадо і пустельних черепах у Каліфорнії.
Українським екодукам бути?
В Україні наразі немає жодного прикладу будівництва справжнього екодука. Проте світло в кінці екокоридорного
тунелю таки є: ведуться цілеспрямовані
роботи із напрацювання правової бази
та формування інженерно-технологічних

А ви пробували щось запитати у ображеного на
життя контролера у запльованій електричці на Фастів? Щось процідить з кам’яним обличчям, а швидше,
відріже: «Не знаю». Тут, у туристичних місцях, де багато людей, ніякої товкучки, намагання бути першим,
тільки й чуєш: «Бітте, бітте!» Ну чомусь же можуть полюдському організувати, без лайок, штовханини!
Питання чемності полягає зовсім не в рівні виховання. У німецьких школах немає обов’язкових уроків
етики, а є на вибір факультативні предмети: або етика,
або релігієзнавство. За великим рахунком, людину виховує соціум, суспільство, в якому діють чіткі загальноприйняті правила. Зараз у Німеччині проживає 10 млн
емігрантів. У сфері обслуговування переважно працюють араби, індуси, африканці. Так полотеру-сомалійцю у супермаркеті не прийде в голову викрикнути вам
у спину страшним голосом: «Ноги!» Я не думаю, що
емігрант із Африки отримав вдома шляхетне виховання. Він тут з перших днів усвідомив: якщо не прийме
німецькі правила гри — пропаде. Хамство — шлях в
нікуди. З похмурим кислим фейсом хіба що на ферму
до бауера коровам «хвости крутити».
Українці, і вишгородці в тому числі, швидко засвоюють уроки західної моралі, подавляють у собі потяг до
вандалізму, грубість, ненормативну лексику. Захочеш
вижити у Європі — і не так розкарячишся.
А повсюди свинство у рідній неньці процвітає завдяки хворій державі, де мораль, мов іржа, роз’їдають
корупція, злодійство, сваволя скоробагатьків. І не захищати треба псевдовисокі моральні устої, а викорінювати їх, починаючи із себе.
Володимир ТКАЧ, м. Люксембург

рішень. Наприклад, WWF в Україні спільно із закордонними партнерами втілюють
низку проектів із вивчення міграційних
коридорів великих хижаків, зокрема рисі
та ведмедів у Карпатах, формування
правових, методологічних та технологічних підходів у проектуванні та будівництві
екодуків. Заплановано використання цих
напрацювань під час розроблення великих інфраструктурних об’єктів у Румунії, Угорщині та Словаччині, а згодом і в
Україні.
Відповідно до чинних в Україні рекомендацій, таке огородження повинно
мати висоту 2—2,5 м і довжину не менше
ніж 500 м по обидві сторони від шляху міграції тварин.

дозволять ліпше зрозуміти умови ризику. Інформацію можна розміщувати на
екомапі WWF (ecomap.org). Дані будуть
збиратися і оброблятися для подальшого
використання з метою охорони природи і
безпеки дорожнього руху.
Замість висновку
Екодуки в Україні необхідні. Утім, спочатку потрібне розуміння та законодавче
закріплення обов’язковості їх побудови
на важливих із природоохоронного і безпекового погляду ділянках автодоріг. Однак, поки цього не може статися, адже
потрібне дослідження і міграційних шляхів тварин, і безпекової ситуації в нашій
країні. Дієвим може виявитися окрема
фіксація ДТП за участю диких тварин

Поки українських екодуків немає
Сьогодні роль екодуків частково виконують «традиційні» споруди — мости,
тунелі в горах, різноманітні дренажні
об’єкти. Згідно із заявами урядовців, перший біоперехід заплановано побудувати
у районі проектованої об’їзної автодороги на півночі Львова.
Спеціалісти звертають увагу, що для
ефективного проектування й облаштування екодуків вкрай цінною може виявитись також і допомога самих людей. Вони
можуть фіксувати випадки зіткнень із
дикими тваринами, а також випадки перетину тваринами автошляхів. Найважливішими характеристиками при цьому є
місце перетину дороги твариною або місце дорожньо-транспортної пригоди, вид
тварини (якщо можливо визначити), географічні координати або кілометр автодороги (визначається за кілометровими
стовпчиками, встановленими на узбіччі
доріг). Цінними є також фотографії, що

поліцією, аналіз і накопичення відповідної статистичної інформації. Далі — наступний етап — належне оцінювання
впливу на довкілля дорожніх проектів із
врахуванням біокоридорів. А лише потім
справа дійде і до підготовки конкретних
об’єктів. Тож чи з’явиться в Україні екодук? Очевидно, це питання не лише часу,
а й бажання.
Людство продовжує розвиватися,
розбудовуватися та розширювати свої
«володіння». Утім, разом із цим ми маємо дати можливість диким тваринам принаймні переходити швидкісні траси без
ризику для їхнього життя. Ми не здатні
навчити тварин дорожніх правил, пояснити, що потрібно уникати швидкісних магістралей, але ми точно можемо уберегти
їх від тих проблем, які спіткали їх через
нас. Зрештою, екодуки облаштовуються
не лише для природи, вони будуються і
для безпеки самих людей.
За матеріалами Інтернет-ЗМІ
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УЧІТЕСЯ, БРАТИ МОЇ!..

9 листопада —
День української
писемності та мови
«Мова — одна з основних ознак нації. Мова —
фундамент культури. Рідна мова — найдорожчий
скарб народу. Рідна мова — підвалина інтелекту,
рідна мова — основа патріотизму. Рідну мову має
берегти, розвивати кожна людина. Умирає мова —
умирає культура. Умирає культура — припиняється
прогрес…»
Олекса Тихий, правозахисник,
15 років провів у радянських таборах.
Історія української мови,
як і української нації взагалі,
надзвичайно трагічна. Такого геноциду, знищення не
зазнала жодна мова світу! В
історії цивілізації не було такого явища — переслідування за мовною ознакою.
Влада Російської імперії
за більш ніж 300 років видала 479 законодавчих актів на заборону української
мови. Обмеження, постійні
дискримінації тривали й за
радянських часів. Сподівання, що революція 1917 року
відкриє простір для всебічного розвою національного
життя, виявилися марними.
Світло блиснуло й згасло в червоно-кривавому мороці. Розпочався геноцид українського народу. Особливо постраждала інтелігенція. Скільки талановитих
поетів і письменників, патріотично налаштованих українців поглинули Колима, Соловки, мордовські нетрі!
Шкода, що й уроки незалежної України деяким
українофобам муляють питання мови та національної
ідентичності. То хто ж ми є? — з гіркотою запитує в одній із радіопередач відомий письменник.
А наш народ талановитий. Споконвіку цінував рідне
слово за влучність і мудрість.
Народ скаже — як зав’яже.
Наука в ліс не веде, а з лісу виводить.
Пташка красна своїм пір’ям, а людина — своїми
знаннями.
Гарно вчити того, хто хоче все знати.
Треба знати, що де сказати.
На язиці густо, а на ділі пусто.
Розумний научить, а дурень намучить.
Не купиш ума, як його нема.
До булави треба голови.
Ольга ДЯЧЕНКО,
почесний громадянин міста

ПОЗАШКІЛЛЯ
В останні дні жовтня педагоги
Вишгородського районного Центру
художньої творчості дітей, юнацтва
та молоді «Дивосвіт» продовжили
своє навчання на пролонгованих курсах підвищення фахової кваліфікації
для керівників гуртків Вишгородського району. Це був другий етап курсів,
який передбачав лекції, практичні
заняття, тренінги та майстер-класи з
різних видів творчості та курсові проекти керівників гуртків.
Слухачами курсів є педагоги-позашкільники вишгородських закладів
— центрів творчості «Дивосвіт» і «Джерело». До них приєдналися колеги з Яготинського районного будинку дитячої та
юнацької творчості.
Лекційні заняття та семінари проводили для слухачів курсів завідувач
відділу позашкільної освіти, викладач
кафедри філософії освіти та управління Київського обласного інституту післядипломної освіти Валерій Гаврилюк,
директор Центру творчості «Дивосвіт»
Олена Андріяш, працівники «Дивосвіту» (заступники директора, методисти,

ДОДАЙ БАРВ
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Театр-школа «МоноФон» запрошує
Заняття акторською майстерністю – це найкращий спосіб пізнати себе, позбутися багатьох комплексів та стати вільним. У цьому переконана режисер Уляна Данилюк.

Тут можуть займатися люди будь-якого віку
та фаху, адже інколи і дорослим хочеться приміряти на себе зовсім іншу роль чи модель поведінки у суспільстві.

МИСТЕЦТВО
Чи любите ви театр так, як люблю його я, Уляна
Данилюк? Якщо так — запрошую до нашого театру!
Гра є природним станом людини. Граючись, діти
вчаться жити. Дорослі, які недограли у дитинстві, опиняються у дорослому житті неприлаштованими до виходу із зони комфорту. Адже соціальна діяльність —
це постійні стрибки за свої можливості, які потребують
певного рівня адаптивності. Деякі дорослі «дограють»
у зрілому віці у своїх родинах, на роботі, влаштовуючи
шкідливе дозвілля, — таким чином, гра постає як спосіб існування…
Гра — основний елемент мистецтва театру, який
через неї стає певною формою суспільної свідомості. У театрі відбувається відтворення життя у формах
самого життя. Вираз цей умовний, оскільки сценічна
гра є лише імітацією форм життя, а не їх прямим відтворенням до дрібниць, інакше довелося б насправді
вбивати, спати, вішатися на підмостках. Водночас цей
вираз, попри всю умовність, є досить точним, оскільки
гра на сцені наслідує життя в його основних формах.

Насамперед це стосується відтворення сутності людини. Адже характер особистості розкривається в театрі
саме так, як і в реальній дійсності — через систему
вчинків, емоційні стани, процес мислення тощо. В цьому сенсі можна говорити про терапевтичну дію театру
на людину.
Що ще важливо знати про природу театру? Специфічність театральної мови полягає передусім у тому,
що вона синтетична, тобто театр — це синтез видовищних мистецтв. Людина, яка займається театром,
постійно розширює свій спектр знань у різних площинах мистецької діяльності людства таких як література
(у вигляді п’єси — художнього тексту, призначеного не

стільки для читання, скільки для розігрування на сцені); образотворче мистецтво (театр, як мистецтво видовищне, зорове, спирається на необхідність організації простору сцени, рухаючись за загальним законом
живописної композиції; тривимірність простору примушує враховувати і особливості скульптури); музика та
вокал (навіть ті вистави, в яких немає жодної музичної
фрази, будуються за законами темпу, ритму, контрапункту, інтонації та іншими суто музичними особливостями); мистецтво декламації (сценічна мова), ужиткове мистецтво (костюми); хореографія та пластика;
декорація та сценографія (адже вони можуть бути не
лише тлом для дії акторів, а самостійними образними
виразниками конфлікту, основної думки п’єси, збагачуючи таким чином образ вистави в цілому).
Неймовірно важливу частку роботи актора займає
психологія. Адже вивчення певних психотипів людей,
розуміння істинних причин їх вчинків — це ключі для
роботи над образом та корекції і профілактики особистих психологічних травм.
Отож, що ви отримуєте, займаючись театральним
мистецтвом? Засвоєння основної термінології, знайомство зі специфікою образної мови: жест, міміка,
рухи, мовлення. Формування елементарних навичок
акторської майстерності методом створення показів,
вистав, виходів на глядача. Розвиток цілісного театрального мислення та розуміння єдності драматичної
дії, художнього слова, пантоміми, хореографії, живопису, музики. Включення у колективну творчу діяльність. Профілактику та реабілітацію складних психологічних станів. Вміння емоційно сприймати образний
зміст спектаклю, висловлювати свої враження в процесі сприймання театрального мистецтва.
Тож, запрошую всіх охочих до дорослої групи «15+»
на заняття у Театр- школу «МоноФон» у ВРБК «Енергетик». Тел: (096) 239-74-38, режисер театру, художній керівник дитячого інклюзивного театру «Perfeco in
Kilaba» Уляна Данилюк.

«Цікава школа» — у «Дивосвіті»
зацікавила усіх, адже педагоги були її
учасниками, тобто дітьми. Майстер-класи з рукоділля (квілінг, ошибана, прикраси зі стрічок) чудово доповнили цікаве й
корисне навчання.
Другий етап курсів пройшов плідно
й результативно, тож на третьому етапі
очікуємо на цікаві захисти курсових проектів.
Вдячні усім, хто долучився і активно
ділився своїм педагогічним досвідом. Це
Катерина Караваєва, Інна Заблоцька,
Оксана Філенко, Тетяна Перегончук, Наталія Сахарова, Юлія Іващенко, Олена
Титаренко, Лариса Кушнерик, Ірина Маричева, Оксана Стадник, Олександр Андріяш, Сергій Сальніков, Тетяна Литвин,
Наталія Арсенюк, Олена Устінова, Діна
Зав’ялова — уся наша велика й творча
ДИВО-команда!

культорганізатори, художній керівник).
Творча команда «Дивосвіту» активно
ділилася з керівниками гуртків району
своїм досвідом. Зокрема, педагоги із за-

доволенням не тільки теоретично, але й
на практиці оволоділи технологією створення та проведення інтелектуального
квесту — ігрова акція «Цікава школа»

Олена ТИТАРЕНКО,
художній керівник
ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
керівник гуртка «Школа
журналістики»
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ПОНЕДІЛОК, 11 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ
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»
13:10, 14:05 «Свiт
навиворiт: Камбоджа»
15:05 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 «CидОренкиCидорЕнки»
22:45 «Грошi 2019»
00:00 «Дубiнiзми»:

Пiдсумки вiд О.
Дубiнського»
2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:50 «ДжеДАI»
10:35, 19:25, 20:30 Т/с
«Брати по кровi»
14:25 Х/ф «Соломон
Кейн»
16:10 Х/ф «Заручниця-3»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину»
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 «Домашнi
вогнища»
11:15, 12:10 Д/ц «Кухня
По»
12:40, 17:10 Плiч-о-плiч
13:10, 21:45 Бюджетники
13:45 #ВУКРАЇНI
14:30 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
15:15, 16:20 Д/с «Секрети
замкiв Великобританiї»
16:10 Клiпи
учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
17:30 Перша шпальта
18:25 Тема дня
19:25 Фiльмрозслiдування «Два
трактори за межами
Рiвного, Україна»
20:00 Д/ц «Супер-Чуття»

22:15 Д/ц «Дикi тварини»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:20 Свекруха чи
невiстка. Новий сезон
12:20 Агенти
справедливостi
14:20, 15:30, 23:30 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Повернення»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Принцеса
Лiллiфi»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00 Одного разу пiд
Полтавою
14:00 Т/с «Королi палат»
15:00, 18:00 Панянкаселянка
16:00 4 весiлля
20:00 Т/с «Нове життя
Василини Павлiвни»
21:00 Танька i Володька
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство 3»
СТБ
06:30, 09:35 Т/с «Коли ми
вдома»

12:25 МастерШеф
16:20, 18:00 Таємницi
ДНК
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
19:00, 23:45 Хата на тата
20:55 Т/с «Як довго я на
тебе чекала»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Х/ф «Помста
пухнатих»
09:00 Х/ф «Бiлоснiжка.
Страшна казка»
11:00 Х/ф «Тiнь»
13:10 Х/ф «Хеллбой»
15:40 Х/ф «Хеллбой 2.
Золота армiя»
18:00 Le Маршрутка
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi по Ревiзору

23:50 Таємний агент

Спецоперацiя»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:25, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:20, 12:25 Х/ф
«Приборкання
норовливого»
14:00 Х/ф «Фанфантюльпан»
15:50 «Жди мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. За
ту лiнiю фронту»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «СБУ.

ICTV
06:35 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:05 Не дай себе
обдурити
11:00 Секретний фронт.
Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
13:25, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
17:05 Х/ф «Таксi-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Бiльше нiж правда 2
22:30 Свобода слова
23:55 Т/с «Схованки»

16:00, 21:00 Вар’яти

Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»

5 КАНАЛ

06:00, 21:40 Час-Time
06:20, 15:15 Невигаданi
iсторiї
07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Хронiка дня
08:00, 08:30, 09:40, 10:00,
11:00, 12:25, 13:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:50,
00:25 Iнформацiйний
день
09:25, 17:40 Час громади
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:15 Медекспертиза.
Поради
22:00 Спостерiгач
23:15 Машина часу

ВIВТОРОК, 12 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ
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»
13:10, 14:10 «Свiт
навиворiт: Камбоджа»
15:05 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45 Т/с «Свати - 6»
21:45 Т/с «CидОренкиCидорЕнки»
22:45 «Мiняю жiнку - 14»
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»
13:40 Х/ф «Машина»
15:15 Х/ф «Президент
Лiнкольн: Мисливець на
вампiрiв»
19:25, 20:30 Т/с «Брати
по кровi»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину»
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 «Домашнi
вогнища»

11:15 Д/ц «Кухня По»
12:10 Д/ц « Тайська
кухня»
12:35, 16:15 Клiпи
учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
12:45 Своя земля
13:10 Хто в домi хазяїн
13:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
14:30 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
15:15 Бюджетники
15:45, 19:30 #ВУКРАЇНI
16:25 Д/ф «Острови.
Азорськi острови: люди,
фауна, спосiб життя»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:25 Тема дня
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»

21:45 Нашi грошi
22:15 Д/ц «Дикi тварини»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:20 Свекруха чи
невiстка. Новий сезон
12:20 Агенти
справедливостi
14:20, 15:30, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Повернення»
23:20 Контролер

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Жовтодзьоб»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00, 22:00
Одного разу пiд
Полтавою
12:30, 13:30, 21:00 Танька
i Володька
14:00, 20:00 Т/с «Нове
життя Василини
Павлiвни»
15:00, 18:00, 02:00
Панянка-селянка
16:00 4 весiлля
23:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство 3»
00:00 Сiмейка У
СТБ
06:50, 08:50 Т/с «Коли ми

вдома»
11:45 МастерШеф
15:10 Хата на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Таємницi ДНК
20:55 Т/с «Як довго я на
тебе чекала»
23:45 Один за всiх
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Т/с «Бiблiотекарi»
08:10 Т/с «Абсолютно
секретно»
13:00, 17:00, 19:00, 23:00
Хто проти блондинок
15:00, 22:00 Т/с
«Будиночок на щастя»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с
«Прекрасна Ранi»
13:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. За
ту лiнiю фронту»
22:05 «Слiдство вели... з

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:10 Бiльше нiж правда 2
11:05 Антизомбi.
Дайджест
11:35, 13:20 Х/ф
«Бездоганна репутацiя»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
17:00 Х/ф «Таксi-4»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:35 Т/с «Фантом»

5 КАНАЛ
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Клуб LIFE
07:45 Будiвельний
стандарт
08:00, 08:30, 09:40, 10:00,
11:00, 12:25, 13:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:50
Iнформацiйний день
09:25, 17:40 Час громади
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:15 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi
iсторiї
22:00 Група
продовженого дна
23:15 Машина часу

СЕРЕДА, 13 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ
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»
13:10, 14:10 «Свiт
навиворiт: Камбоджа»
15:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45 Т/с «Свати - 6»
21:45 Т/с «CидОренкиCидорЕнки»
22:45, 23:55 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»
2+2

08:00 Т/с «Ласко»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Тактична
сила»
15:40 Х/ф «Атака на
королеву»
19:25, 20:30 Т/с «Брати
по кровi»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Домашнi
вогнища»
11:15 Д/ц «Кухня По»
12:10 Д/ц « Тайська
кухня»

12:35, 16:15 Клiпи
учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
12:45 Своя земля
13:10 #ВУКРАЇНI
13:45 Плiч-о-плiч
14:30 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
15:15 Хто в домi хазяїн
15:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
16:25 Д/ф «Острови.
Азорськi острови:
вiдкривачi, кити, вулкани»
17:30 Нашi грошi
18:25 Тема дня
19:30 Перший на селi
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром

22:15 Д/ц «Дикi тварини»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:20 Свекруха чи
невiстка. Новий сезон
12:20 Агенти
справедливостi
14:20, 15:30, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Повернення»
23:20 Гучна справа
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

10:05 Х/ф «Регентруда»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00, 22:00
Одного разу пiд
Полтавою
12:30, 13:30, 21:00 Танька
i Володька
14:00, 20:00 Т/с «Нове
життя Василини
Павлiвни»
15:00, 18:00 Панянкаселянка
16:00 4 весiлля
23:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство 3»
СТБ
06:35, 08:35 Т/с «Коли ми
вдома»
11:30 МастерШеф
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 «Як довго я на
тебе чекала»
23:45 Зваженi та щасливi.
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Т/с «Бiблiотекарi»
08:10 Т/с «Абсолютно
секретно»
13:00 Суперiнтуїцiя
15:00, 22:00 Т/с
«Будиночок на щастя»
16:00, 21:00 Improv Live
Show
17:00, 19:00 Дiти проти
зiрок
23:40 Т/с «Сирена»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с
«Прекрасна Ранi»
13:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. За
ту лiнiю фронту»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

23:55 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:05 Громадянська
оборона
10:25, 13:20 Х/ф «Маска
Зорро»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
16:30 Х/ф «Поїздка в
Америку»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:40 Т/с «Фантом»

5 КАНАЛ
07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Клуб LIFE
07:40 Драйв
08:00, 08:30, 09:40, 10:00,
11:00, 12:25, 13:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:50
Iнформацiйний день
09:25, 17:40 Час громади
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:15 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
22:00 Лiнiйка
документальних проєктiв

ЧЕТВЕР, 14 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ
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»
13:10 «Свiт навиворiт:
Камбоджа»
14:10 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
15:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:40 Т/с «Свати - 6»
21:40 Т/с «CидОренкиCидорЕнки»
22:30 «Право на владу
2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Ласко»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:55 Х/ф «Таємниця
майа»
15:50 Х/ф «Рейс 7500»
19:25, 20:30 Т/с «Брати
по кровi»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Домашнi
вогнища»
11:15 Д/ц «Кухня По»

12:10 Д/ц « Тайська
кухня»
12:35, 16:15 Клiпи
учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
12:45 Своя земля
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:30 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
15:15 Енеїда
16:25 Д/ф «Острови.
Мальдiвськi острови:
дивовижнi пiдводнi свiти»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:25 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/ц «Дикi тварини»
00:00 Телепродаж Тюсо

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:20 Свекруха чи
невiстка. Новий сезон
12:20 Агенти
справедливостi
14:20, 15:30, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Повернення»
23:20 Слiдами зеленого
тарифу
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

10:05 Х/ф «Казкова
країна достатку»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00, 22:00
Одного разу пiд
Полтавою
12:30, 13:30, 21:00 Танька
i Володька
14:00, 20:00 Т/с «Нове
життя Василини
Павлiвни»
15:00, 18:00 Панянкаселянка
16:00 4 весiлля
23:00 Т/с «Як уникнути
покарання за вбивство 3»
СТБ
06:15, 07:15 Т/с «Коли ми
вдома»
10:15 МастерШеф

15:25 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 «Як довго я на
тебе чекала»
23:45 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Т/с «Бiблiотекарi»
08:10 Т/с «Абсолютно
секретно»
10:00 Ревiзор
13:00 Страстi по Ревiзору
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»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с
«Прекрасна Ранi»
13:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:35, 15:25 «Речдок»
16:25 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. За
ту лiнiю фронту»
22:05 «Слiдство вели... з

Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:10 Секретний фронт
11:15, 13:20 Х/ф
«Божевiльня»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 21:25 Т/с «Пес»
16:25 Х/ф «Пострiл у
безодню»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi.
Дайджест
22:40 Т/с «Фантом»
00:45 Т/с «Схованки»

5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:20, 23:15 Машина часу
07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Клуб LIFE
08:00, 08:30, 09:40, 10:00,
11:00, 12:25, 13:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:50
Iнформацiйний день
09:25, 17:40 Час громади
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:15 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi
iсторiї
22:00 Спостерiгач

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 5 ЛИСТОПАДА 2019 РО КУ
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»
13:20, 14:20 «Свiт
навиворiт - 2: Iндiя»
15:20 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 Х/ф «Астрал»

2+2
06:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Ласко»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 Х/ф «Капiтан Грiм»
15:10 Х/ф «Заручниця-3»
19:25 Х/ф «Посилка»
21:20 Х/ф «Снайпер»
23:05 Х/ф «Мега-акула
проти Меха-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 «Домашнi

вогнища»
11:15 Д/ц «Кухня По»
12:10 Д/ц « Тайська
кухня»
12:35, 15:15 Клiпи
учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
12:45 Своя земля
13:10 Д/ц «Морська
кухня»
14:30 Д/ц «Аромати
Шотландiї»
15:20 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
18:25, 04:05 Тема дня
19:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
19:55 Д/ц «Дикi тварини»
22:00 Перша шпальта

22:30 Як дивитися кiно
23:00 Х/ф «Рiвень
чорного»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:00 Х/ф «Помiчниця»
13:25, 15:30 Т/с «Квочка»
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Воля слова Савіка
Шустера
00:00 Т/с «Мiраж»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:05 Х/ф «Iсторiя вiчного
кохання, або Попелюшка»
11:15 Т/с «Рання пташка
2»
12:00, 13:00 Одного разу
пiд Полтавою
12:30, 13:30 Танька i
Володька
14:00, 20:00 Т/с «Нове
життя Василини
Павлiвни»
15:00, 18:00 Панянкаселянка
16:00 Х/ф «Нiч у музеї 3.
Секрет гробницi»
21:00 Х/ф «Персi
Джексон. Море
чудовиськ»
23:00 Х/ф «Хороший рiк»

СТБ
06:30, 08:30 Т/с «Коли ми
вдома»
11:25, 19:00, 22:50
МастерШеф
15:25 Хата на тата
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30 Вiкна-Новини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
22:00 Вiкна-Новини
23:10 Х-Фактор

16:20, 19:00 Топ-модель
по-українському

НОВИЙ КАНАЛ
06:20 Х/ф «Крихiтка з
Беверлi Хiллз 2»
08:00 Х/ф «Крихiтка з
Беверлi Хiллз 3»
09:50 Т/с «Будиночок на
щастя»
14:10, 21:40, 00:00 Екси

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с
«Прекрасна Ранi»
13:25 Ток-шоу «Роман з
Ольгою»
14:30, 15:25, 23:50
«Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»

деревце»
14:05 Панянка-селянка
17:00 Х/ф «Хороший рiк»
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00 Танька i Володька
19:30, 20:30, 21:30,
22:30 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Сiмейка У

07:30 Таємний агент.
Пост-шоу
09:20 Le Маршрутка
10:20 Дiти проти зiрок
12:20 Хто проти
блондинок
14:20 Хто зверху?
16:20 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий вовк 2»
17:50 Х/ф «Гаррi Поттер i
фiлософський камiнь»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
таємна кiмната»
00:10 Х/ф «Нiчка жахiв»

10:00 «Корисна
програма»
11:00 Д/п «Ельдар
Рязанов. Жiночi iсторiї»
11:45 Х/ф «Дайте книгу
скарг»
13:30 Х/ф «Гусарська
балада»
15:20 Х/ф «Бережись
автомобiля»
17:10, 20:30 Т/с «Голос
янгола»
20:00 «Подробицi»
22:15 Т/с «Однолюби»

ІНТЕР
06:40 Х/ф «Пiдкидьок»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом»

ICTV
07:20 Я зняв!
09:10 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»

20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:05, 14:20, 00:00 Скетчшоу «На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Т/с «Юрчишини»
16:20, 22:50 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Дизель шоу
5 КАНАЛ

07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 Драйв
07:30 Клуб LIFE
08:00, 08:30, 09:40, 10:00,
11:00, 12:25, 13:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:50
Iнформацiйний день
09:25, 17:40 Час громади
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:15 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
17:10 Кендзьор
22:00 Лiнiйка
документальних проєктiв

СУБОТ А , 16 ЛИСТОПАДА 2019 Р ОКУ
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 «CидОренкиCидорЕнки»
16:35, 21:30 «Жiночий
квартал 2019»
18:30 «Розсмiши комiка
2019»
19:30 ТСН
20:15 «Українськi сенсацiї
2019»
23:25 «Свiтське життя.
2019»

2+2
08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:00 «Загублений свiт»
14:55 Х/ф «Президент
Лiнкольн: Мисливець на
вампiрiв»
16:55 Х/ф «Гра Ендера»
19:00 Х/ф «Планета мавп»
21:10 Х/ф «Небезпечний
Бангкок»
23:05 Х/ф «Геймер»
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
10:35 Хто в домi хазяїн
11:00 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
11:25 Клiпи
учасникiв Дитячого
пiсенного конкурсу
«Євробачення-2019»
11:55 М/с «Дуда i Дада»
12:50 Х/ф «Поруч з
Iсусом: Хома»
15:00 Плiч-о-плiч
15:35 #ВУКРАЇНI
16:40 Х/ф «Брати.
Остання сповiдь»
19:00 «Мирний птах»
19:55 Д/ф «Вiйна на
нульовому кiлометрi»
21:25 Д/ц «Боротьба за

виживання»
22:25 Т/с «Окупованi»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зоряний шлях
08:50, 15:20 Т/с
«Повернення»
17:00, 21:00 Т/с «Втраченi
спогади»
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «Вiчна казка»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:40 М/ф «Принцеса
Лiллiфi та маленький
єдинорiг»
12:55 Х/ф «Спiвоче

СТБ
07:55 Зваженi та щасливi
09:55 «Зважся!»
10:55 Т/с «Як довго я на
тебе чекала»
19:00 Х-Фактор
22:00 МастерШеф
НОВИЙ КАНАЛ

12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
14:30 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Люди у
чорному»
21:05 Х/ф «Люди у
чорному-2»
22:45 Х/ф «Я - робот»
00:45 Х/ф «Нiчна
бригада»
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, 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
10:50 Афiша
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
12:35 Медекспертиза
13:10 Невигаданi iсторiї
13:50 Навчайся з нами
17:15 Стоп корупцiї!
18:20, 23:15 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
20:00 Рандеву
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних проєктiв

Вишгород
Субота, 9 листопада 2019 року

РІЗНЕ
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__________________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,
не зазначається суб’єктом господарювання)
____________________________20197194126___________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до
планованої діяльності.
1. Планована діяльність:
Укріплення берега Київського моря в с. Сухолуччя, вул. Травнева, 48-а Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області виконується у
вигляді стінок за допомогою шпунтового ряду із полівінілхлориду та будівництва
бетонного оглядового майданчика по всьому периметру межування з водою земельної ділянки протяжністю 51,84 м.
2. Суб’єкт господарювання:
Дудар Олександр Іванович, ідентифікаційний код 23863130583, 03062, м.
Київ, вул. Кулібіна, буд №12/1, кв.12, тел: (099) 550-70-77.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення: Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а; тел: (+38 044) 279-01-58;
E-mail: eko.koda@ukr.net контактна особа — Киреєва Вікторія Станіславівна.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності
та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля:
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку виконання
підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 13 квітня 2011 р. № 466.
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань:
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього
оголошення та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що
передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право
подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно
під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань.
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться: 29 листопада 2019 року об 11:00 в
приміщенні Сухолуцької сільської ради, що знаходиться за адресою: Київська обл., Вишгородський район, село Сухолуччя, вул. Миру, буд. 3.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної
інформації щодо планованої діяльності:
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а; тел: (+38 044) 279-01-58; E-mail:
eko.koda@ukr.net контактна особа — Киреєва Вікторія Станіславівна.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій:
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а; тел: (+38 044) 279-01-58; E-mail:
eko.koda@ukr.net контактна особа — Киреєва Вікторія Станіславівна.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності:
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 95 аркушах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з
ними:
Сухолуцька сільська рада Вишгородського району Київської області,
с. Сухолуччя, вул. Миру, буд. 3; з 04.11.2019 р., пн-пт, 9:00-16:00.
Контактна особа — сільський голова Чуж Оксана Василівна, тел: (04596)
39-344.
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СУМУЄМО
Перестало битися серце талановитого педагога
ТРЕТЯК Олександри Пилипівни.
Відійшла у вічність чесна, порядна людина, високопрофесійний учитель математики. У ці скорботні дні розділяємо невимовний сум і тугу, щиро
співчуваємо її рідним і близьким.
Світлий, добрий спомин про Олександру Пилипівну назавжди залишиться в серцях тих, хто її
знав, любив, поважав і працював поряд, кого вона
навчала і виховувала.
Ми завжди будемо пам’ятати розумну, доброзичливу, чуйну колегу з почуттям обов’язку і відповідальності, відданості своїй учительській справі та
ніжним, турботливим материнським серцем.
Світла пам'ять і вічний спокій.
Колектив Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

НЕДIЛЯ, 17 ЛИСТОПАДА 2019 Р ОКУ
1+1
06:45 «Українськi сенсацiї
2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45, 10:55 «Свiт
навиворiт - 10: Бразилiя»
15:05 Т/с «Свати - 6»
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»
10:20 Т/с «Опер за
викликом»

13:05 Х/ф «Втрачений
скарб»
14:50 Х/ф «Кришталевi
черепи»
16:40 Х/ф «Планета мавп»
18:55 Х/ф «Повстання
планети мавп»
20:55 Х/ф «Збиток»
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
10:35 Д/ц «Кухня По»
11:55 М/с «Дуда i Дада»
13:00 Х/ф «Солоний
принц»
15:00 Д/ц « Тайська

кухня»
15:25, 21:55 Бюджетники
16:30 UA:Фольк
17:00 Перший на селi
17:30 #ВУКРАЇНI
18:25 Тема дня
18:30 Фiльмрозслiдування «Два
трактори за межами
Рiвного, Україна»
20:05 Д/с «Левиний рик»
21:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:25 Т/с «Окупованi»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
06:40 Сьогоднi
07:40 Т/с «Втраченi
спогади»

11:30 Т/с «Мiраж»
15:50 Футбол. Вiдбiр
до Євро 2020 Сербiя Україна
18:00, 21:00 Т/с «Нiма»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:50 Т/с «Любов з
випробним термiном»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:25 М/ф
«Суперкоманда»
12:25 Х/ф «Везунчик»
14:05 Панянка-селянка
17:00 Х/ф «Персi
Джексон. Море
чудовиськ»
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00 Танька i Володька

19:30, 20:30, 21:30,
22:30 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Сiмейка У
СТБ
07:00, 13:20 Хата на тата
09:00 Прокинься з
Ектором!
09:55 МастерШеф
18:00 Битва екстрасенсiв
19:55 Один за всi
21:00 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Х/ф «Крихiтка з
Беверлi Хiллз 3»
09:00 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий вовк 2»
10:20 Х/ф «Дракон Пiта»

12:20 Х/ф «Гаррi Поттер i
фiлософський камiнь»
15:20 Х/ф «Гаррi Поттер i
таємна кiмната»
18:50 Х/ф «Людинамураха»
21:00 Х/ф «Доктор
Стрендж»
23:10 Х/ф «Омен»
ІНТЕР
06:05 Х/ф «Бережись
автомобiля»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Дива свiту»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:10 Х/ф «Благородний
венецiанець»

14:10 Х/ф «Туз»
16:00 Х/ф «Оксамитовi
ручки»
18:00 Х/ф «Шалено
закоханий»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Агата Крiстi.
Кривий будиночок»
22:55 Х/ф «Пiвзахисник»
00:45 «Речдок»
ICTV
07:25 Громадянська
оборона
08:20 Антизомбi.
Дайджест
09:20, 13:00 Т/с «Вiддiл
44»
12:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Я - робот»
15:15 Х/ф «Люди у

чорному»
17:05 Х/ф «Люди у
чорному-2»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Люди у
чорному-3»
22:40 Х/ф «Швидше кулi»
00:35 Х/ф «Нещасний
випадок»
5 КАНАЛ
06:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 13:30, 14:10, 20:00
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:15 Феєрiя мандрiв

07:45, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Хронiка тижня
10:10 Кiно з Я. Соколовою
10:50 Афiша
11:15 Vоїн - це я!
12:10, 23:15 Невигаданi
iсторiї
15:10 Про вiйсько
16:10 Рандеву
17:10 Особливий погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 Лiнiйка
документальних проєктiв
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ПАНОРАМА

Вишгород
Субота, 9 листопада 2019 року

Запрошуємо вас на мультик «Співай» 10 листопада о 14:00!
Кіносеанс БЕЗКОШТОВНИЙ. Зустрічаємось у наших партнерів Сімейного клубу
FamilyWay за адресою: м. Вишгород, пр-т Шевченка, 3.
Попередня реєстрація по телефону чи viber: Ліля +38(067) 468-39-73. Рекомендований благодійний внесок — від 30 грн. Усі зібрані кошти ідуть до фонду — на
придбання led-апарата фототерапії новонароджених Вишгородського пологового
відділення.

Чому туризм важливий для Вишгородського району
Нещодавно ми з депутатом Київської обласної
ради Андрієм Пещеріним відвідали семінар, який навчав створенню спільних туристичних проектів від
U-Lead. Семінар був дійсно цікавий та, що називається, «по темі».
Доля туризму у світовому ВВП — 10%, що більше
навіть за важке машинобудування. Кожне 10-е робоче
місце, створене у світі, — у сфері туризму. Більш ніж 40
держав світу отримують значні частини прибутку своїх
бюджетів саме від туризму. І це не тільки Єгипет, а й такі
потужні економіки як Австрія чи Швейцарія. На долю туристичного ринку випадають багатомільярдні інвестиції,
а Україна займає одну з найперспективніших позицій
для того, щоб взяти ці інвестиційні кошти. Євросоюз вже
виділяє великі кошти на розвиток туризму в Україні, в
обсязі, більшому від очікуваних надходжень від відкриття ринку землі. Іноземці навіть скаржаться наразі на
недостатню кількість поданих до реалізації проектів. А

щоб зробити дійсно цікаві пропозиції, потрібно виконати
багато підготовчої роботи. Потрібна співпраця місцевої
влади, громадських активістів та науковців. Але воно
того варте.
Вишгородський район — унікальний. Можливо, один
з найперспективніших для розвитку туризму у нашій країні. У нас є абсолютно все. Вдале розташування, поруч зі
столицею, вдале транспортне сполучення. Є й крафтові
виробництва, цікаві промислові об’єкти, такі як Київська
ГЕС, вітрильний та гірськолижний спорт, величезний
парковий комплекс «Межигір’я» з усіма його красотами.
Є й одне з найголовніших багатств — унікальна природа,
ліси і річки. Всього за 15 хвилин від Києва можна побувати на справжньому морі. Де розвинений кайтсерфінг,
віндсерфінг, вітрильний спорт. Навіть взимку можна побачити у небі вітрила кайтсерфінгістів.
Ми маємо потужну історичну цінність регіону, адже
саме тут жили княгиня Ольга та князь Ярослав Мудрий,

Рідненького нашого тата, мудрого і доброго дідуся
Дмитра Миколайовича КАМІНСЬКОГО
ВІТАЄМО з ювілеєм.
Ти для нас — найкращий, наймудріший і наймужніший у всьому білому світі! Ми тобою пишаємося!
Бажаємо тобі життя довгого та прекрасного, щасливого і красивого, сонячного і дощового, сніжного і весняного!
Бажаємо тобі кожен день зустрічати у гарному настрої та з міцним здоров’ям!
Тепла і затишку, добра і миру на довгі роки!
Ми тебе любимо, поважаємо, високо цінуємо і прислухаємось до мудрих твоїх порад!

Дорогих, шановних наших батьків, щедрих, ласкавих дідуся і бабусю
Надію Миколаївну та Ігоря Євгеновича ДЕМЧЕНКІВ
ВІТАЄМО з діамантовим весіллям!
Минуло більше піввіку з того часу, як у Вашому житті цвіла весна. І стільки
прожито і пережито разом і скроні побілила сивина…
А в двері стукає ласкава осінь — багата, щедра, справді золота.
Як нагорода за любов і мудрість,
за Ваші в парі прожиті літа.
За те, що долю порівну ділили
і стали гідним прикладом для нас.
Так будьте нам здорові і щасливі,
без сліз, без горя, без журби.
Нехай Господь Вам посилає сили
і ангели оберігають Вас завжди!
З повагою і любов’ю, діти, онуки, і вся родина

Дочка, зять, онуки
Вважати недійсним втрачене посвідчення ветерана органів
внутрішніх справ, видане ГУ МВС України у Київській області
на ім’я Яна Олександровича МУРГИ
Автомобільному кооперативу
КіГ «Лісний» на постійну роботу
потрібен ЕЛЕКТРИК.
Детальніше за тел: (067) 584-16-49

Київський м’ясокомбінат закуповує ВРХ, коней та дорізи.
Тел: (068) 867-24-91

Пропонуємо роботу ОХОРОНЦЯ
(+помічника по господарству)
на базі відпочинку у Ясногородці.
Тел: (067) 798-43-43

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

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

знаходились козацькі святині, є багато пам’яток про Другу світову та багато іншого.
Завдяки зусиллям Вишгородського історико-культурного заповідника та його директора Влади Литовченко у співробітництві з Туркластер Вишгорода, який
очолює Крістіна Коваль, вже було реалізовано круті та
перспективні туристичні проекти. Як ось, наприклад,
QR-кодування пам’яток Вишгорода.
Завжди активно долучається до цього процесу й Андрій Пещерін, який опікується Вишгородом і районом у
Київській обласній раді.
Отже ми віримо, що це тільки початок, і надалі туризм на Вишгородщині дасть сильний поштовх до розвитку усього нашого регіону. Просто гріх не користуватися нашими можливостями та не залучити кошти на
розвиток туристичної сфери. Гроші є — нам потрібно їх
тільки взяти. Нам усім. Усім мешканцям регіону.
Андрій МАКСІМОВ

Підприємство запрошує на роботу
Довідки за тел:
ОФІС-АДМІНІСТРАТОРА — з/п 9000 грн,
(044) 496-28-88
ПРОДАВЦЯ-КОНСУЛЬТАНТА — з/п 8000 грн + %,
оператора верстатів з ЧПК — з/п 14000 грн (графік 2/2).

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ У ВИШГОРОДІ. На неповний робочий день (пн-пт) ПОТРІБНІ
РОЗКЛЕЮВАЛЬНИКИ ОГОЛОШЕНЬ! Заробітна плата договірна. Тел: (050) 980-48-65

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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