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15 березня — День працівників
житлово-комунального господарства
і побутового обслуговування населення
Шановні комунальники міста!
Маю за велику честь поздоровити вас з професійним святом. Адже завдяки вашій добросовісній
праці вишгородці ходять охайними вулицями, відпочивають у доглянутих скверах, зелених зонах і прибудинкових двориках. Саме ви завжди знаходитесь
на вістрі погодних подій — в ожеледицю і снігопади, у дощ і спеку. Тобто, від ваших якісних послуг
залежить добробут містян, гарний настрій, хороше
самопочуття. І споживачі послуг цінують вас за це.

Антоніна Таганцева:
«Свою роботу люблю
і намагаюся виконувати
її добросовісно»
Якби я не знав, то ніколи б не повірив, що цій енергійній жіночці — 79
років. Тим більше, що її я бачу не на лавочці біля під’їзду, не з ціпочком, а
на вулиці з мітлою або граблями. Такою знають її всі — Антоніну Юхимівну
Таганцеву, двірника комунального підприємства «Вишгород-Благоустрій».
У переддень професійного свята — Дня працівників житлово-комунального
господарства — кому в першу чергу дякувати за працю, як не цій трудязі?
Деякі «дотепники» іноді жартують: «Ви, Антоніно Юхимівно, цілий день на свіжому повітрі, як на курорті. Не те, що ми в конторі». Воно то так, дійсно, день на вулиці, але добре, якщо це благословенний травень чи неповторний липень. А якщо
це грудень — дубарь з колючим вітром або сердитий лютий? Далеко не курорт.
Антоніна Юхимівна з притаманною їй відвертістю пояснила це бачення:
— Мені подобається працювати на вулицях міста. Свою роботу люблю і намагаюся виконувати її добросовісно. Бувають дні, коли справді тяжко, скажімо, прибирання піску після зими. Але в основному робота не є тягарем.
Як кажуть, у виробничій упряжі Таганцева вже… 57 років! Неймовірний на наш
час робочий стаж. А людина ще охоче працює і «сидіти на печі» баба Тоня, як
люб’язно її називають знайомі, не збирається. Можна навести безліч прикладів:
людина вийшла на заслужений відпочинок, різко збавила життєві оберти і все полетіло шкереберть. Цього Антоніна Юхимівна не допустить ніколи.
До 1994 року Таганцева проживала у Луганську. Після смерті чоловіка переїхала до Вишгорода. У свій час на Донбасі розпочала трудову діяльність технічним
працівником — прибирала заводські приміщення. Жінка згадує:
— Я влаштувалася на Луганський автоскладальний завод, який виготовляв автопричепи. Якось майстер поцікавилася, чи не хочу змінити роботу прибиральниці
на іншу? Яку саме? Піти навчатися на зварника — заводу їх не вистачало. А чому
б і ні? Тим більше, що у зварника і зарплата вища, по пільговому списку вихід на
пенсію та і взагалі веселіше працювати у цеху.
Далі — на стор. 3

У переддень свята бажаю вам досягнення нових професійних висот, створення ще кращих, комфортніших умов життя у нашому рідному Вишгороді.
Нехай вас завжди супроводжують добрий настрій, міцне здоров’я, достаток і тепло родинних
осель. Красно дякую вам за відповідальну та почесну працю на благо людей.
Олексій МОМОТ
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Призов на строкову військову службу
На підставі Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» та Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 13/2020 «Про
звільнення в запас військовослужбовців строкової
служби, строки проведення чергових призовів та
чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році», з 01 квітня по 30 червня
2020 року проводиться призов громадян України на
строкову військову службу.

19 БЕРЕЗНЯ –
90 РОКІВ ПОЕТЕСІ ЛІНІ КОСТЕНКО

Кожен її вірш —
жива істота
«Колись Ліну Костенко назвуть генієм. Сьогодні
наші сучасники із традиційним запізненням починають
вивчати феномен її творчості. І все-таки поетеса вся
іще в дорозі — до невідомого обрію свого людського
й художнього єства. Проте вже безсумнівно, що її поезія не вкладається у виміри сьогодення. На неї треба
дивитися з тої високої точки естетичної думки, звідки
поволі увиразнюється ще не розпізнаний ареал минулого української літератури та вгадується її затьмарене майбутнє» (журналіст, відомий дослідник творчості
Ліни Костенко Анатолій Яковець).
Літературознавець Дмитро Дроздовський має своє
пояснення шаленої популярності її лірики: «Кожен вірш
Ліни Костенко — це жива істота, в якої є своя душа. Ця
душа складається з думок, почуттів, внутрішньої музики та магії звучання».
Збірки її віршів «Проміння землі» (1957) та «Вітрила» (1958) викликали інтерес читача й критики, а книга
«Мандрівки серця», що вийшла в 1961 р., засвідчила
справжню творчу зрілість поетеси, поставила її ім'я
серед визначних майстрів української поезії. Книги Л.
Костенко «Над берегами вічної ріки» (1977), «Маруся
Чурай» (1979), «Неповторність» (1980) стали небуденними явищами сучасної української поезії.
Але обмеження свободи творчої думки, різні «опали» в часи застою призвели до того, що досить тривалий час її вірші практично не потрапляли до друку.
Та саме в ті роки поетеса посилено працювала над
своїм найвидатнішим до сьогодні твором — романом
у віршах «Маруся Чурай», за який у 1987 p. була удостоєна Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка.
Ліна Костенко відмовилася від премії «Золотий
письменник України», не пояснивши нічого жодним
словом, і від звання Героя України, яке хотів їй вручити В. Ющенко, а фраза «Політичної біжутерії не
ношу» стала мало не афоризмом.
Інтернет-ЗМІ

Явці на призовну дільницю Вишгородського району
для призову на строкову військову службу підлягають
усі громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилось 18 років,
та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на
строкову військову службу.
Усі громадяни, які підлягають призову на строко-

Микола ПРИБОРА, військовий комісар
Вишгородського райвійськкомату

Нові дати тестування
За повідомленням пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти,
проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, згідно із змінами,
перенесено на квітень. Рішення про це
ухвалено з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу
COVID-19 та на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року.
Нові дати пробних тестувань:
з української мови і літератури — 4 квітня
2020 року.
з інших навчальних предметів — 11 квітня 2020 року.
Український центр оцінювання якості освіти звертає увагу на те, що учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання мають повторно видрукувати запрошення-перепустки.

Допоможемо
Боженці
разом!
Наша маленька артистка Боженка
— надзвичайно творча, дуже позитивна, талановита, красива дівчинка
— знову потребує нашої підтримки!
Вона мужньо боролася з онкозахворюванням. Ми так чекали її повернення
до нашої творчої спільноти — і вона повернулася. Та, на жаль, знову доведеться її чекати, а Божені — знову боротися.
Тепер потрібен курс лікування набагато сильніший, ніж попередній. І потрібна трансплантація кісткового мозку. Для
цього необхідні дуже великі кошти.
Божена потребує нашої підтримки і
допомоги. Вона переможе знову!
Ми віримо і чекаємо на тебе, наша
чудова артистка і добрий друг.
Картка мами

ву військову службу, зобов’язані прибути на призовну
дільницю за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 5 у
зазначений час з документами, що вказані в особистих
повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток на строкову військову службу, зобов’язані прибути у районний військовий комісаріат 01 квітня 2020
року, маючи при собі документи, які засвідчують особу.
Усі особи призовного віку, які підлягають призову
на строкову військову службу і тимчасово перебувають
на території Вишгородського району, зобов’язані негайно повернутися до місця
постійного проживання та
з’явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.
На
підставі
Закону
України «Про військовий
обов’язок і військову службу» керівники підприємств,
установ, організацій, кооперативів та навчально-виховних закладів, незалежно
від підпорядкування і форм
власності, зобов’язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення
своєчасного прибуття їх на
призовну дільницю.
Громадяни, які ухиляються від призову і не
з’являються за повісткою до військового комісаріату,
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

SOS

5363 5423 0859 2543
Татенко Ярослава
(на лікування Божени)

Максим хоче жити!

Моєму синові Максимові конче потрібна
допомога. У 2008 році в Університетській
клініці м. Франкфурт-на-Майні (Німеччина)
йому зробили операцію з пересадки кісткового мозку (фінансувало Міністерство
охорони здоров’я України). Але у зв’язку з
довготривалим зниженням імунітету, на що
впливають і умови проживання (ми з сином
мешкаємо в гуртожитку), у нього виникли
бактеріальні та вірусні рецидивні інфекції.
Лікарі неодноразово наголошували, що по
життєвих показниках він потребує покращення житлових умов. Але сьогодні про це
говорити запізно.
Максим тане на очах. У результаті інфекції, що прогресує, йому терміново необхідне
розширене обстеження та лікування в Університетській клініці Німеччини, де свого
часу йому була проведена алогенна трансплантація кісткового мозку.
Для цього потрібні кошти у сумі 10 000 євро. Такої суми я не маю, адже
сина-інваліда виховую сама.
Прошу допомоги у кожного, хто має добре серце і може відгукнутися на
нашу біду. Адже Максим хоче жити!
Номер моєї зарплатної картки у ПриватБанку
516 87 57 34 986 09 59 Антоненко Єлизавета
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Антоніна Таганцева: «Свою роботу люблю
і намагаюся виконувати її добросовісно»
(Початок на стор. 1)
Ось так на два роки основним робочим
інструментом Антоніни Юхимівни став затискач з електродом і захисна маска. Скільки
кілометрів зварних швів виконала зварниця
Антоніна за цей час — статистика не підраховувала, але однозначно багато. У цьому можна не сумніватися — у Тоні, як тоді, так і зараз
— все горіло у руках. І за логікою цей передовик виробництва мала дійсно завершити трудову кар’єру з портретом на Дошці пошани,
з низкою грамот, подяками у трудовій книжці
за успіхи у соціалістичному змаганні, медаллю «Ветеран праці», якби не важка травма.
Але у цій маленькій худенькій молодій жінці
було стільки життєвої енергії, жаги повноцінно жити далі, що буквально через рік після
трагедії вона вже оговталася. Щоправда, з
професією зварниці довелось розпрощатися.
Зате Тоня освоїла фах бухгалтера і наступні
26 років віддала справі дебітів з кредитами. У
неї ладналося і з цифрами, бо за звичкою до
роботи ставилася дуже відповідально.
Ми гомоніли про Луганщину, війну і мир.
Рідні місця Антоніна Юхимівна вже давно не
відвідувала: вік, робота. Була молодшою —
їздила на могилу чоловіка, провідувала знайомих. Війна перекреслила все.
— Колишній красень — Луганськ — не
впізнати, — з болем говорить моя співбесідниця. — Мені надіслали фото і відео району і
будинку, у якому ми проживали, — все занедбано, брудно, якась руїна. Таке натворили…
У Вишгороді вона теж розпочала працювати бухгалтером у магазині, але, як трапляється, згодом скоротили посаду.
— Я була у шоці від почуття того, що не
працюю, — згадує Антоніна Юхимівна. — Я
не звикла так жити. Як можна тинятися без
діла? І ось знайома якось запитала, чи не по-

годжуся працювати двірником і мести вулиці?
А чому б і ні? Я ж розпочинала з прибиральниці, навіть вантажником довелося побути.
Двірник — це теж відповідальна робота. З тих
пір минуло вже 22 роки — як один день.
Ми бесідували на всілякі житейські теми,
а я намагався розгадати секрети трудового
довголіття цієї непересічної жінки. Чим це
зумовлено, де приховано ключик, у чому загадка? І врешті-решт зрозумів, що Антоніна
Юхимівна керується у житті простими істинами: любить свою роботу, намагається не думати про щось погане, знайомим людям, а їх
за ранок проходить повз неї десятки, дарувати лише позитивні емоції. Вона переконана,
якщо будеш бурчати: «Ходять тут і ходять…»,
то добра не чекай. Ось така проста її філософія.
Було б взагалі ідеально, якби мешканці
багатоповерхівок сповна шанували її працю.
Але, як не прикро, але свинство у нас процвітає. Не встигла двірничка очистити сміттєві
урни у районі відділу поліції, як окремі поросята з «Ярославичів» по дорозі на роботу
вже забили їх пакетами з домашнім сміттям. І
хоча до сміттєвих контейнерів рукою подати,
ні, треба нагадити. Так і спадають на думку
уроки щодо шкодливих котів. А ще згадується приклад Сінгапура. Там із тротуарів хоч
кашу їж. За кинутий мимо урни недопалок —
штраф 500 доларів. Знайомий мексіканець,
однокурсник доньки в Китаї, демонстрував
мені квитанцію зі штрафом. Думав, недопалка ніхто не побачив, але камера відеоспостереження чітко зафіксувала правопорушення.
І в Німеччині теж все вилизано до блиску,
але там діють більше не репресивні міри, а
свідомість, прищеплене з дитинства почуття
порядку і громадської дисципліни. І якщо побачиш десь випадково недопалка — знай, що

В «ІНТЕЛЕКТІ»

його кинув емігрант або біженець. Так, може,
і нам пора впроваджувати масово відеоспостереження, щоб люди бачили і знали, хто є
двоногими свиньми, хто зводить нанівець
працю Антоніни Юхимівни і таких трудяг як
вона.
За звичкою Таганцева підіймається о четвертій ранку. У деяких квартирах ще «сови»
лаштуються спати, а вона вже на ногах. О
п’ятій ранку жінка на вулиці вже з мітлою.
Регулярне і якісне прибирання її дільниці по
вул. Кургузова дає свої результати на подальші дні. Набагато більше роботи припадає на
осінь, коли з дерев починається листопад. Та
і взимку не позаздриш двірникові: відкидати
сніг, посипати доріжки, збивати льодові нарости. Романтики на морозі мало, як не крути.
До Антоніни Юхимівни люди ставляться
винятково люб’язно. Хтось шанує, хтось любить. Це і не дивно, бо добру людину видно
здалеку, а ще краще видно за її конкретними
справами. Скажімо, проїздить мимо колишній працівник ЖКГ, а нині заступник міського
голови Ігор Свистун, неодмінно зупиниться,
вийде, обійме, поцікавиться, як справи.
Цінує Таганцеву і нинішній директор КП
«Вишгород-Благоустрій» Валентин Пільгун.
Про нього Антоніна Юхимівна говорить просто, без пафосу і закидання «лящів»: «Людяний і тямущий керівник».
За сімейними традиціями Антоніна Юхимівна має звання турботливої матері, яку так
шанує донька, вона — добра бабуся і дбайлива прабабуся, правнукам якої виповнилося
вже 12 років і 5. Погодьтеся, не кожному вдається прожити таке насичене багатьма подіями життя.
Сімейні цінності у неї — понад усе. Якби
була машина часу, у який вік їй би хотілося
повернутися? — запитав я за нагоди. І почув

3

Шановні працівники
житловокомунального
господарства міста!
Шановні колеги,
дорогі вишгородці —
споживачі наших послуг!
Від злагодженої і
чітко організованої роботи КП «Управляюча
компанія»
залежить
робочий і побутовий
ритм міста. І ми докладаємо усіх зусиль,
щоб у ваших будинках і на прилеглій території було чисто і красиво, ліфти працювали без
збоїв, регулярно вивозилися тверді побутові
відходи, а працівники сантехнічної і електродільниць своєчасно приїздили на виклики.
Сьогодні створює вам комфортні умови
для життя колектив у складі 117 працівників.
Напередодні свята всім і кожному зокрема
дякую за сумлінну працю і бажаю всього найкращого, що може бути у житті, у заповітних
мріях. Добра, щастя, здоров’я і радості, шановні колеги!
Віталій САРДАК,
директор КП «Управляюча компанія»

не про 17 років, а про роки подружнього життя, про міцне чоловіче плече, на яке в радості
і в смутку можна було опертися. Виявляється,
щастя зовсім не в грошах, а стопудово у гармонійному сімейному союзі з дітьми, онуками
і правнуками.
Хочеться наостанок від душі побажати
Антоніні Юхимівні ще довгих-довгих років
життя — активного, трудового, так звичного
для неї.
Володимир ТКАЧ

Свято весни і жіночності
Поки в суспільстві йдуть суперечки
про те, чи потрібно святкувати 8 березня, учні НВК «ВРГ «Інтелект»-ЗОШ І ступеня» вирішили, що таки потрібно! Адже
сприймають цей день, у першу чергу, як
свято весни, мами, бабусі, жіночності,
приємних сюрпризів та незабутніх вражень.
Мабуть, саме тому концерт, який
вони підготували до свята, був надзвичайно яскравим та захоплюючим. Зі сцени всіх присутніх вітали первісні люди,
Клеопатра, Роксолана, Есмеральда та
Квазімодо, герої «Титаніка», українські
хлопці й дівчата.
До вітань учнів приєдналася й коман-

да Благодійного фонду Романа Буковського, яка сприяла тому, щоб до педагогів та мам учнів НВК завітали артисти
Національної філармонії України. Перед
глядачами виступив ансамбль «Веселі
музики» та його солістка Тетяна Школьна.
Дякуємо за позитив, вітання та добрий настрій усім їм, а також шкільним
артистам,
педагогам-організаторам
Світлані Бельченко та Ірині Радченко.
Окрема подяка за чудові світлини Євгенії Усковій та Ользі Думанській.
Інна ШУБКО,
директор НВК
«ВРГ «Інтелект»-ЗОШ І ступеня»

ЛИСТ У НОМЕР

Дякуємо за увагу
та благоустрій
Від мешканців нашого будинку № 2 по вул. Набережній велика подяка за добрі
справи нашому депутату Артему Тютюннику. Особливо вдячні йому ми, пенсіонери.
Адже він завжди піклується про нас: вітає з днем народження, з 8 березня, і завжди
з подарунками, забезпечує пайками.

Завдяки Артему такої краси в під’їзді та на прибудинковій території, як зараз, у
нас раніше не було.
За це ми дуже вдячні нашому депутату. Бажаємо йому подальшої плідної праці
та здійснення мрій.

АКТУАЛЬНО
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Карантин в Україні

Кабінет міністрів запровадив карантин
по всій країні до 3 квітня. Рішення набуло
чинності опівночі 12 березня.
Міністри вирішили виділити 100 млн гривень на закупівлю засобів індивідуального
захисту для потреб міністерств, відомств та
служб, а також для поповнення держрезерву.
До першого червня Кабмін постановив заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення.
Крім того, уряд вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу
на відстані в Міжнародному аеропорту «Бориспіль».
Затверджені урядом заходи карантину набули чинності, хоча в регіонах їх часом
трактують по-своєму: мерія Харкова відмови-

лася закривати на три тижні дитсадки та школи, а у Львові 12-13 березня оголосили «перехідними днями» (батьки можуть привести дітей
у садочки та школи). Однак більшість навчальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо призупинили свою роботу.
МЗС України та МОЗ закликали українців за можливості відмовитися від подорожей за кордон найближчим часом. Міністр
закордонних справ Дмитро Кулеба назвав 11
країн, куди українцям особливо не рекомендують їздити: Італія, Єгипет, Туреччина, Таїланд,
Об’єднані Арабські Емірати, Іспанія, Франція,
Греція, Китай, Південна Корея, Японія.
В Україні не зафіксовано нових випадків
захворювання на COVID-19 — станом на 12
березня виявлено лише одного інфікованого.

Що таке булінг у школі
і чому про нього треба знати
НІ — НАСИЛЬСТВУ

Про обмежувальні заходи у зв’язку із
загрозою епідемії коронавірусної інфекції
ОФІЦІЙНО
Розпорядженням виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 33 від
12 березня 2020 року «Про внесення змій
до Розпорядження № 32 від 11.03.2020 р.
«Про обмежувальні заходи у зв'язку із загрозою епідемії коронавірусної інфекції
СОУП)-19 у м. Вишгороді»
введено тимчасові обмеження па проведення масових (концертів, конференцій,
зборів тощо) та спортивних заходів, у яких
запланована участь 200 та більше осіб, з 12
березня 2020 року по 03 квітня 2020 року;
призупинено освітній процес у закладах
дошкільної освіти усіх типів, форм власності

міста Вншгорода з 12 березня 2020 року до
03 квітня 2020 року;
рекомендовано директорам, завідуючим,
керівникам закладів культури та спорту прийняти відповідні рішення щодо впровадження
карантинних (обмежувальних) заходів діяльності з 12 березня 2020 року по 03 квітня 2020
року.
Відповідно до розпорядження, слід забезпечити присутність вихователів у дошкільних
закладах та прийом дітей на час перехідного
періоду впродовж 12 — 13 березня 2020 року;
активізувати санітарно-освітню роботу по
профілактиці гострих респіраторних інфекцій, в т. ч. коронавірусу COVID-19 у комунальних закладах м. Вишгорода.

Понад рік тому, наприкінці січня 2019го, набув чинності Закон № 2657-VIII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу
(цькуванню)». Про проблему цькування
у школах заговорили особливо активно,
коли законопроект був на стадії розробки і обговорення. Міністерство юстиції
в рамках проекту «Я маю право!» навіть розпочало інформаційну кампанію
«#Стопбулінг» для дітей та їхніх батьків.
Три роки тому Україна посідала 9-е
місце серед 42 країн, в яких проводилися дослідження ЮНІСЕФ щодо відсотка
жертв булінгу серед підлітків, проте офіційні дані можуть бути сильно занижени-

ми, адже далеко не кожна дитина готова
зізнатися в тому, що її переслідують.
Чи змінилася ситуація за рік після
ухвалення «антибулінгового» закону?
Наразі інформації мало, проте за цей рік
суди розглянули вже 270 адміністративних справ про цькування у школах.
За статистикою, 80 % українських
дітей піддаються цькуванням, навіть не
усвідомлюючи цього. В усіх соціальних
системах завжди є лідер, середня група
і так званий «вигнанець».
Про те, як у Вишгороді займаються
профілактикою булінгу та чи є зафіксовані випадки, читайте у наступному номері.

Вишгород
Субота, 14 березня 2020 року

Весна тільки в джазі
Якби колективи Вишгородського
міського Центру творчості «Джерело» показували свої весняні художні
номери в одному концерті, то він тривав би ледь не весь день. Тому розділили їх на кілька. А вели заходи з нагоди жіночого свята герої фільму «В
джазі тільки дівчата».
Оскільки з приходом весни всі оживились, очі кожного засяяли яскравіше,
то й художні номери були відповідними:
соліст вокального колективу «Полузір’я»
Максим Олизько з піснею «Кохати», колектив «Співаночка» – «Люблю баяніста», композиція «Давай танцюй» – «Па

КІКБОКСИНГ

У «ДЖЕРЕЛІ»

де данс». Не втримались і керівники
колективів, приєднавшись до своїх підопічних, – співали Олена Єрсак-Касенич
разом із сином Яном, Олеся Клімова з
чоловіком Володимиром, Зоряна Міщенко з тріо «Астерія». Запалював сцену колектив «Дівчата-красуні Сью».
… Жінки можуть все. Але ким би
вони не працювали, які б рекорди не
встановлювали, вони завжди залишаються жінками. Тож, їм бажали бути музами для чоловіків, найкращими мамами для дітей, коханими та щасливими.
Валентина ЯКОВЕНКО

Знову перші!

Спортсмени Вишгородської федерації кікбоксингу WAKO в складі клубу «Lock & Load Fight» зайняли вищий
щабель у медальному заліку на чемпіонаті Київської області.
У минулі вихідні в Олімпійському центрі
«Конча-Заспа» проходив відкритий чемпіонат Київської області з кікбоксингу WAKO.
Змагання тривали два дні, було проведено
140 поєдинків на татамі і 55 у рингу.
У цьому році 35 клубів боролися за
першість. І все ж, другий рік поспіль кращим став клуб під керівництвом старшого тренера області по татамі-дисциплінах Павла Замятіна. У скарбничці його
підопічних — 15 золотих, 11 срібних і 9
бронзових медалей.

Павло прокоментував турнір: «Змагання були добре організовані, чітко
дотриманий таймінг, зручний розклад.
Приємно, що все більше атлетів беруть
участь в обласних турнірах. Це як досвідчені спортсмени, так і ті, хто тільки
починає свій шлях. Що стосується якості
виступу моїх хлопців, то деякі приємно
здивували, деякі засмутили, а чемпіони
підтвердили своє звання. Перше загальнокомандне місце — привід працювати
ще більше, адже втриматися на вершині
завжди складніше, ніж потрапити на неї».
Нагадаємо, що цей турнір був відбором до складу обласної команди на 2020
рік.
Костянтин МАЙДАНЮК

ДРАЙВ
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Програма ТБ
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ПОНЕДІЛОК, 16 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:25, 14:25 «Свiт
навиворiт: Камбоджа»
15:20, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Доктор
Вiра»
22:45 «Грошi 2020»
2+2
06:00 «Шаленi перегони

2018»
08:00 «ДжеДАI 2019»
09:55, 18:15 «Спецкор»
10:30, 18:50 «ДжеДАI»
11:05 «Загублений свiт»
14:05 «Помста природи»
14:25 Х/ф
«Страхувальник»
16:25 Х/ф «Макс Пейн»
19:25, 20:20 Т/с
«Карпатський рейнджер»
21:20, 22:55 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-7»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини
09:30 Т/с «Жiночий рай»

11:40, 14:10 Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати Чилi»
13:10 #ВУКРАЇНI
13:40 Бюджетники
14:25 Д/ц «Аромати
Грецiї»
15:10 UA:Фольк
16:15 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
17:30 Перша шпальта
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
00:00 Схеми. Корупцiя в
деталях

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 Мiсiя: краса
12:20 Реальна мiстика
14:20, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Зречення»
23:30 Х/ф «Пiзнє кохання»
ТЕТ
08:00, 09:00, 10:00, 16:00,
17:00, 19:30 Одного разу
пiд Полтавою

08:30, 09:30, 23:00
Одного разу в Одесi
11:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Знайомтеся
- Бiлл»
15:35 Країна У
16:30 Танька i Володька
18:30 СуперЖiнка 2
22:00 Т/с «Кухня»
00:00 Готель Галiцiя
СТБ
07:00 Все буде добре!
09:15 Т/с «Коли ми
вдома»
11:05 МастерШеф
14:35 Хата на тата
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини

18:00 Т/с «Слiпа»
18:55, 22:45 Один за всiх
19:50 Т/с «Нiщо не
трапляється двiчi»
23:40 Слiдство ведуть
екстрасенси
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Варьяти
09:00 Дiти проти зiрок
11:00 Х/ф «Янголи Чарлi»
12:50 Х/ф «Хоббiт: Пустка
Смога»
16:10 Х/ф «Хоббiт: Битва
п’яти воїнств»
19:00 Вiд пацанки до
панянки
21:10 Х/ф «Згадати все»
23:20 Х/ф «Оселя зла:
Потойбiчне життя»

ІНТЕР
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»
11:10, 12:25 Х/ф «Зорро»
14:00 Х/ф «Христина»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Привiт з минулого»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Розвiдники»

06:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:10 Надзвичайнi
новини
10:00 Х/ф «Спецiальне
завдання»
11:45, 13:15 Х/ф «Не
вiдступати i не здаватись»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:20 Х/ф
«Миротворець»
16:55 Х/ф «Вiд колиски до
могили»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Теорiя змови
21:20 Т/с «Нюхач-4»
22:15 Свобода слова
23:55 Х/ф «Операцiя
«Вiдплата»

ICTV

5 КАНАЛ

06:00, 21:40 Час-Time
06:20 Невигаданi iсторiї
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 08:10 Планета
iнновацiй
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
09:25 Час громади
09:30, 15:30 Топ
10:Таємницi й загадки
10:10, 11:10, 13:15,
14:15, 22:00, 23:00
Документальний фiльм
12:30 Є сенс
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Мене
звати Мелек»
13:00 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:30 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Привiт з минулого»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

23:45 Т/с «Розвiдники»

Полювання»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Теорiя змови
11:00 Секретний фронт.
Дайджест
11:45, 13:20 Х/ф «Вбивча
швидкiсть»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 Х/ф «Не
вiдступати i не здаватись»
16:40 Х/ф «Денне свiтло»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
21:20 Т/с «Нюхач-4»
22:30 Х/ф «Крикуни»
00:25 Х/ф «Крикуни-2:

5 КАНАЛ
07:10, 08:10 Планета
iнновацiй
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
09:25 Час громади
09:30, 15:30 Топ
10:Таємницi й загадки
10:10, 11:10, 13:15,
14:15, 22:00, 23:00
Документальний фiльм
12:30 Є сенс
16:10 Машина часу
17:10, 18:15
Iнформацiйний вечiр
19:15 НАРОДНЕ ТОЛКШОУ

Фiнальна глава»

Особливий випадок.
Привiт з минулого»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Розвiдники»

тому»
00:30 Х/ф «28 тижнiв по
тому»

ВIВТОРОК, 17 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ
1+1
09:25, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:30, 14:30 «Свiт
навиворiт: Камбоджа»
15:30, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Доктор
Вiра»
22:45 «Одруження
наослiп»
2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь-5»

09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:15 Х/ф «Мистецтво
вiйни»
15:25 Х/ф «Медальйон»
19:25, 20:20 Т/с
«Карпатський рейнджер»
21:20, 22:55 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-7»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:40, 14:10 Телепродаж

12:00 Д/ц «Аромати Чилi»
13:10, 22:15 Святi та
грiшнi
14:25 Д/ц «Аромати
Грецiї»
15:10 #ВУКРАЇНI
15:45 Бюджетники
16:15 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Нашi грошi
00:00 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»

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 Мiсiя: краса
12:20 Реальна мiстика
14:20, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Зречення»
23:20 Контролер
00:00 Х/ф «Вiчна казка»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:00, 17:00,

19:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 23:00
Одного разу в Одесi
10:00, 18:30 СуперЖiнка
2
11:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Паперовi
мiста»
16:30 Танька i Володька
22:00 Т/с «Кухня»
00:00 Готель Галiцiя
СТБ
07:00 Все буде добре!
09:15 Т/с «Коли ми
вдома»
12:05 МастерШеф
15:25 Хата на тата
17:25, 21:55 Вiдлiк часу

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Слiпа»
18:55 Один за всiх
19:50 Т/с «Нiщо не
трапляється двiчi»
22:45 Таємницi ДНК
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Варьяти
08:40 Х/ф «Двохсотрiчна
людина»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:10 Шалена зiрка
15:10, 19:00 Хто проти
блондинок
21:00 Х/ф «Стартрек»
23:30 Х/ф «Обитель зла:
Вiдплата»

СЕРЕДА, 18 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:15, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:25 «Свiт навиворiт:
Камбоджа»
14:25 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
15:25, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Доктор
Вiра»
22:45, 23:50 «Свiт
навиворiт 11: Китай»

2+2
06:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-5»
07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь-6»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
13:35 «Помста природи»
13:45 Х/ф «Небезпечний
Бангкок»
15:25 Х/ф «Гнiв»
19:25, 20:20 Т/с
«Карпатський рейнджер»
21:20, 22:55 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-7»
00:40 «Облом.UA.»
UA:ПЕРШИЙ

06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:40, 14:10 Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
13:10 Енеїда
14:25 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
15:10, 00:00 Святi та
грiшнi
16:15 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
17:30 Нашi грошi
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»

20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Бюджетники
22:15 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Мiсiя: краса
12:20 Реальна мiстика
14:20, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Зречення»
23:30 Х/ф «Любов з
пробiрки»
ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:00, 17:00,
19:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 23:00
Одного разу в Одесi
10:00, 18:30 СуперЖiнка
2
11:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Школа року»
16:30 Танька i Володька
22:00 Т/с «Кухня»
00:00 Готель Галiцiя
СТБ
07:00 Все буде добре!
08:50 Т/с «Коли ми
вдома»
11:30 МастерШеф
15:25 Хата на тата

17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00, 00:35 Т/с «Слiпа»
18:55 Один за всiх
19:50 Т/с «Нiщо не
трапляється двiчi»
22:45 Давай поговоримо
про секс
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:10 Варьяти
09:10 Х/ф «Небеснi гiнцi»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:10 Шалена зiрка
15:10, 19:00 Суперiнтуїцiя
21:00 Х/ф «Стартрек:
Вiдплата»
23:40 Х/ф «Обитель зла:

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 «Мене
звати Мелек»
13:00 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:30, 13:20 Х/ф «Пегас
проти Химери»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45 Х/ф «Крикуни»
16:15 Х/ф «Сфера»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
21:20 Т/с «Нюхач-4»
22:30 Х/ф «28 днiв по

5 КАНАЛ
07:10, 08:10 Планета
iнновацiй
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
09:25 Час громади
09:30, 15:30 Топ
10:Таємницi й загадки
10:10, 11:10, 13:15,
14:15, 22:00, 23:00
Документальний фiльм
12:30 Є сенс
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр

ЧЕТВЕР, 19 БЕРЕЗНЯ 2020 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, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:25, 14:25 «Свiт
навиворiт - 2: Iндiя»
15:25, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Доктор
Вiра»
22:30 «Право на владу
2020»

2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь-6»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
12:45 «Помста природи»
13:20 Х/ф «Перехрестя»
15:15 Х/ф «Малавiта»
19:25, 20:20 Т/с
«Карпатський рейнджер»
21:20, 22:55 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-7»
00:35 «Облом.UA.»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15

Новини
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:40, 14:10 Телепродаж
12:00 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:25 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
15:10, 00:00 Енеїда
16:15 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Т/с «Епоха честi»
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 Мiсiя: краса
12:20 Реальна мiстика
14:20, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Зречення»
23:20 Слiдами
00:00 Х/ф «Дружина
Штiрлiца»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:05, 17:00,
19:30 Одного разу пiд

Полтавою
08:30, 09:30, 23:00
Одного разу в Одесi
10:00, 18:30 СуперЖiнка
2
11:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Соляна
принцеса»
15:10 Країна У
16:35 Танька i Володька
22:00 Т/с «Кухня»
00:00 Готель Галiцiя

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 «Мене
звати Мелек»
13:00 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Привiт з минулого»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

23:45 Т/с «Розвiдники»

НОВИЙ КАНАЛ
07:50, 01:15 Варьяти
09:50 Х/ф «Обитель зла:
Фiнальна глава»
11:50 Х/ф «Стартрек»
14:20 Х/ф «Стартрек:
Вiдплата»
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Залiзна
людина»
23:20 Х/ф «Священик»

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Мене
звати Мелек»
13:00 Х/ф «Закони
привабливостi»
14:45, 15:40, 23:45
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Антизомбi.
Дайджест
11:05 Х/ф «Божевiльня»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 22:40 Скетч-шоу
«На трьох»
14:50, 16:20 Х/ф
«Термiнова доставка»
17:00 Х/ф «Нью-йоркське
таксi»
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Дизель шоу
00:30 Х/ф «28 днiв по
тому»

ІНТЕР

ICTV

12:00 Х/ф «Паперовi
мiста»
14:00 Одного разу в Одесi
17:00 Х/ф «Зразковий
самець 2»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Країна У

06:50, 23:40 Варьяти
08:50 Хто зверху?
12:50 Х/ф «Бетховен»
14:40 Х/ф «Бетховен 2»
16:10 М/ф «Кролик Пiтер»
18:10 Х/ф «Людина зi
сталi»
21:00 Х/ф «Залiзна
людина 2»

СТБ
07:30 Т/с «Нiщо не
трапляється двiчi»
15:50, 19:00 МастерШеф
Професiонали
22:05 Хата на тата
00:50 Т/с «Слiпа»

ІНТЕР
07:10 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Пригоди

Шерлока Холмса i
доктора Ватсона.
Знайомство»
13:40 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса i
доктора Ватсона. Скарби
Агри»
16:30 Т/с «Страстi по
Зiнаїдi»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Найкраще»
22:25 Т/с «Однолюби»

СТБ
07:00 Все буде добре!
08:50 Т/с «Коли ми
вдома»
11:55 МастерШеф
15:25 Хата на тата
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 Вiкна-

Новини
18:00 Т/с «Слiпа»
18:55 Один за всiх
19:50 Т/с «Нiщо не
трапляється двiчi»
22:45 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Варьяти
09:10 Х/ф «Робосапiен:
Перезавантаження»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:10 Шалена зiрка
15:10, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Трон: Спадок»
23:30 Х/ф «Привиди
Марса»
ІНТЕР

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
12:05, 13:15 Х/ф
«Спецiальне завдання»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 Х/ф «Вбивча
швидкiсть»
16:55 Х/ф «Холостяцька
вечiрка-3»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi.
Дайджест
21:20 Т/с «Нюхач-4»
22:25 Х/ф «Сфера»

5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:20 Невигаданi iсторiї
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 08:10 Планета
iнновацiй
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
09:25 Час громади
09:30, 15:30 Топ
10:Таємницi й загадки
10:10, 11:10, 13:15,
14:15, 22:00, 23:00
Документальний фiльм
12:30 Є сенс
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр

П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 0 БЕРЕЗНЯ 2020 Р ОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:25, 14:25 «Свiт
навиворiт - 2: Iндiя»
15:30, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:25 «Лiга смiху 2020»
22:30 «Лiга смiху»
00:35 Х/ф «Термiнал»

2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
вiдповiдь-6»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
12:50 «Цiлком
таємно-2017»
13:15 «Помста природи»
13:35 Х/ф «Макс Пейн»
15:25 Х/ф «Вiдсiч»
19:25 Х/ф «Мiцний
горiшок»
22:00 Х/ф «Поза законом»
23:55 Х/ф
«Франкенштейн»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,

15:45, 19:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Жiночий рай»
12:00 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
13:10 Д/ц «Мегаполiси»
14:05, 00:00 Бiатлон.
Кубок свiту. IX етап.
Спринт 7,5 км. Жiнки
15:55, 20:30 Д/ц «Дикi
тварини»
16:30 Плiч-о-плiч
16:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
17:20 Бiатлон. Кубок
свiту. IX етап. Спринт 10
км. Чоловiки
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»

21:40 Перша шпальта
22:15 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Х/ф «Паперовi
квiти»
12:30, 15:30 Т/с «Стань
моєю тiнню»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Забута жiнка»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

08:00, 09:00, 19:30
Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
10:00, 18:30 СуперЖiнка
2
11:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Принцведмiдь»
15:10 Країна У
16:30 Х/ф «Нiч у музеї»
21:00 Х/ф «Нiч у музеї 2»
23:00 Х/ф «Зразковий
самець 2»
СТБ
05:55 Хата на тата
15:20, 18:05, 19:00

Холостяк
17:25 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
22:45 Т/с «Одна брехня
на двох»

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 21:30

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 08:10 Планета
iнновацiй
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
09:25 Час громади
09:30, 15:30 Топ
10:Таємницi й загадки
10:10, 11:10, 13:15,
14:15, 22:00, 23:00
Документальний фiльм
12:30 Є сенс
16:10 Машина часу
17:10 Кендзьор
18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент

СУБОТ А , 21 БЕРЕЗНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:05, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Х/ф «Зелена миля»
14:00 Х/ф «1+1» (12)
16:25, 21:30 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2020»
19:30 ТСН
20:15 «Чистоnews 2020»
20:25 «Українськi сенсацiї
2020»
23:25 «Свiтське життя.
2020»
2+2

06:00, 08:55 «Загублений
свiт»
07:55 «ДжеДАI 2019»
12:55 Х/ф «Останнiй
кордон»
14:45 Х/ф «Петля часу»
16:50 Х/ф «Мiцний
горiшок»
19:15 Х/ф «Мiцний
горiшок-2»
21:40 Х/ф «Гра смертi»
23:30 Х/ф «Мега-акула
проти Крокозавра»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Енеїда
10:30, 12:30 Телепродаж

10:45 М/с «Книга
джунглiв»
12:45, 21:20 Д/ц «Дикi
тварини»
13:55 Д/ф «Замiнованi
вiрнiстю»
15:00 Бiатлон. Кубок
свiту. IX етап. Гонка
переслiдування 10 км.
Жiнки
16:05 #ВУКРАЇНI
16:35 Плiч-о-плiч
17:35 Бiатлон. Кубок
свiту. IX етап. Гонка
переслiдування 12,5 км.
Чоловiки
18:40 Своя земля
18:50 Д/ц «Боротьба за
виживання»

19:20 Д/ц «Особливий
загiн»
20:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
22:00 Х/ф «Iнiй»
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/с
«Зречення»
17:00, 21:00 Т/с
«Повернення до себе»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Провiнцiалка»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Тваринний
загiн. Код Марко Поло»

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV
06:40 Т/с «Вiддiл 44»
08:30 Перше, друге i
компот!
09:15 Т/с «Дiльничний з

ДВРЗ»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
14:55 Т/с «Нюхач-4»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Механiк-2:
Воскресiння»
20:55 Х/ф «Перевiзник-3»
22:45 Х/ф «Перевiзник:
Спадщина»
00:25 Х/ф «Пегас проти
Химери» 16+
5 КАНАЛ
06:20, 16:10 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, 20:00, 21:00, 00:00

Час новин
07:20, 08:20 Планета
iнновацiй
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:40 Натхнення
09:15 На власнi очi
10:10, 11:10, 13:10,
14:10, 17:10, 22:00, 23:00
Документальний фiльм
12:35 Феєрiя мандрiв
15:15 Крутий замiс
15:35 Vоїн - це я!
18:40 Про вiйсько
19:15 Особливий погляд
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку

Вишгород
Субота, 14 березня 2020 року
Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: спеціаліста ІІ категорії виконавчого комітету
Вишгородської міської ради (архівна
справа).
Вимоги:
— освіта вища (документознавство,
діловодство, архівна справа);
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel);
— досвід роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста — не менше одного
року або стаж роботи в інших сферах
управління — не менше 3-х років.
Особи, які бажають взяти участь у
конкурсі, подають до конкурсної комісії
наступні документи: заяву встановленого зразка; заповнену особову картку
(форма П2-ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія); дві фотокартки розміром 3х4 см;
копії документів про освіту, підвищення
Під час Великого посту православний світ дотримується запропонованих
церквою правил, обмежуючи себе в їжі
і розвагах. Це час для молитов і стримання, яке допомагає дyшaм звільнитися від накопиченого негативу.
Великий піст передує святy Світлого Великодня, головної події в православному світі. Багато вперше пробують дотримуватися пісного меню.
Не прирівнюйте утримання, запропоноване церквою, до звичайної дієти, інакше ваші старання пропадуть даремно.
У ці дні зверніть увагу на свої емоції і
постарайтеся привести їх до гармонії, попросіть вибачення у всіх, кого скривдили,
і відпустіть власні образи.
Меню під час Великого посту
Не забувайте, що дотримуватися такого меню можуть лише здорові фізично
люди. Дітям, вaгiтним жінкам, людям похилого віку та людям з хронічними захворюваннями можна робити послаблення.
Мета посту – не нашкодити своєму організму, а виховати силу духу, боротися зі
спокусами і негативом.
У понеділок, середу і п’ятницю можна
вживати в їжу продукти, що не піддаються термічній обробці. Це фрукти, овочі,
хліб, зелень, горіхи.
У вівторок і четвер вживають їжу у
вечірній час. Після традиційної молитви
допускається гаряче, але без додавання
олії.
У суботу та неділю церква допускає
послаблення. Віруючі можуть пригубити
червоного сухого вина, додати в їжу масло на рослинній основі, а також дозволено вживання сухофруктів і горіхів.
Останній тиждень посту, прозваний
Стpaсною седмицею, такий же суворий,
як і перший тиждень. У п’ятницю віруючі
утримуються від їжі, вживаючи лише вчорашній хліб і воду. У суботу прийом їжі заборонений зовсім.
Кожен день можна використовувати
нове поєднання продуктів, щоб стримання не було занадто складним.
1 тиждень
Понеділок: час відмови від їжі.
Вівторок: чорний хліб, бажано вчо-

кваліфікації тощо; копію військового
квитка (для військовослужбовців або
військовозобов’язаних); копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
декларацію, яка заповнюється та подається особисто суб’єктом декларування
на веб-сайті Національного агентства з
питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет
суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної
форми, передбаченої Законом України
«Про засади запобігання і протидії корупції».
Під час проведення конкурсу кандидати складають письмовий іспит.
Документи від бажаючих взяти
участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення за адресою:
м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, І поверх
(канцелярія), тел: (04596) 54-554.

РІЗНЕ

Інформація
про оголошення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності для передачі їх в оренду.
№ Об’єкт
Площа, Балансоутриму- Адреса
п/п
кв. м
вач
1. Адміністративна будівля
1561,9 Вишгородська м. Вишгород,
(цілісний майновий компміська рада
вул. Кургузова, 9-А
лекс)
У складі:
Адміністративна будівля
685,4
Майстерня
248,1
Склад
439,4
Склад
7,6
Склад
6,6
Гаражний бокс
174,8
Конкурс відбудеться о 10:00 30 березня 2020 року за адресою: м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1, к.62. Телефон: (04596) 26-589.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, термін виконання робіт (не більше 15 календарних днів), копію статуту та документів, що
підтверджують кваліфікацію. Конкурсна документація подається до 23 березня
2020 року (включно).
Тетяна ДОБРОХОТОВА,
провідний спеціаліст відділу містобудування та архітектури ВМР

МЕНЮ НА КОЖЕН ДЕНЬ

Що можна їсти у Великий піст
рашній або підсушений, квас, вода, морс
або компот. Цукор вживати не варто.
Середа, четвер, п’ятниця, субота: час
прийому їжі без приготування. Свіжі овочі та фрукти, горіхи, сухофрукти, зелень,
хліб або сухарики. У суботу до меню можна додати виноградний сік, який містить
знижений вміст цукру.
Неділя: можна приготувати кашу або
легкий суп з капустою, дозволено додавання масел на рослинній основі, а також
келих сухого червоного вина.
2-6 тижні
У понеділок на сніданок можна зварити гречану кашу на воді, на обід зварити
суп з капустою, котлети з картоплі, з’їсти
будь-який фрукт. На вечерю варто випити
лише чай без цукру або воду.
У вівторок вранці приготуйте вівсяну
кашу, салат зі свіжих овочів. В обід побалуйте близьких вермішелевим супом,
а на друге – перловою кашею, заправленою грибами. На вечерю від їжі рекомендовано утриматися.
У середу перший прийом їжі може
складатися з рисової каші, обід – з солянки з грибами і салатом з капусти з морквою, а вечерю слід пропустити.
У четвер почніть день з кукурудзяної
каші, додавши в неї сухофрукти. На обід
зваріть щі з кислої капусти з житнім хлібом, приготуйте овочевий або фруктовий
салат, а в якості вечері зробіть картопляне пюре з додаванням домашніх заготовок.
У п’ятницю господині можуть спробувати ячну кашу, зварити гороховий або
сочевичний суп, приготувати салат із
фруктів з додаванням овочів. На вечерю
поласуйте гречкою з грибним соусом.
Суботній прийом їжі можна почати з
вітамінного вінегрету, потім на обід приготувати пшоняну кашу з додаванням
рису. Використовуйте для цього духовку
і глиняний посуд, додайте сушену курагу,
родзинки або чорнослив. На вечерю зваріть макарони і приправте їх домашніми

7

заготовками, наприклад, лечо з томатів і
перцю.
У неділю зваріть вівсяні пластівці на
воді, а після додайте туди свіжі фрукти,
на обід – пісний борщ зі смаженою картоплею, а на вечерю – відварений рис з
цибулею і морквою.
7 тиждень
Понеділок, вівторок і середа – дні вживання їжі без приготування. Для перекусів використовуйте улюблені фрукти, овочі, сухі продукти, наприклад, горіхи.
У четвер дозволено приготувати пісну
кашу на воді з додаванням сухофруктів.
Прийом їжі одноразовий.
У п’ятницю з продуктів дозволений
лише хліб, який можна запивати водою.
В суботу від прийому їжі необхідно відмовитися.
У неділю можна приготувати нежирний сорт риби, наприклад, минтай, додати в їжу рослинну олію. Допускається
випити половину келиха церковного вина
– кагору.
У сучасному світі велика кількість продуктів дозволяє господаркам різноманітити меню на весь час посту. Виключені
лише продукти тваринного походження,

до яких відносять яйця, молочні продукти,
м’ясо, рибу.
Серед дозволених продуктів можна
вживати наступні: крупи; макаронні вироби без вмісту яєць; фрукти і сухофрукти;
овочі; зелень; горіхи; домашні соління й
інші заготовки.
Незважаючи на те, що багато хто звик
використовувати продукти тваринництва,
під час посту можна з легкістю обійтися
без них. Так, звичайне молоко можна замінити соєвим, а кетчуп зробити з томатів
зі спеціями.
Під час посту ви зможете спробувати все різноманіття круп, які обов’язково
припадуть до смаку вашим домочадцям.
Зварена на воді, крупа не втрачає своїх
корисних властивостей. Додайте в неї
жменю горіхів і сухофруктів, щоб отримати повноцінний прийом їжі, в якому міститься маса вітамінів.
Домогосподарки можуть звернутися
до споконвічного меню, приготувати борщ
зі свіжої або квашеної капусти не звичайним способом, а в духовці. Наваристий і
ароматний бульйон з додаванням зелені
буде прекрасною заміною м’ясному супу.
Не забувайте і про гриби. Ці продукти
стануть прекрасною альтернативою і добавкою до гарячої їжі. Їх можна додавати у супи і в каші, до того ж вони можуть
бути самостійною стравою.

НЕДIЛЯ , 22 БЕРЕЗНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:10, 07:05 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
10:45 «Великi випуски з
Антоном Птушкiним»
11:35 Т/с «Доктор Вiра»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10»
23:35 «Лiга смiху 2020»
2+2
06:00, 08:45 «Загублений
свiт»
07:55 «ДжеДАI 2019»
11:40 Х/ф «Герой»

13:35 Х/ф «Лiтаючi мечi
бiля брами Дракона»
15:50 Х/ф «Подвiйний
дракон»
17:40 Х/ф «Я прийшов з
миром»
19:15 Х/ф «Битва
драконiв»
21:00 Х/ф «Кредо вбивцi»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:30, 12:30 Телепродаж
10:45 М/с «Книга
джунглiв»
12:45, 21:20 Д/ц «Дикi

тварини»
13:55 Д/ф «Висота 307,5»
15:05, 23:50 Бiатлон.
Кубок свiту. IX етап. Масстарт 12,5 км. Жiнки
16:15 Бюджетники
16:50 Бiатлон. Кубок
свiту. IX етап. Мас-старт
15 км. Чоловiки
18:00 UA:Бiатлон. Студiя
18:25 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ц «Особливий
загiн»
20:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
22:00 Х/ф «Рiвень
чорного»
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях

09:00 Т/с «Повернення
до себе»
13:00 Т/с «Забута жiнка»
16:50, 21:00 Т/с «Мiй
любий найда»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:10 Т/с «Дочки матерi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Снупi та Чарлi
Браун: дрiбнота у кiно»
12:00 Х/ф «Школа року»
14:00 Сiмейка У
17:00 Х/ф «Нiч у музеї 2»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Х/ф «Старе

загартування»
23:45 Країна У
СТБ
06:05 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
07:05 Прокинься з
Ектором!
08:55 Хата на тата
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:55 Один за всiх
20:50 Таємницi ДНК
21:45 Детектор брехнi
НОВИЙ КАНАЛ
07:00 Вiд пацанки до
панянки
09:05, 11:00 Kids Time
09:10 М/ф «Кролик Пiтер»

11:05 Х/ф «Згадати все»
13:20 Х/ф «Залiзна
людина»
16:00 Х/ф «Залiзна
людина 2»
18:20 Х/ф «Ковбої проти
прибульцiв»
21:00 Х/ф «Залiзна
людина 3»
23:40 Х/ф «Привиди
Марса»
ІНТЕР
06:15 Х/ф «Розмах крил»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Дива свiту 2»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»

12:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
13:00 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
16:20 Т/с «Дурна кров»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Остання
битва»
22:30 Х/ф «Любов на
асфальтi»
ICTV
06:15 Теорiя змови
07:10 Антизомбi.
Дайджест
08:05, 09:50
Громадянська оборона
08:55 Секретний фронт.
Дайджест
10:35, 13:00 Т/с «Вiддiл

44»
12:45 Факти. День
13:25 Х/ф «Перевiзник:
Спадщина»
15:05 Х/ф «Перевiзник-3»
16+
16:55 Х/ф «Механiк-2:
Воскресiння»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Сьомий син»
22:15 Х/ф «Битва титанiв»
00:05 Х/ф «Крикуни-2:
Полювання»
5 КАНАЛ
06:25, 16:10, 20:10
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 20:00,

21:00, 00:00 Час новин
07:20, 08:20 Планета
iнновацiй
07:50, 08:50, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:10 Невигаданi iсторiї
10:10, 11:10, 13:10,
14:10, 17:10, 22:00, 23:00
Документальний фiльм
12:40 Феєрiя мандрiв
15:15 Крутий замiс
15:35 Vоїн - це я!
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:35 Особливий
погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time

ПАНОРАМА
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Вишгород
Субота, 14 березня 2020 року

Майбутні перемоги — попереду
ГАНДБОЛ

12 березня відзначає своє 70-річчя
Ніна Пилипівна ДЯКИНА!
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад матері й господині
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле тобі благословіння,
Нехай здоров’я й сил дарують всі Святі.
І хочем побажати, щоб діти поважали,
щоб онуки й правнуки обожнювали, щоб
знайомі шанували, щоб життя тривало в
ритмі благополуччя і щастя. Нехай на твоєму столітті буде ще багато перемог та удач, радісних звершень
і успіхів!
З повагою, діти, внуки та правнучка

Підприємство запрошує на роботу:
— ПАКУВАЛЬНИКІВ —
графік позмінний, з/п від 6500 грн
— КУХАРЯ —
5 днів на тиждень з 8:30 до 17:00, з/п 8000 грн
— ОПЕРАТОРА верстатів з ЧПК —
графік позмінний, з/п від 12000 грн.
Довідки за тел: (044) 496-28-88

ЗДАМ В ОРЕНДУ НАВІС 57 м. кв.,
яма під СТО. Огорожа і охорона.
Тел: (096) 928-87-10

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

З 6 по 10 березня проходили фінали чемпіонату України з гандболу на приз клубу «Стрімкий м’яч»
серед юнаків та дівчат 2006 р. н.
Команда дівчат РК ДЮСШ м. Вишгорода вперше потрапила до фіналу, який відбувся у Києві. В підгрупі
наші дівчата в напруженій боротьбі
поступилися команді Зінькова 26:
28 і програли минулорічним чемпіонам — ДЮСШ-2, м. Київ, 18-28. В
останній грі наші дівчата впевнено
перемогли команду Львівської області 21:12; у грі за 5-е місце — команду СДЮШОР № 3 із Запоріжжя:
28:25. Кращим гравцем визнано
Анастасію Распопіну.
Юнаки РК ДЮСШ м. Вишгорода — минулорічні чемпіони України — змагалися у Запоріжжі. В
підгрупі вони впевнено перемогли
команди ЗТР /Запоріжжя/: 30:22,
Кам`янського: 29:22 та Южного:
28:21. У фіналі зустрілися з командою м. Сквири. Запекла і яскрава
до останніх хвилин гра — основний
час — закінчилась нічиєю 17:17. По
пенальті більш влучними виявилися гандболісти Сквири, які й стали
чемпіонами. Наші юнаки завоюва-

Щиро вітаємо з днем народження члена ради Вишгородської міської організації ветеранів війни, праці,
Збройних сил
Леоніда Григоровича ШМОРГУНА.
Нехай Ваш дім буде наповнений
щастям, радістю і добром! Хай поруч будуть вірні друзі, здорові і щасливі рідні й
близькі, Хай мудрість і терпіння допомагають долати нові вершини, а на життєвім шляху зустрічаються добросердечні
люди!
Вишгородська міська організація
ветеранів війни, праці, Збройних сил

РОБОТА НА ДОМУ.
ДИСПЕТЧЕР У ТАКСІ
(від 25 до 55 років).
Пам’ятники з граніту.
Індивідуальні пам’ятники.
Комплекси. Доставка
та встановлення, м. Коростишев.
Тел: (050) 94-27-387,
(096) 436-95-17

ли срібні нагороди. Кращим гравцем команди став воротар Вадим
Булах.
У порівнянні з минулим роком,
ми зробили крок назад, але сподіваємось, що майбутні перемоги —
попереду.
УВАГА: РК ДЮСШ на базі Вишгородської ЗОШ № 1 планує відкриття спортивного класу з гандболу. Оголошується набір-перегляд
юнаків та дівчат 2010 р. н. для формування класу. Тренування проходять у спортзалі РК ДЮСШ /вул.
Грушевського, 7-Б/ за розкладом:
понеділок, середа, п`ятниця: 09:15
— 10:50; субота:13:00 —14:30. З
собою треба мати спортивну форму та взуття.
Юнаки та дівчата спорткласу
старшого віку, переможці чемпіонату України та міжнародних турнірів в Італії, Словенії, Болгарії,
щорічно виїжджають на спортивнооздоровчий збір до Чорного моря
або Азовського.
Контактні телефони:
050 957 65 56 або 098 26156 21.
Євген ЗЕМЛЯНИЙ,
заслужений тренер України

Робота в стабільній компанії.
Запрошуємо ПЕРСОНАЛ
ДЛЯ ПРИБИРАННЯ.
З/п — від 7300 грн/міс.
Денні, нічні, добові зміни.
Виплати без затримок.
Тел: +38 (063) 523-04-00
Вважати недійсним загублене свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю
№ 6089 від 30.12.2005 р., видане на ім’я Мілени Олегівни
ПУШНЯК

(093) 981-52-64,
Тел: (04596) 33-333,
(096) 462-03-20

Підприємство запрошує на роботу:
- КОМІРНИКА - з/п 10000 грн, - ОПЕРАТОРА - з/п 9000 грн
- МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ. Довідки за тел: (067) 506-92-30
Вважати недійсним загублене посвідчення «Ветеран
військової служби», серія ПВ № 000542, видане Адміністрацією Державної прикордонної служби України
6.08.2009 р. на ім’я Михайла Івановича ПАНЬКІВА

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

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 07301,
м. Вишгород, просп. І. Мазепи, 8, офіс 308
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

