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Найкращу оцінку моїй роботі дадуть люди
З ПЕРШИХ ВУСТ
— Олексію Вікторовичу, вже фактично розпочалася передвиборча
кампанія. Наразі багатьох цікавить,
чи будете Ви балотуватися і на яку
посаду?
— Так, безумовно, для себе я прийняв рішення брати участь у місцевих виборах 25 жовтня. Балотуватимусь на посаду голови Вишгородської
об’єднаної територіальної громади.
Можна вважати це інтерв’ю моєю офіційною заявою про те, що я балотуюся і
маю намір перемогти на виборах.
— Верховною Радою було прийнято новий Виборчий кодекс. Він
ґрунтовно змінився. Що Ви думаєте
з цього приводу, і як це вплине на
майбутні вибори?
— Так, Виборчий кодекс зазнав суттєвих змін. Абсолютно нова виборча
система — дуже складна. Зокрема, в
мене є побоювання, що не всі зможуть
розібратися з новими бюлетенями, де
тепер не тільки галочку треба поставити, а ще й вказати номер конкретного
депутата.
Окрім того, введено систему партійності. Відтепер у депутатський корпус
можна балотуватися виключно від якоїсь політичної сили. Я планував балотуватися на голову громади як самовисуванець, але розумію, що в разі обрання
мене головою Вишгородської ОТГ не
матиму своєї команди у депутатському корпусі. А постійно боротися з непорозуміннями з боку депутатського
корпусу досить складно. Тому вирішив
балотуватися від політичної партії «За
Майбутнє». Невдовзі ми презентуємо
нашу команду, яка піде разом зі мною
на вибори. Це люди, на яких можу покластися і яким довіряю.
— Чому обрали саме цю політичну партію?
- В ній згуртувалися люди діла. Це
команда, яка розуміє проблематику
міста, не буде розмінюватись на дешевий популізм, а, не покладаючи рук,
працюватиме на благо містян. Впевнений, що їм потрібен депутатський ман-

дат не для того, аби вирішувати свої
особисті питання.
- Думаю, Ви розумієте, що ці вибори будуть дуже «брудними», левова частка бруду виллється на Вас.
Як на це реагуєте і як будете з цим
боротися?
- Боротися з цим я жодним чином
не збираюся. Зважаючи на те, що
кандидатів, які мають намір балотуватися на посаду голови Вишгородської
об’єднаної територіальної громади і
в депутатський корпус дуже багато,
розумію, що для них основним конкурентом і ворогом буде діючий міський
голова, тобто я і політична сила, яку
поведу в раду. Сподіваюся, що люди
за декілька останніх років стали більш
політично свідомими, старі чорні технології вже так не працюють, як тоді, коли
соціальні мережі тільки набували популярності. Тому є надія на те, що виборці
вміють аналізувати інформацію, робити правильні висновки та розрізняти,
де і яким чином застосовуються технології чорного піару.
Мене досить часто намагалися
спровокувати. У нас з’явилося досить
багато «активістів», які використовують чорні технології. При цьому, роками ніде не працюючи, змінюють автомобілі та чи не щодня відпочивають
у ресторанах. Містяни все це бачать,
розуміють і, думаю, дадуть гідну оцінку
їх старанням. А моя нервова система
досить міцна, аби не звертати на це
увагу.
- Якщо переможете на виборах,
які основні цілі перед собою поставите на наступну каденцію?
- На жаль, дуже багато чудових
проектів залишилося на папері. Починаючи від локальних проектів по
реконструкції стадіону, розвитку нашої набережної, яка є точкою тяжіння
для вишгородців та гостей міста і яку
ми тільки почали розбудовувати. Ще
залишилася певна кількість прибудинкових територій, які треба привести до
ладу. Є глобальні проекти, котрі б дуже
хотілося реалізувати. Зокрема, це будівництво нових виїздів із міста, аби

розвантажити транспортну інфраструктуру, завершення будівництва дитячих
садочків. Окрім того, хочеться добудувати корпус школи біля ЗОШ «Сузір’я».
Думаю, після виборів фінансування
цього об'єкту повністю ляже на плечі
Вишгородської ОТГ.
У містобудівну документацію ми також внесли спорудження нової повноцінної великої школи, ще один дитячий
садочок і позашкільний навчальний
центр по вулиці Шолуденка. Окрім того,
важливою є реалізація проектів по заміні та реконструкції міських комунікацій,
зокрема, водопроводів та каналізації.
Проектів дуже багато, і отримавши нові
ресурси та можливості, які нам дасть
реформа децентралізації, це все цілком можливо реалізувати. І ми будемо
робити це в разі перемоги на виборах.
Також варто зазначити, що на Вишгородську ОТГ буде покладено ще декілька напрямів фінансування, зокрема, медицина та освіта.
Далі — на стор. 3

З новим
навчальним
роком, друзі!
Попри всі вірусні виклики, у місті незмінно стартує новий навчальний рік.
У похід за знаннями вирушать не лише
наші діти, а і їх багатотисячна група підтримки: мами, татусі, бабусі, словом,
усе місто. То ж недарма День знань вважається всенародним святом.
Нинішній навчальний рік відрізняється від попередніх ще тим, що зі створенням
Вишгородської об’єднаної територіальної громади навчальні заклади міста будуть
підпорядковані цій новій адміністративній одиниці. Для міської влади це дуже відповідальний момент, адже всі проблеми на освітянській ниві доведеться вирішувати на місці. Разом із тим, перед нами відкриваються і перспективи розвитку цієї
галузі. Тепер ми маємо змогу планувати, проектувати і будувати нові школи відповідно до потреб нашого міста. І в цьому напрямку вже є реальні напрацювання.
Щиросердечно вітаю всю громаду, а особливо першокласників та наших вчителів із цим чудовим святом. Здоров’я, добра і щастя вам, дорогі земляки!
Олексій МОМОТ

Малий та середній бізнес —
основа державної економіки
ПОГЛЯД ЕКСПЕРТА
Малий бізнес сьогодні — це соціально-економічний фундамент, без якого не
може стало розвиватися будь-яка розвинута держава. Надзвичайно важливою
функцією МСБ є згладжування коливань
економічної кон’юнктури, бо за його посередництва відбувається збалансування
попиту та пропозиції, особливо в умовах
кризових ситуацій. І, звичайно, найголовніше завдання МСБ — формування стійкого прошарку середнього класу у вигляді
власників бізнесу та головних менеджерів.
Це фактично формування інтелектуальної

еліти нації, яка надалі утворює основу еліти фінансової.
Сьогодні зацікавленість у таких процесах чітко прослідковується на рівні держави — розвивати малий та середній бізнес
в Україні планують активно, що підтверджують численні зміни на законодавчому
рівні.
На мій погляд, як експерта з питань економіки, ініціативи Президента України, Уряду
і Верховної Ради активізують і спростять, з
одного боку, ведення бізнесу, з іншого боку
— стануть поштовхом для ефективної його
роботи.
Далі — на стор. 2

У Києві відбувся
Всеукраїнський
з’їзд політичної
партії
«ЗА Майбутнє»
На з'їзді були присутні делегати з усіх
областей України. Відбулося представлення команд обласних організацій та
кандидатів на посади голів різних рівнів,
ухвалення рішення про участь у місцевих
виборах 2020 року.
Далі — на стор. 3
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КУРСОР
ПОГЛЯД ЕКСПЕРТА
(Початок на стор. 1)

Маючи
менше
адміністративних
бар’єрів, підприємці сконцентруються
на створенні робочих місць, підвищенні
власних доходів, відповідно — зростуть
надходження до бюджетів усіх рівнів.
Особливо це важливо в умовах карантину, коли вся світова економіка перебуває
в стагнації, коли ми зіткнулися з серйозним викликом, який приніс негативні економічні наслідки.
Тут я хочу звернути увагу на державні антикризові пакети заходів, прийняті під час першої хвилі коронавірусу.
Насамперед, було встановлено низку
пільг, преференцій і механізмів допомоги бізнесу, незалежно від його розміру.
Це й спрощення процедур, і мораторії на
перевірки, і заборона підвищувати ставки за кредитами, і спеціальні кредитні
програми за безпрецедентно низькими
ставками, і звільнення від ПДВ окремих
імпортних операцій (стосовно ліків і засобів індивідуального захисту), відтерміновано введення РРО для малого бізнесу.
Також у сфері захисту бізнесу від економічних наслідків пандемії Верховна Рада
ухвалила наступні законодавчі зміни —
за прострочення споживчого кредиту,
порушення податкового законодавства і
законодавства з ЄСВ не нараховуються
штрафи, фізичні особи-підприємці отримують допомогу з безробіття, допомога
з часткового безробіття звільнена від
податку на доходи фізичних осіб та військового збору, фізичні особи-підприємці
звільнені від сплати ЄСВ за себе.
Крім того, сьогодні ефективно реалізовується ініційована Президентом Володимиром Зеленським програма кредитування «5-7-9 %». Станом на 1 серпня
сума виданих кредитів становила понад
3,3 мільярда гривень для 1755 компаній.
У структурі кредитного портфеля найбільше коштів було надано підприємствам сільського господарства (62 %) та
переробної промисловості (14 %). Серед
регіонів України за кількістю оформлених
договорів Київська область займає друге
місце (11 %).
Тому, плануємо на регіональному рів-
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Малий та середній бізнес —
основа державної економіки
ні особливу увагу приділяти саме розвитку малого і середнього бізнесу. Найперше, це повинна бути більш проактивна
робота Київської обласної Агенції регіонального розвитку, потребує відновлення
роботи Фонд розвитку підприємництва у
Київській області. Бізнес повинен відчути
підтримку не на словах, а на ділі.
Нині влада дає можливості, але й
бізнес має максимально використовувати всі законодавчі ініціативи. Київщина повинна стати активним учасником
важливих перетворень у регіональному
бізнес-середовищі, і для цього у нас є законодавча база, необхідні ресурси і кадровий потенціал. Водночас, нам потрібна відповідна інфраструктура підтримки
бізнесу: це можливість започаткування
бізнесу, отримання інформації, а також
консультації, допомога в оформленні певних документів, можливість знайомитися
з інноваціями та новими технологіями
тощо, мати підтримку для виходу на нові
ринки збуту. Місцеві органи влади мають
формувати і реалізовувати політику, аби
бізнесу було ефективно працювати у відповідних громадах. Шляхом створення та
розвитку спеціалізованих інформаційних
ресурсів і консультативних центрів ми маємо сформувати мережу як державних
так і недержавних інституцій, які надаватимуть бізнесу інформацію.
На сьогодні за підтримку цього напрямку роботи ми вдячні нашим зарубіжним партнерам, які працюють у Київській
області і надають допомогу в навчанні,
консультаційну та юридичну допомогу,
передають досвід інших країн у розвитку
малого і середнього бізнесу. Це, зокрема, проекти USAID та ПРООН в Україні.
Активну участь у розвитку вітчизняного
МСБ відіграє Торгово-промислова палата України.
Нам потрібно розуміти, що малий біз-

ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА

Забезпечені теплом на довгі роки
Ні для кого не секрет, що інженерна інфраструктура Вишгорода,
принаймні більша її частина, була
побудована ще у 60-х роках минулого століття. Фактично труби, кабелі,
магістралі знаходяться у землі по 50
і більше років. Не виняток і тепломережі, які є власністю територіальної
громади.
Теплові магістралі, обладнання на
сьогодні вкрай зношені і відповідно вимагають термінової реконструкції та капітального ремонту. Саме тут і хочеться
замовити добре слово за ті підприємства і організації міста, які беруть участь
у відновленні мереж. Це, зокрема, ТОВ
«Вишгородміськреконструкція-1», яке
реалізує проект будівництва житлового
комплексу по провулку Прожекторному.
З цим товариством районне комунальне підприємство «Вишгородтепломережа» співпрацює вже протягом чотирьох

років, і практично жодних претензій до
партнера не було.
Згідно з технічними умовами, спорудження житлового комплексу ТОВ
«Вишгородміськреконструкція-1» брало
зобов’язання виконати низку робіт на
міських тепломагістралях. І свого слова чітко дотрималися. Реконструювали
і побудували нові ділянки тепломережі, здійснили капітальний ремонт котла
ДКВР. У роботі було використані сучасні
технології і матеріали, а виконували ці
обсяги професійні майстри.
Таким чином, всі мешканці міста, які
користуються послугами реконструйованої котельні, вже забезпечені безперебійним теплом на довгі роки. Це ще
раз свідчить, що в місті працює відповідальний і надійний учасник будівельного ринку України. Побільше б нам таких
партнерів.
Влас. інф.

До відома споживачів м. Вишгорода!
Показники лічильників води можна подати у наступний спосіб:
— за номером телефону: (04596) 23-602;
— через офіційний сайт: http://www.vyshhorodvodokanal.com.ua;
— особистий кабінет, через систему abonentinfo.com;
— у скриньку на першому поверсі адмінбудинку «Водоканалу» за адресою: Набережна, 8-а.
Диспетчерська служба працює у звичному режимі, тож про аварійні ситуації
можна інформувати за номером: (04596) 22-722.

нес «живучіший» у порівнянні з великим,
але він чутливіший до коливань купівельної спроможності людей. Однак, МСБ
швидше адаптується і знаходить нові рішення для розвитку. Тому його економічні результати є більш помітними з року в
рік. На мою думку, за малим та середнім
бізнесом — майбутній економічний розвиток України!
Про сьогоднішнє законодавче поле
й зміни, які започатковані Президентом та Урядом для спрощення ведення
бізнесу коментар підприємця, директора аутсорсингової компанії «ФІНТЕХ» Костянтина Фоменка:

«Всі законодавчі нововведення, ініційовані Президентом України, Кабміном та Верховною Радою, спрямовані на
спрощення адміністрування податків і в
цілому ведення бізнесу як приватними
підприємцями, так і товариствами з обмеженою відповідальністю. Це дозволяє даним суб’єктам підприємницької діяльності
переходити на прозахідний шлях ведення і
адміністрування бухгалтерського податкового обліку. Не утримувати бухгалтера в
штаті, а отримувати дані послуги з аутсор-

сингових компаній. Насамперед, це економія витрат на виконання низки функцій та
уникнення необов’язкових постійних витрат. Не менш важливими є економія часу
та можливість сконцентруватися на основній діяльності. Залучення «зовнішніх»
професіоналів дозволяє підвищити якість
запропонованих послуг та налагодити
нові ділові зв’язки. Аутсорсинг певних
напрямків дозволяє також знижувати навантаження на менеджмент і зменшувати
операційні ризики. Такий підхід може бути
корисним при реорганізації бізнесу та для
поліпшення доступу до зовнішніх ринків.
На противагу цьому — бухгалтерська аутсорсингова компанія завжди присутня на
«робочому місці» і є на зв’язку — не хворіє, не бере лікарняний, не відпрошується
за сімейними обставинами, не ходить у
відпустку, але забезпечує безперервність
сервісу, несе повну відповідальність за виконання функцій бухгалтерської служби.
До прикладу, наша компанія має в штаті
кредитних брокерів, які допомагають бізнесу з оформленням кредитів у рамках
Президентської програми «5-7-9 %». Ми
надаємо повний пакет послуг від подачі
документів до банківських установ і повністю супроводжуємо весь процес, починаючи від подачі заявки, продовжуючи написанням бізнес-плану та видачею самого
кредиту.
Компанія «ФІНТЕХ» пропонує не просто договірне обслуговування, але й високу якість послуг, конфіденційність, індивідуальний підхід до клієнта, виходячи
з нормативних вимог та дотримання бухгалтерських стандартів, відповідальності
за результат таких послуг».
КОНТАКТИ
Аутсорсингова компанії «ФІНТЕХ»
м. Київ, вул. Андрющенка, 4-Д
Тел: (098)104-53-41, (095) 381-06-83
E-mail: ac.finteh@gmail.com

Вишгород
Четвер, 27 серпня 2020 року

Найкращу оцінку моїй роботі дадуть люди
З ПЕРШИХ ВУСТ

(Початок на стор. 1)

Роботи буде дуже багато, тому і хочеться привести у депутатський корпус свідому команду, в
якій я буду впевнений і разом з якою зможу продуктивно працювати на благо міста, а не окремих
депутатів, які звикли лобіювати свої бізнес-інтереси.
Після створення ОТГ до нашої вишгородської
родини приєднаються Хотянівка і Осещина, і потрібно буде приділяти увагу їхньому розвитку. Попередньо, за нашими містобудівними розрахунками, ці
території мають розвиватися, як території рекреаційні, де люди зможуть відпочивати біля води, де
знаходиться багато дачних товариств. Там також
треба розбудовувати соціальну та дорожню інфра-

структури. Це велика відповідальність і масштабна
робота. Але ми налаштовані працювати.
- Як оцінюєте свою роботу у нинішній каденції?
- Мені складно відповідати на це запитання. Думаю, оцінити мою роботу мають люди. Єдине, що
можу сказати, це те, що я робив максимально все,
що було у моїх силах, і віддавався роботі повністю.
Хоча варто пам’ятати, що не все у місті залежить
від міського голови. Досить багато справді класних
проектів не було підтримано депутатами. На жаль,
дехто йшов на шантаж та починав торги на сесіях.
Але, якщо порівняти місто з тим, яким воно було і
яким є нині, то результат досить гарний. Впевнений, що більш правильну і об’єктивну оцінку моїй
роботі люди дадуть 25 жовтня.

У Києві відбувся Всеукраїнський з’їзд
політичної партії «ЗА Майбутнє»

(Початок на стор. 1)
Під час заходу голова партії «ЗА Майбутнє», народний
депутат України Ігор Палиця представив основну програму і засади політсили. За його словами, головна теза, з
якою партія йде на вибори, — це економічний прагматизм.
«Наша партія після перемоги буде захищати кожного українця, який хоче займатися бізнесом у цій країні,
— починаючи від найдрібніших підприємців і закінчуючи
власниками великого бізнесу. Ми повинні стати конкурентоспроможними у світі, і це для нас — завдання №1!
Ми йдемо на місцеві вибори, щоб їх виграти! І ми будемо
представлені в усіх органах влади на місцях — від ОТГ до
обласних рад по всій території України», — сказав, відкриваючи захід, лідер партії «ЗА Майбутнє» Ігор Палиця.
«Зараз ми, фактично, маємо «зшити» країну, бо політика розділила людей. Це відбувається не останні 5
років, — про це під час з’їзду зауважив голова Київської
обласної організації ПП «ЗА Майбутнє» Ярослав Москаленко. — Важливо, що з’явилася нова політична сила, яка
об’єднає усіх із єдиною метою — працювати для людей.
Ми наполягаємо на прагматичному процесі у роботі, але
не в політиці. Стати флагманом того, щоб політика пішла
з територіальних громад, щоб на місцях були люди, які будуть працювати».
Ярослав Москаленко підкреслив, що останнім часом
проблеми людей цілковито змінилися. «Безробіття, злидні,
злочинність. Це ті проблеми, які турбують українців більше
всього. Ще п’ять років тому були
зовсім інші проблеми — високі тарифи, платіжки.
Це означає, що людям стало
дійсно дуже важко жити, багато
хто практично у життєвому глухому куті, — зазначив він. — Тому
потрібна влада, яка підставить
людям плече, забезпечить роботою і побутом, допомагатиме вирішувати проблеми», — наголосив Москаленко,
Серед спікерів з’їзду були народний депутат України, співголова парламентського об'єднання
«ЗА Майбутнє» Тарас Батенко,
народний депутат Іван Чайківський, керівниця аграрного крила
виборчого штабу партії «ЗА Майбутнє» Інна Костиря, лідерка жіночого крила «ЗА Майбутнє» Ірина Суслова, очільниця жіночого
руху «ЗА Майбутнє» Одещини Тетяна Лазарева, депутат Київської
міської ради Сергій Гусовський,
депутат ВР VII та VIII скликань

Олександр Шевченко.
Про проблеми в українській медицині та своє бачення шляхів їхнього подолання
говорив відомий кардіохірург,
заслужений лікар України Борис Тодуров.
«Я не буду членом партії,
але сьогодні прийшов підтримати всіх вас, бо мені дуже
імпонує позиція і прагнення
лідера партії, в тому числі, й
у частині підтримки медичної
сфери. Немає медицини — немає держави!», — сказав він.
Підтримав колегу й доктор медичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії медичних наук
України, директор Київського
міського центру репродуктивної та перинатальної медицини В’ячеслав Камінський.
Культура формує народ як націю. Це звичаї і традиції, образотворче мистецтво, музика, театр, кіно, література, поезія. Це — надбання народу, це — ідентифікація
українців, це душа самої України! Про це у своєму виступі
говорив лідер одного з найвідоміших українських гуртів
«Воплі Відоплясова» Олег Скрипка. «Я хочу, щоб артистів,
які долучаються до діяльності партії, не використовували
виключно на корпоративах, навіть загальнодержавного
масштабу. Разом із багатьма творчими людьми ми мріємо про прекрасну Україну, країну майбутнього. Якщо ми
разом будемо створювати класний український культурний
простір, то в майбутньому матимемо гідну культуру, яка
дасть поштовх для розвитку всього суспільства», — наголосив музикант.
«Ми — та політична сила, що хоче об'єднати всіх навколо однієї мети: подолати економічну кризу. Ми готуємося до великої політичної гри і сьогодні вже говоримо про
участь у парламентських виборах, коли б вони не відбулися, — зауважив очільник Київського обласного осередку
партії «ЗА Майбутнє» Ярослав Москаленко під час розмови з журналістами. — Найбільша проблема в тому, що
політика нас розділила. Ми на власному прикладі хочемо
об'єднати всіх політиків і почати ефективно працювати на
місцях, знизу. Лише так ми зможемо побороти економічну
кризу», — заявив Москаленко.

МІСТО
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Зросте мінімалка
За попередніми розрахунками Кабінету міністрів, з 1 вересня
2020 року мінімальна заробітна плата буде збільшена до 5 тисяч
гривень, з 1 січня 2021 року — до 6 тис. грн, а з 1 липня 2021 року
— до 6,5 тис. грн.
Нагадаємо, у 2020 році мінімальна зарплата в Україні зросла до
4723 грн. У 2019 році вона становила 4173 грн, у 2018 році – 3723
грн.

ОСВІТА

У Вишгороді та районі
навчатимуться
за правилами «зеленої зони»
За
повідомленням
Вишгородського районного відділу освіти, станом на 27 серпня ц. р.
Вишгородщина входить
до «зеленої зони». Усі
заклади освіти району
готові до очної форми
навчання з дотриманням протиепідемічних
заходів відповідно до Постанови головного санітарного лікаря
України № 50.
Щодо введення «жовтої» чи «помаранчевої» зони прогнозувати подальшу епідемічну ситуацію в районі неможливо. Нагадаємо,
перехід регіону з однієї зони небезпеки в іншу можливий при погіршенні ситуації протягом п’яти днів поспіль. У разі покращення
показників протягом трьох днів район чи місто може повернутись у
зону з меншим рівнем небезпеки.
Цьогоріч у Вишгороді та районі за парти сядуть 1190 першокласників (станом на 1 вересня цифра може дещо змінитись).
Влас. інф.

Сподіваюся на краще
Інна ШУБКО, директор навчально-виховного комплексу
«Вишгородська районна гімназія «Інтелект» — загальноосвітня
школа 1-го ступеня»
«Якщо ми не зробимо самі, ніхто за нас не зробить», — зазначив сьогодні на з’їзді партії «ЗА Майбутнє» її лідер Ігор Палиця. І
саме цьому вчили мене з дитинства батьки і бабуся, яка стверджувала істину про те, що, якщо хочеш, аби було добре — візьми й
зроби сама. Ознайомившись із тезами засновників партії про основні напрямки роботи, я зрозуміла, що це саме та сила, яка зможе
зрушити ситуацію в країні й освіті зокрема. Найголовніший меседж
— працювати для людей. Праця на благо простих людей, а не політичні чвари, що поглиблюють соціально-економічну кризу — основна умова діяльності представників партії, й саме це переконало
мене брати участь у виборах до місцевих рад.
Я більше 30 років свого життя присвятила освіті, весь цей
час пропрацювала в одному й
тому ж навчальному закладі, у
якому колись сама й навчалася.
І мені дуже прикро бачити ті проблемні моменти в нашій галузі,
що є особливо болючими сьогодні. Я мрію про той час, коли
суспільство припинить усіма засобами масової інформації формувати негативний імідж сучасного вчителя, коли на навчання
до педагогічних ВУЗів підуть
найкращі випускники шкіл, коли
вчитель буде мати комфортні
умови праці, стабільну й гідну
заробітну плату. І сьогоднішній
день, спілкування з багатьма іншими людьми з усіх куточків України
дають мені підстави вірити, що так і буде!
Мене турбує доля наших дітей, які мають право на майбутнє у
своїй рідній країні. У країні, де має бути ґрунтовна освіта, де має
бути соціальний захист і підтримка, де є високий рівень медицини
та культури. Де захист життя і здоров’я у важкі часи пандемії не
лише прописаний у тимчасових рекомендаціях головного лікаря, а
по-справжньому втілюється в життя.
Для цього необхідно здолати економічну кризу, мати
державницький прагматизм стосовно вирішення багатьох питань.
Тому важливо, щоб у місцевих радах працювали не лише нові обличчя, не молоді люди, як це декларується останнім часом, а справжні професіонали!
Також мені імпонує україно-центристська позиція партії. Багато людей втомилися від політичних чвар, від того, що нас постійно
штовхають то в бік одного сусіда, то в сторону іншого. Українці —
генетично здорова, розумна, позитивна, працьовита нація! І ми самі
повинні вибудовувати свою державницьку лінію, не озираючись по
сторонах та не боячись чиєїсь думки. Слід думати не про те, з ким і
як маємо воювати. А робити все для того, аби жити в мирній Україні.
Тож готова об’єднатися з людьми, що прагнуть змін та готові
почати ефективно працювати на місцях. І усім серцем сподіваюся
на краще!
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Дорогі друзі!
Вітаю вас із чудовим хвилюючим святом —
Днем знань!
Це день, із якого починається дорога в майбутнє для
кожного з нас. Це день, що дає можливість дорослим
повернутися у свої золоті роки, а учням і студентам —
до своєї другої домівки — у школи та вузи. Саме в День
знань ми з особливою теплотою згадуємо своїх вчителів і викладачів, їх неоціненну роботу розуму й серця.
Щиро дякуємо вам, дорогі наші педагоги, — ми завжди
залишаємося вашими учнями!
Усім, хто в цей День прийде до навчальних закладів
здобувати знання, бажаю досягти своєї мети у житті, знайти взаєморозуміння з наставниками та батьками, зустріти добрих і надійних друзів. А особливо — нашим
дорогим першокласникам: ніколи не зупиняйтеся на дорозі Знань, вона цікава і
по-справжньому нескінченна! Щасти вам!
Андрій АНІСІМОВ
Дорогі учні, студенти, освітяни, батьки!
Вітаю вас з початком навчального року та прекрасним днем — Днем знань!
Погодьтеся, цілий світ для нас відкривається зі
шкільної парти, саме відтоді ми системно та усвідомлено пізнаємо світ та намагаємося самостійно долати
життєві виклики.
Усі ми розуміємо, що через пандемію коронавірусу
цьогоріч навчання буде дещо незвичним. У закладах
максимальна увага буде приділена дотриманню принципів соціального дистанціювання, правилам гігієни,
використанню засобів індивідуального захисту та уникненню масових скупчень. Залежно від рівня захворюваності гнучкою буде і структура навчального року. Але пам’ятаймо, що ці заходи
максимально націлені на збереження здоров’я усіх учасників освітнього процесу,
а адміністрація шкіл робитиме все можливе, щоб навчання для наших учнів було
максимально комфортним та результативним!
Бажаю кожному здобувачу в новому навчальному році міцного здоров’я, відповідальності та терпіння. Щиро вірю, що кожен, хто вперше переступає поріг школи, назавжди зацікавиться світом Знань, кожен, хто йде вже знайомою дорогою,
робитиме все можливе, щоб вона була успішною та прогресивною, а вчителі та
викладачі надихатимуть учнів та студентів своїми знаннями, мудрістю та любов‘ю
до своєї справи!
З повагою,
Олексій ДАНЧИН,
в. о. голови Вишгородської районної державної адміністрації
Шановна Вишгородська громадо!
1 вересня відкривається нова сторінка в житті школярства та студентства — новий навчальний рік.
Розпочинається він у непростих умовах карантинних обмежень. Отож, вітаючи сердечно учнів, батьків
та педагогів з Днем знань, щиро зичу терпіння та наполегливості, міцного здоров’я! А першокласникам бажаю, щоб перші кроки в Країну знань стали справжнім
відкриттям, дали можливість пізнати життя в усіх його
вимірах.
Будьте успішними в усьому, щоб стати гідними продовжувачами славних традиції великого українського
народу!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

Дорогі друзі!
Вітаю з Днем знань і початком нового навчального року!
Бажаю всім міцного здоров’я, наснаги та везіння у навчанні і роботі. Щиро зичу
вчителям терпіння і мудрості, а учням — бажання вчитись та захоплюючого навчального року! Успішно крокуйте дорогою знань і пам’ятайте, що саме від освіти
залежить майбутнє.
Нехай будуть з вами допитливість, працелюбність і наполегливість, а також натхнення до творчості та нових відкриттів. Нехай новий начальний рік стане для всіх
дивовижним часом звершень і перемог!
З повагою,
Роман БУКОВСЬКИЙ

Шановні школярі, студенти, педагоги, батьки!
Щиро вітаю вас зі святом 1 вересня — Днем знань!
Шкільні та студентські роки — найкращі у житті!
Вони сповнені невтомним бажанням пізнавати світ, активно розвиватися, мріяти. Вони безтурботні, адже вир
життєвих проблем та буденність ще не стримують польоту душі та думок. Вони відповідальні, адже це час,
коли людина формується як особистість.
Бажаю вам натхнення та впевненості на шляху самостановлення, віри у свої сили та надійних друзів!
Батькам і педагогам — здоров’я, терпіння та розуміння.
Особливо теплі привітання — нашим першокласникам, на яких чекає зустріч із світом знань. Нехай для
вас сходинки до вершин науки будуть легкими та цікавими. Успіхів у навчанні, бадьорості та гарного настрою!
Андрій ПЕЩЕРІН

Брати та сестри, Українці!
Щиро вітаю вас із Днем знань, з новим навчальним
роком, який традиційно розпочинається 1 вересня. Ця
дата символізує початок нового, незвіданого життя для
сотень першокласників. Саме з цього дня відкривається цікавий і водночас нелегкий шлях до нових знань,
до нових звершень, до самостійного відповідального
життя повноправного Українця.
Дорогі наші учні! Щиро вітаю вас з початком нового навчального року! Успіхів вам у навчанні, здоров’я,
мудрих і добрих наставників!
Високоповажні педагоги! Нехай новий навчальний
рік принесе вам нові здобутки та заслужену шану. Дякуємо вам за вашу щоденну копітку працю і турботу
про майбутнє нашої України. Низький уклін за те, що ви виховуєте справжніх патріотів, котрі стали рушійною силою у час Революції Гідності, а сьогодні відстоюють
кордони нашої держави на Сході у московсько-Українській війні.
Шановні батьки! Здоров’я вам міцного, терпіння і мудрості у вихованні українців
нової доби. Нехай у житті кожного з Вас завжди буде місце знанням та мудрості!
Вірю, що саме завдяки Вам, Ваші дітки будуть завжди пам’ятати, хто вони є і завжди будуть пишатись тим, що вони — Українці!
Доброго шляху вам по шкільній дорозі, мирного неба та діждатись щасливого
життя на СВОїй БОгом ДАній землі!
Валентина ПАРЧУК, депутат Вишгородської міської ради

НАМ ПИШУТЬ

Дорогі земляки!
Вітаю вас із чудовим хвилюючим святом — Днем знань!
Це особливе свято не лише для школярів, а й для вчителів та батьків, свято
мудрості, добра, натхнення та нових відкриттів. Перше вересня єднає нас усіх, бо
кожен колись у цей день переступив поріг рідної школи, відкрив першу книжку, написав перше слово. Нехай же цей святковий день запам’ятається веселими зустрічами, дзвінким сміхом, новими цікавими знайомствами і пробудженням жаги до
знань. Нехай вистачить сил і терпіння на весь прийдешній рік! Нехай зерна науки
зростають у юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Хай світлим, радісним і
плідним буде кожен день, кожен крок.
Богдан РУДЕНОК

Щиро вдячні депутату

Вже більше тижня мешканців нашого будинку № 1 по вул. Дніпровській втішає новий вигляд прибудинкової території. Свіжий асфальт ліг
на проїжджу частину, тротуари, паркувальні місця, мощення навколо будинку, є й інші зміни.
Варто відзначити, що все це зроблено зі смаком, красиво, а головне — якісно. Тому є надія, що наш дворик на довгі
роки залишиться таким охайним і комфортним, яким він виглядає сьогодні.
Багато людей брало участь у цій реконструкції — від проектувальників до
ремонтників, але особливі слова подяки
хочеться висловити нашому депутату

міської ради Артему Тютюннику. Він буквально жив розбудовою двору, радився
з нами, мешканцями будинку, контролював якість робіт, узгоджував усі нюанси
проекту у міській раді та інших службах,
тобто докладав максимум зусиль, щоб
усе було гаразд.
Я щиро, від імені небайдужих мешканців будинку дякую Артему Тютюннику
за його старання і наполегливість. Вважаю, що саме таким людям і потрібно
доручати мандат депутата міської ради.
Олена ЦИГАНЕНКО,
жителька будинку № 1
по вул. Дніпровській

Вишгород
Четвер, 27 серпня 2020 року
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Краща подяка за перемоги — покращення умов тренування!
Днями наша парна четвірка Іван
Язенок, Максим Кузнєцов, Ілля Пономаренко, Анатолій Дубницький стали
бронзовими призерами чемпіонату
України з академічного веслування
серед юніорів (тренери Володимир
Євгенович Лукошин, Геннадій Васильович Дюкарєв, Ганна Павлівна
Бортнік). Щиро вітаю переможців та
учасників змагань, тренерів, батьків!
Ця чергова перемога вихованців
Вишгородської РДЮСШ з водних видів
спорту вкотре звертає нашу увагу на
спортивну інфраструктуру Вишгородської громади, зокрема, що знаходиться біля води, — на березі Київського
водосховища та обвідного каналу.
Разом із тренерами, батьками вихованців ДЮСШ з водних видів спорту,
ветеранами спорту ми неодноразово
порушували перед Вишгородською районною радою, як перед засновником,
питання про відновлення матеріальнотехнічної бази комунального підприємства Вишгородської районної ради
«Навчально-спортивна база» та збільшення фінансування ДЮСШ з водних
видів спорту.
Місцезнаходження
цих
закладів є унікальним для розвитку академічного веслування, веслування на байдарках, для проведення спортивних зборів,

повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді.
Територія комунального підприємства на обвідному каналі — це єдина
на території нашого міста комунальна
база на воді, де оформлені за грома-

Нову школу реально
побудувати на Шолуденка

ПЕРСПЕКТИВИ

Передусім, хочу привітати всіх вишгородців з улюбленим святом — Днем знань.
Якими б солодкими і безтурботними не
були літні канікули, але за великим рахунком учні вже заскучали за школою. Я це
бачу навіть по своїй доньці, яка прагне побачити однокласників, друзів, улюблених
вчителів, отримати нові знання. Звісно,
напередодні 1-го вересня хочеться щиросердечно поздоровити усіх освітян з початком навчального року. Хто б що там не
казав, але від вчителів залежить подальша доля більшості наших дітей, і про своїх
шкільних наставників ми завжди добрим
словом згадуємо протягом життя.
На зустрічах з виборцями мені, як депутату міської ради, неодмінно задають питання:
коли у місті будуть побудовані нові школи?
Дійсно, їх дефіцит —архіскладна проблема
для Вишгорода. До цього часу міська рада
ніякого впливу на освітянські проблеми юридично не мала, адже школи знаходилися на
балансі району. Після створення Вишгородської об’єднаної територіальної громади школи будуть передані на баланс міста. Отже, ми
успадкуємо разом з ними і всі освітянські болячки: переповнені школи, класи, харчування, ремонти, придбання обладнання тощо.
Якщо по своїх міських дитячих садках ми якоюсь мірою поліпшили ситуацію: добудовуємо
у двох ДНЗ нові корпуси, триває будівництво
нового дитсадка, то на теренах шкільної освіти — непочатий край роботи.
Як я особисто бачу вирішення питання бу-

дівництва нової школи?
На території міста по вул. Шолуденка,
вище автошколи, знаходиться районне комунальне підприємство «Комунальник». Міська рада вже звернулася до Вишгородської
районної ради з пропозицією передати нерухоме майно цього підприємства на баланс
новоствореної Вишгородської ОТГ. Таким
чином місто зможе отримати під будівлями,
двором «Комунальника» майже два гектари
землі. Кращого місця для будівництва нової
школи годі і знайти по Вишгороду. Території для великої школи вистачає з головою.
Окрім навчальних корпусів тут можна розмістити спортивні та ігрові комплекси, інші
навчально-оздоровчі об’єкти. Поряд із цією
територією — чудова зелена зона — майбутній ландшафтний лісопарк. Важливо і те,
що ця територія знаходиться в оточенні нових житлових комплексів: із заходу — ЖК «4
Карати», зі сходу — ЖК «Велесгард», з півдня — ЖК «Французький бульвар», тобто,
масиви, де мешкають молоді сім’ї з дітьми.
Ще раз наголошу, що в умовах, коли всі великі земельні ділянки у місті приватизовані,
то це — найкращий варіант. Сподіваюся, що
на цю мою пропозицію міська і районна влада
відреагують позитивно і з розумінням, адже
вирішувати шкільні проблеми потрібно вже
сьогодні. Останню школу у місті побудували
у середині 1980-х років. Це дуже давно, і сьогодні зволікати з часом негоже.
Артем ТЮТЮННИК,
депутат міської ради

дою і майно, і земля, і де могли б тренуватись та відпочивати діти з усього
району.
Але сьогодні, на превеликий жаль, у
розвиток бази не вкладаються достатні кошти. І учні ДЮСШ з водних видів

спорту досягають серйозних результатів не завдяки створеним для них умовам, а, швидше, всупереч. Матеріально-технічна база, спортивний інвентар
потребують оновлення, а їдальня, будиночки, роздягальні допоміжні приміщення — капітального ремонту.
Після формування Вишгородської
ОТГ фінансові можливості громади
збільшаться, як мінімум, удвічі, і при
бажанні та політичній волі ми зможемо
спрямувати значні кошти на збереження та відновлення спортивних об’єктів
громади, зокрема, і навчально-спортивної бази.
А поки все тримається на ентузіазмі
людей, які присвятили своє життя дітям
і спорту. Я щиро дякую їм за витримку,
терпіння, наполегливість та довіру.
Разом із тренерами та батьками ми
закликаємо депутатів усіх рівнів забезпечити збереження у комунальній власності громади унікальних об’єктів спортивної інфраструктури та фінансування
їх розвитку!
Давайте разом, незалежно від
політичних поглядів та переконань,
об’єднаємось та зробимо все необхідне для розвитку нашої громади та для
фізичного виховання і розвитку наших
дітей!
Тетяна БРАЖНІКОВА

СУМУЄМО…

Не стало Анатолія Миська
26 серпня ц. р. пішов з життя голова Вишгородської районної ради ФСТ «Україна»,
ветеран війни, праці та спорту, адмірал-командор козацтва, Вишгородський курінний
отаман, керівник андеграундного гурту «Гайдамаки», почесний громадянин міста з 2000
року МИСЬКО Анатолій Євменович
Інженер-електрик, він усе життя електрифікував Україну. Працював на спорудженні ліній електропередач (електрифікації народного
господарства), дніпровських гідроенергогігантів (Кременчуцької, Київської ГЕС, Київської
ГАЕС, Трипільської ДРЕС) та багатьох інших
об’єктів. У 1960-1970 роках – активний учасник будівництва сучасного Вишгорода.
Поряд із цим фізкультура і спорт були його
улюбленим заняттям. У 1963 році організував
у місті стрілецьку секцію, згодом – стрілецький
тир. В МДСПІ заснував секцію спортивного
бадмінтону і згуртував команду багатоборства
ГПО. Працював інструктором, був тренером яхт-клубу «Енергетик». Командир
громадської спортивної організації «Флотилія «Вільні Вітрила», суддя республіканської категорії з кульової стрільби, суддя І категорії з вітрильного спорту, яхтовий
капітан, спортивний інструктор по лижварству, поліатлону, водних лижах, вітрильництву, бадмінтону, тенісу.
Складав вірші, писав пісні для свого самодіяльного гурту «Гайдамаки», виступав на радіо, був активним дописувачем газети «Вишгород».
Патріот свого міста і держави, він завжди був у вирі подій і гуртував біля себе
таких же небайдужих, любителів спорту і здорового способу життя.
Редакція газети «Вишгород» глибоко сумує і висловлює співчуття дружині і
рідним Анатолія Миська.
Раптова смерть забрала великого життєлюба, оптиміста, позаштатного кореспондента Вишгородського районного радіомовлення Анатолія МИСЬКА.
Впродовж довгих років Анатолій Євменович виступав у передачах із матеріалами спортивної тематики, подавав інформацію зі спортивних змагань, ним же
організованих і проведених. Розповідав про мандрівки і концертні виступи андеграундного ансамблю «Гайдамаки», керівником і акомпаніатором якого був сам.
Анатолій Мисько гуртував біля себе цікавих людей задля ведення здорового і змістовного способу життя.
Колектив редакції радіомовлення сумує та висловлює співчуття рідним і
близьким Анатолія Миська.
Колектив андеграундного ансамблю «Гайдамаки» сумує з приводу смерті
керівника ансамблю Анатолія Євменовича МИСЬКА, який по життю крокував
із піснею і спортом, був гідним представником козацького роду, справжнім українцем. Написані ним патріотичні пісні звучали у виконанні ансамблю не тільки на
заходах Вишгородщини, а й багатьох куточків України.
«Гайдамаки» висловлюють співчуття родині Анатолія Миська, яку він вів захоплюючим світом спорту і творчості. Нам усім не вистачатиме Вас, шановний спортивний і музичний Командоре…
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ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НП-ІНВЕСТ-2», код ЄДРПОУ 42484881
(повне найменування юридичної особи, код
згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний
код або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
02121, м. Київ, вул. Світла, 1, +380672451880,
v.konsalt@ukr.net
(місцезнаходження юридичної особи або місце
провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер
телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика,
технічні альтернативи1.
Планована діяльність, її характеристика.
Функціонування АЗК в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.
У результаті планованої діяльності передбачається функціонування автозаправної станції (АЗС)
— комплекс будинків, споруд, технологічного обладнання, призначений для приймання, зберігання моторного палива та заправлення ним автомобільного транспорту.
На території планованої діяльності розташовано наступні будівлі, споруди та елементи території:
- будівля сервісного обслуговування водіїв та
пасажирів (операторна);
- резервуарний парк (70 м3) зберігання рідкого
палива;
- газовий підземний резервуар (20,0 м3);
- острівці з паливороздавальними колонками
в кількості 4 шт.;
- резервуар протипожежного запасу води;
- дощова та господарчо-побутова каналізація;
- автостоянка.
Технічна альтернатива 1.
Функціонування на АЗК обладнання для заправлення автомобілів зрідженим вуглеводним
газом ЗВГ (пропан-бутан).
Технічна альтернатива 2.
Функціонування на АЗК обладнання для заправлення автомобілів стиснутим природним газом (СПГ).
3. Місце провадження планованої діяльності,
територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
ТОВ «НП-ІНВЕСТ-2» здійснює плановану діяльність за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 326.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Альтернатива не розглядалась, оскільки ТОВ
«НП-ІНВЕСТ-2» вже здійснює діяльність за зазначеною адресою.
4. Соціально-економічний вплив планованої
діяльності.
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності обумовлений наданням послуг
по заправці автомобілів якісним пальним, створенням додаткових робочих місць, збільшенням надходжень у місцевий та державний бюджет.
5. Загальні технічні характеристики, у тому
числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Автозаправний комплекс має сучасне обладнання та створення комфортних умов для персоналу комплексу та клієнтів.
Комплекс передбачений для сервісного обслуговування автомобілів – заправка рідким та газоподібним паливом різних марок, надання супутніх
послуг автовласникам – продаж супутніх товарів,
швидке харчування.
Потужність комплексу складає 200 авто/добу,
з них 100 авто/добу – рідким паливом (бензин, дизельне пальне) та 100 авто/добу – зрідженим вуглеводневим газом.
Річний об’єм видачі нафтопродуктів складає:
- бензину – 0,686 тис. т/рік;
- дизельне паливо – 1,2348 тис. т/рік;
- зріджені вуглеводневі гази – 1,73 тис. т/рік.
Прийом палива з автоцистерн передбачається за допомогою зливного пристрою, обладнаного
швидкороз’ємними герметичними муфтами, сітчастими фільтрами та сталевою арматурою. Злив
палива передбачено самопливом.
Відпуск нафтопродуктів у паливні баки автотранспортних засобів передбачається чотирма паливороздавальними колонками зі всмоктуючими
насосами. В колонках передбачена рекуперація
випарів із паливороздавальних колонок та з резервуарів пального в автоцистерну, при зливі нафтопродуктів.
Для відпуску нафтопродуктів прийнято чотири
паливороздавальні колонки Adast (відпуск дизельного палива, бензину та зрідженого вуглеводневого газу). Одна колонка обслуговує водночас двох
клієнтів, продуктивність заправки – 40л/хв рідкого
палива та 50 л/хв зрідженого вуглеводневого газу.
Резервуарний парк для зберігання рідкого палива представлено наступними ємностями:
- підземний резервуар для зберігання дизель1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше
технічних та територіальних альтернатив.

ного палива об’ємом 20 м3– 1 одиниця;
- підземний резервуар для зберігання дизельного палива об’ємом 10 м3– 1 одиниця;
- підземний резервуар для зберігання бензину
об’ємом 10 м3– 4 одиниці.
Також передбачена одна ємність об’ємом 10
м3 для аварійного скидання нафтопродуктів. Всі
резервуари обладнано дихальними трубопроводами (деаерація резервуарів).
АЗК передбачає заправку автомобілів зрідженим вуглеводневим газом (пропан-бутан). АЗК
буде укомплектований: підземним резервуаром
ємністю 20 м3, заправні колонки для ЗВГ суміщені
з рідкими нафтопродуктами.
Режим роботи на АЗК:
- кількість робочих днів – 365;
- кількість робочих змін – 3;
- кількість робочих годин у зміну – 8
Кількість робочих місць на об’єкті – 10 чол.
Водопостачання комплексу забезпечується
водопровідною місцевою мережею.
Випуск стічних господарсько-побутових вод
здійснюється у вигріб з подальшим вивезенням
спеціалізованими підприємствами в місця, встановлені відповідними комунальними службами.
На прилеглій території до АЗС мережі дощової
каналізації відсутні. Збір дощової води здійснюється поверхневими дощовими лотками і дощоприймачами. Поверхневі води пропускаються через
локальні очисні споруди.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Підприємство відноситься до об’єктів, для
яких екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих
державних екологічних нормативних документах,
будівельних, санітарних і протипожежних нормах.
Екологічні обмеження:
- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природо-охоронного законодавства;
- викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності Дозволу на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з його умовами) та не перевищувати гранично допустимих нормативів;
- забір води для потреб виробництва та скиди
стічних вод повинні здійснюватися при наявності
Дозволу на спеціальне водокористування (у відповідності з його умовами);
- відходи, що утворюються на підприємстві в
процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно з попередньо укладеними договорами, для подальшого зберігання,
оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення;
- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.
Санітарно-гігієнічні обмеження:
- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з
чинними нормативними санітарно-гігієнічними
нормами та правилами;
- дотримання вимог до організації санітарнозахисної зони відповідно до Державних санітарних
правил планування та забудови населених пунктів
(ДСП 173-96);
- рівень акустичного забруднення не повинен
перевищувати нормативів шумового забруднення
та вібрації на межі встановленої СЗЗ.
Інші обмеження:
- дотримання правил пожежної безпеки.
Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні
та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації
обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив
на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових екологічних обмежень.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Відстань до найближчої житлової забудови повинна відповідати ДСП 173-96 «Про затвердження
Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів». Згідно з п. 5.32 ДСП
173-96 санітарно-захисна зона для АЗС приймається за розрахунком забруднення атмосферного
повітря, але не менше 50 м.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і
захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території не передбачається, підприємство існуюче. Під’їзні дороги та
шляхи до об’єкту існуючі.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
В період експлуатації буде забезпечуватись
раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу
на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1

Водне середовище – утворення господарських, побутових та зливових стоків, стічні госппобутові води відводяться на локальні очисні споруди побутової каналізації з подальшим вивезенням
спеціалізованими організаціями. Поверхневі (дощові) води збираються з території АЗК мережею
приймальних лотків і направлятимуться на локальні очисні споруди з нафто-сепаратором, нафтошлам вивозиться спеціалізованими організаціями за
договором.
Геологічне середовище – негативний вплив
не передбачається.
Клімат і мікроклімат – негативний вплив на
клімат і мікроклімат незначний.
Атмосферне повітря – джерелами утворення забруднюючих речовин під час експлуатації
об’єкта будуть: дихальні клапани резервуарів зберігання палива, запобіжний клапан ємності зберігання СВГ, паливороздавальне обладнання, транспорт та аварійне джерело електропостачання.
При планованій діяльності будуть викидатися такі
речовини у межах гранично допустимих концентрацій: ангідрид сірчистий, сажа, вуглецю оксид,
азоту діоксид, вуглецю діоксид, оксид діазоту, бензин, вуглеводні, пропан, бутан.
Утворення відходів – у результаті виробничої
діяльності утворюються відпрацьовані лампи, залишки очищення резервуарів для зберігання, що
містять нафтопродукти, матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені, абсорбенти
зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені, суміш речовин мастильних та масел нафтових, одержана
від вилучення масел із вод стічних, залишки, одержані у процесі вилучення піску, спецодяг зношений, спецвзуття зношене, тверді побутові відходи.
Всі категорії відходів тимчасово зберігаються
у закритих контейнерах на окремому майданчику
видалення відходів та передаються на утилізацію і
захоронення відповідним комунальним установам
відповідно до договорів.
Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду – об’єкти природного
заповідного фонду в районі розташування відсутні.
Вирубка зелених насаджень не передбачається.
Соціальне середовище – забезпечення інфраструктури для автовласників. Негативний вплив
не передбачається.
Техногенне середовище – негативний вплив
на техногенне середовище відсутній.
Ґрунт – при експлуатації об’єкта негативний
вплив на ґрунти відсутній.
щодо технічної альтернативи 2
Джерела утворення забруднюючих речовин
згідно альтернативи 2: дихальні клапани резервуарів зберігання палива, запобіжний клапан ємності
зберігання СПГ, паливороздавальне обладнання,
транспорт та аварійне джерело електропостачання. При здійсненні технічної альтернативи 2 будуть
викидатися такі речовини у межах гранично допустимих концентрацій: ангідрид сірчистий, сажа, вуглецю оксид, азоту діоксид, вуглецю діоксид, оксид
діазоту, бензин, вуглеводні, метан.
щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення запланованої діяльності ТОВ «НПІНВЕСТ-2» в межах існуючої земельної ділянки не
спричинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля»).
Планова діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», ч.
3 пункт 4 (зберігання та переробка вуглеводневої
сировини (газу природного, газу сланцевих товщ,
газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого
газу)).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі
наявність значного негативного транскордонного
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля
яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень
деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №
2059 VII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та
можливості для участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже,
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також
інформації, отриманої від громадськості під час
громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої
інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом
п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження
планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження
планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі
у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з
оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше
25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право
надати уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і
пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих
днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати
повністю, врахувати частково або обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості,
надані у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається
до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства, рішенням про
провадження даної планованої діяльності буде:
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що надається Департаментом
екології та природних ресурсів Київської обласної
державної адміністрації;
інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови, що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у
діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про
провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно з пунктом 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)
(вид рішення відповідно до частини першої
статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля»)
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення).
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно
надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації за
адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; eko.
koda@ukr.net,
тел: (044) 279-01-58, т.в.о. директора департаменту Ткаліч Ганна Іванівна _____
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Вишгород
Четвер, 27 серпня 2020 року
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Про скликання чергової LХVІІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
ОФІЦІЙНО
Розпорядження № 98
від 21 серпня 2020 року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», скликати LХVІІ сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 10
вересня 2020 року о 10:00 у залі засідань
адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з наступним
порядком денним:
1. Про затвердження звіту про виконання
Вишгородського міського бюджету за І півріччя 2020 року.
2. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 24.12.2019 р. №
59/3 «Про міський бюджет Вишгородської
міської ради на 2020 рік».
3. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Вишгорода».
4. Про прийняття у комунальну власність
об’єктів інженерної інфраструктури від ТОВ
«Велесгард 2015».
5. Про прийняття у комунальну власність
об’єктів інженерної інфраструктури від ТОВ
«Вишгородміськреконструкція - 1».
6. Про прийняття у комунальну власність
об’єктів інженерної інфраструктури від ТОВ
«ДБК-ПАРТНЕР».
7. Про прийняття у комунальну власність
під’їзної дороги від ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР».
8. Про затвердження змін до комплексної
схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного
чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
9. Про погодження видачі ТОВ «ЛІСПОСТАЧЕНЕРГО» спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного
вивчення пісків ділянки «Вишгородська-1»,
що знаходиться у Вишгородському та КиєвоСвятошинському районах Київської області.
10. Про відмову у погодженні видачі ТОВ
«ЛІСПОСТАЧЕНЕРГО» спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків ділянки «Вишгородська-1», що знаходиться у Вишгородському
та Києво-Святошинському районах Київської
області.
11. Про погодження видачі ТОВ «УКРБУДТРЕСТСЕРВІС» спеціального дозволу
на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків ділянки «Вишгородська», що знаходиться у Вишгородському
районі Київської області.
12. Про відмову у погодженні видачі ТОВ
«УКРБУДТРЕСТСЕРВІС» спеціального дозволу на користування надрами з метою
геологічного вивчення пісків ділянки «Вишгородська», що знаходиться у Вишгородському районі Київської області.
13. Про погодження видачі ТОВ «УКРБУДТРЕСТСЕРВІС» спеціального дозволу
на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків ділянки «Вишгородська-1», що знаходиться у Вишгородському
та Києво-Святошинському районах.
14. Про відмову у погодженні видачі ТОВ
«УКРБУДТРЕСТСЕРВІС» спеціального до-

зволу на користування надрами з метою
геологічного вивчення пісків ділянки «Вишгородська-1», що знаходиться у Вишгородському та Києво-Святошинському районах.
15. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території, що
розташована по вул. Новопромисловій та
вул. Кульчицького в місті Вишгороді Київської області, площею близько 41,00 га».
16. Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до детального
плану території земельної ділянки по вулиці
Шолуденка у місті Вишгороді Київської області».
17. Про внесення змін до рішення №
22/12 від 30.03.2017 року (ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДАВНИЧА ГРУПА «СЬОГОДНІ»).
18. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, укладеного з ТОВ
«ДРУКАРСЬКЕ МІСТО».
19. Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу (гр. Івасіва А.В.)
20. Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу (ТОВ «ВОДНИКПЛЮС»).
21. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Вовку А.С.
22. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гончарук Н.П.
23. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Джусу М.О.
24. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (гр.
Григорьєвій Т.Г., гр. Шульзі А.С.)
25. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (гр.
Гузію Р.С., гр. Шелесту В.Є., гр. Кузнєцовій
О.С., гр. Пономарьову Р.О., гр. Слободянику
С.Д., гр. Сергійку М.О., гр. Чижику М.О., гр.
Соколовському М.А., гр. Пастушку В.В., гр.
Мусієнку В.Г., гр. Онікійчуку С.С., гр. Онікійчуку О.С., гр. Онікійчуку С.Г.)
26. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (гр.
Василенко Н.П., гр. Магдій Г.М., гр. Місюрі М.
М., гр. Скоропаденку О.П.)
27. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Заєць Ю.М.
28. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кононенку
Р.В.
29. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Марчук А.Д.
(для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) орієнтовною площею
0,1000 га, вул. Межигірського Спаса)
30. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки у власність гр. Марчук А.Д.
(для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) орієнтовною площею
0,1000 га, вул. Старосільська)
31. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Марчук А.Д.
(для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,1000 га, вул.
Старосільська)
32. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Марчук А.Д.
(для індивідуального садівництва орієнтовною площею 0,1200 га, с/т «Енергетик»)
33. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (гр.
Павлюку А.М., гр. Сапірову В.А.)
34. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пономарьову
С.О.
35. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Понька Н.І.
36. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років гр. Реун М.В.
37. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Романенку
А.Л.
38. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Свертоці Н.І.
39. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Топонаровій
Л.М.
40. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шаль С.В.
41. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва.
42. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування
ПрАТ «Київ – Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» КИЇВ – ПЕТРІВСЬКА ФІЛІЯ.
43. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Обслуговуючому
кооперативу «ДНІПРОВСЬКІ КРУЧІ».
44. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Анташкевич І.А.
45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Богдановій С.Л.
46. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Бочкарьову С.Г.
47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Бі-

лоусова О.В.
48. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Гребеннікову С.І.
49. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Давидок О.С.
50. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Єфіменку О.В.
51. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Зайцю В.О.
52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Корбановій Н.В.
53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Крушановському С.І.
54. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Мартиненко В.М.
55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Мартиненко Т.Ю.
56. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Михайловському Г.Г.
57. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Плотко Н.П.
58. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр.
Пригунової О.В.
59. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Попкову В.В.
60. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Сасіну В.В.
61. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Хотинь І.І.
62. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Шаповала О.О.
63. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Школьній Р.О.
64. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Щебельському В.Є.
65. Про затвердження документації із
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, яка знаходиться в оренді
ПП «ТАКО».
66. Про затвердження проєкту із землеустрою МКП «Творчість».
67. Про затвердження проєкту із землеустрою ТОВ «ТСК – ЦЕНТР».
68. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Якубчику В.Б.
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати
засідання постійних комісій для вивчення,
попереднього розгляду питань порядку денного та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

Про організацію та проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної
документації щодо розробки детального плану території земельної ділянки, що розташована
по вул. Парусній у м. Вишгороді Київської області, площею близько 36,00 га
Розпорядження № 99
від 26 серпня 2020 року
Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 42, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. 19, ст. 21 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації
на місцевому рівні»:
1. Організувати та провести процедуру
розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації
щодо розробки детального плану території
земельної ділянки, що розташована по вул.
Парусній у м. Вишгороді Київської області,
площею близько 36,00 га, розробленого відповідно до рішення Вишгородської міської
ради № 44/14 від 25 березня 2015 року. Розробник проектної документації — Товариство
з обмеженою відповідальністю «Центр архі-

тектурного проектування та ландшафтного
дизайну», 07300, м. Вишгород, вул. Кургузова, 6-а. Директор — Коваленко Юлія Василівна.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами детального плану території земельної ділянки, що розташована по
вул. Парусній в м. Вишгороді Київської області, площею близько 36,00 га: м. Вишгород, пл.
Шевченка, 1, каб. 63-в та на офіційному вебсайті Вишгородської міської ради. Відповідно до процедури громадського обговорення,
строк ознайомлення з проектом містобудівної
документації та надання пропозицій (зауважень) — 30 днів з дня оприлюднення проекту
містобудівної документації у засобах масової
інформації. Письмові пропозиції (зауваження)
надсилати за адресою: 07301, м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1, Вишгородська міська рада,
скановані копії письмових пропозицій — на
електронну адресу vyshgorod946@gmail.com.
3. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені

та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні
пропозиції не розглядаються.
4. Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості,
— Карпов В.А., заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради.
Строк подання пропозицій — протягом 30 днів
з дня публікації оголошення.
5. Організаційному відділу виконавчого
комітету Вишгородської міської ради забезпечити оприлюднення даного розпорядження та
проекту містобудівної документації в порядку,
передбаченому чинним законодавством (розмістити на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради та в друкованому виданні
на місцевому рівні).
6. Визначити дату та місце громадських
слухань — 08 вересня 2020 року в приміщенні
адміністративного будинку на пл. Шевченка,
1 у м. Вишгороді, другий поверх, велика зала

засідань.
Порядок денний:
з 09.10 до 09.30 — реєстрація учасників
та роз’яснення щодо проведення громадських
слухань,
з 09.30 до 09.45 — доповідь розробника
та/або замовника про розроблений проект
містобудівної документації,
з 09.45 до 10.00 — запитання та відповіді
на запитання,
з 10.00 до 10.15 — прийом пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній формі.
7. Громадські слухання проводити з дотриманням заходів, запроваджених актами
законодавства в процесі реалізації карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2 на період, визначений постановами Кабінету Міністрів України.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Т. в.о. міського голови І. СВИСТУН
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Програма ТБ

Вишгород
Четвер, 27 серпня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 31 СЕРПНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 14:00, 16:45, 19:30
ТСН
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:25 «Життя вiдомих
людей 2020»
10:25 «Життя вiдомих
людей»
11:25, 12:20, 12:55, 14:15,
15:15, 16:15 «Розсмiши
комiка»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Грошi 2020»
00:00 «Дубiнiзми 2020»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»

06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Опер за
викликом-4»
11:00 «Загублений свiт»
14:05 Х/ф «Гнiв»
16:00 Х/ф «Знамення»
19:20 Т/с «Опер за
викликом»
20:20, 21:30 Т/с
«Звонар-2»
22:35, 00:10 Т/с «Кiстки»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Книга
джунглiв»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»

10:30 Смаки Європи
11:00 Дивовижнi сади.
Алькасар - Iспанiя
11:25 Телепродаж
15:20 Х/ф «Мої думки
тихi»
17:30, 20:25 Д/ц «Дикi
тварини»
18:55 Д/ц «Супер-Чуття»
19:35, 22:40 Д/ц
«Боротьба за виживання»
21:40 Святi та грiшнi
00:00 Бюджетники
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
10:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с

«Виходьте без дзвiнка 2»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:20 Т/с «На
твоєму боцi 2»
00:15 Концерт Iрини
Федишин
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 14:15, 19:15
Одного разу пiд
Полтавою
08:45, 14:45, 18:15 Танька
i Володька
09:15, 15:15, 00:00
Країна У
09:45, 15:45, 23:00
Сiмейка У
10:15, 17:15 Богиня

шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля
12:15 Панянка-селянка
13:15 Т/с «Євродиректор»
21:15 М/ф «Нiкчемний Я»
СТБ
07:20 Т/с «Комiсар Рекс»
10:20 «МастерШеф - 8»
12:55, 14:50 Т/с
«Садiвниця»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Детектор брехнi»
20:15, 22:45 Т/с
«Спiймати Кайдаша»
23:40 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз

майбутнього»
07:20 Варьяти
10:10 Шалена зiрка
12:10 М/ф «У пошуках
Дорi»
14:00 Х/ф «Учень
чаклуна»
16:10 Х/ф «Валерiан i
мiсто тисячi планет»
19:00 У кого бiльше
21:00 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю»
23:10 Х/ф «Повернення в
Блакитну лагуну»
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»
11:15, 12:25 Х/ф «Разом це занадто»
13:45 Х/ф «Безсмертя»
15:45 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Спокуса 2»
ICTV
06:25, 18:45, 21:05
Факти. Вечiр
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:15, 13:25 Т/с «Рiшає

Онiстрат»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:25 Х/ф
«Пробудження»
16:45 Х/ф «М’ята»
20:10, 21:25 Х/ф «Темна
вежа»
22:20 Х/ф «Глобальне
вторгнення: Битва за
Лос-Анджелес»
00:45 Х/ф «Останнiй
кiногерой»
5 КАНАЛ
06:00, 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, 00:00
Час новин
06:20 Невигаданi iсторiї
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10, 17:10 Д/с
«Бойовi кораблi»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Вiдчайдушнi часи»
12:30 Спостерiгач
13:10, 14:10 Д/с «Крила
вiйни»
15:30 Час «Ч»
18:10 Д/с «Сенсацiї ХХ
столiття»
19:25 Д/c «Таємнича
свiтова вiйна»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
21:40 Час-Time
22:00 Д/ф «1941»
23:10 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»

ВIВТОРОК, 1 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 13:20, 14:15,
15:15 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Майже колишнi»
00:45 Х/ф «Леон-кiлер»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Ласко»
09:00 Х/ф «Небезпечний

елемент»
10:55 «Помста природи»
11:20, 17:20 «Загублений
свiт»
14:00 Х/ф «Хоробре
серце»
19:20 Т/с «Опер за
викликом»
20:15, 21:20 Т/с
«Звонар-2»
22:30, 00:05 Т/с «Кiстки»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Книга
джунглiв»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон

09:30 Т/с «Жiночий рай»
10:30 Смаки Європи
11:00 Дивовижнi сади.
Алькасар - Iспанiя
11:25 Телепродаж
15:20 Д/ц «Експедицiя зi
Стiвом Бекшеллем»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55 Д/ц «Супер-Чуття»
19:35 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20:25 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 #ВУКРАЇНI
22:15 Х/ф «1945» 1 с.
00:00 Перша шпальта
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
10:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка 2»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi 2»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «Горобини
грона червонi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 13:15, 14:15, 15:15,
19:15 Одного разу пiд
Полтавою

08:45, 13:45, 18:15 Танька
i Володька
09:15, 14:45 Країна У
09:45, 15:45, 23:15
Сiмейка У
10:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля
12:15 Панянка-селянка
21:15 М/ф «Нiкчемний
Я: 2»
СТБ
07:05 Т/с «Комiсар Рекс»
10:05 «МастерШеф - 8»
13:00, 14:50 Т/с «Кафе на
Садовiй»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:00 «СуперМама»

19:05 «Таємницi ДНК»
20:15, 22:45 Т/с
«Спiймати Кайдаша»
23:25 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Варьяти
09:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
11:10 Х/ф «Євротур»
13:00 Суперiнтуїцiя
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Шiсть днiв, сiм
ночей»
23:00 Х/ф «Секс-вiдео»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»

10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Гарне здоров’я»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Спокуса 2»
ICTV
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Не дай себе
обдурити
11:10, 13:15, 22:40 Т/с
«Таємнi дверi»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 21:25 Т/с «Пес»
16:15 Х/ф «Мiсiя
«Серенiтi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:40 Х/ф «Нема куди
тiкати»
5 КАНАЛ
06:20 Гончаренко рулить
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

07:15, 16:10, 17:10 Д/с
«Бойовi кораблi»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Вiдчайдушнi часи»
12:30 Є сенс
13:10, 14:10 Д/с «Крила
вiйни»
15:30 Час «Ч»
18:10 Д/с «Сенсацiї ХХ
столiття»
19:25 Д/c «Таємнича
свiтова вiйна»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
21:40 Час-Time
22:00 Д/ф «1941»
23:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»

СЕРЕДА, 2 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 13:05, 14:15,
14:35, 15:35 «Мiняю
жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
00:00 Х/ф «Три бiлборди
за межами Еббiнга,
Мiссурi»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»

06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Ласко»
09:00 «Помста природи»
09:35, 17:15 «Загублений
свiт»
13:25 Х/ф «I гримнув
грiм»
15:15 Х/ф «Герой»
19:20 Т/с «Опер за
викликом»
20:15, 21:20 Т/с
«Звонар-2»
22:30, 00:05 Т/с «Кiстки»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Книга
джунглiв»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна

студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»
10:30 Смаки Європи
11:00 Дивовижнi сади.
Алькасар - Iспанiя
11:25 Телепродаж
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
вулиця»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:55 Д/ц «Супер-Чуття»
19:35 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20:25 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Бюджетники
22:15 Х/ф «1945» 2 с.
00:00 Спiльно
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
10:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка 2»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi 2»
23:20 Т/с «Повернення
до себе»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 13:15, 14:15, 15:15,
19:15 Одного разу пiд
Полтавою
08:45, 13:45, 18:15 Танька
i Володька

09:15, 14:45, 00:00
Країна У
09:45, 15:45, 23:00
Сiмейка У
10:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля
12:15 Панянка-селянка
21:15 М/ф «Нiкчемний
Я: 3»
СТБ
08:00 Т/с «Комiсар Рекс»
10:00 «МастерШеф - 8»
13:00, 14:50 Т/с «Було в
батька два сини»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:00 «СуперМама»
19:05 «Про що мовчать
жiнки»

20:15, 22:45 Т/с
«Спiймати Кайдаша»
23:45 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Варьяти
09:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
10:50 Х/ф «Повернення в
Блакитну лагуну»
12:50 Хто проти
блондинок
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Вiдчайдушнi
напарники»
23:10 Х/ф «Розваги
дорослих дiвчат»
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 «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Гарне здоров’я»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Спокуса 2»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:40, 13:15, 22:40 Т/с
«Таємнi дверi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 21:25 Т/с «Пес»
16:20 Х/ф «Глобальне
вторгнення: Битва за
Лос-Анджелес»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:40 Х/ф «Другий у
командi»

Фазiлет i її доньки»
13:20 «Гарне здоров’я»
14:25, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Спокуса 2»

новини
10:10 Секретний фронт
12:00, 13:15 Х/ф «Другий
у командi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:25 Х/ф «Нема
куди тiкати»
17:00 Х/ф «Точка
обстрiлу»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Анти-зомбi
21:25 Т/с «Пес»
22:40 Т/с «Таємнi дверi»
23:40 Х/ф «Легiонер»

5 КАНАЛ
06:30, 15:30 Час «Ч»
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10, 17:10 Д/с
«Бойовi кораблi»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Вiдчайдушнi часи»
12:20 Гончаренко рулить
12:50 Vоїн - це я!
13:10, 14:10 Д/с «Крила
вiйни»
18:10 Д/с «Сенсацiї ХХ
столiття»
19:25 Д/c «Таємнича
свiтова вiйна»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
21:40 Час-Time
22:00 Д/ф «1941»
23:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»

ЧЕТВЕР, 3 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 13:15,
14:15, 15:10 «Одруження
наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу
2020»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»

07:10 Т/с «Ласко»
09:00 «Помста природи»
09:10, 17:20 «Загублений
свiт»
14:15 Х/ф «Аватар»
19:20 Т/с «Опер за
викликом»
20:15, 21:25 Т/с
«Звонар-2»
22:30, 00:05 Т/с «Кiстки»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Книга
джунглiв»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»

10:30 Смаки Європи
11:00 Дивовижнi сади.
Алькасар - Iспанiя
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
вулиця»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 Бюджетники
18:55 Д/ц «Супер-Чуття»
19:35 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20:25 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Х/ф «1945» 3 с.
00:00 #ВУКРАЇНI
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:50 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка 2»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:35 Футбол. Лiга
Нацiй УЄФА Україна Швейцарiя
00:10 Слiдами
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 13:15, 14:15, 15:15,
19:15 Одного разу пiд
Полтавою
08:45, 13:45, 18:15 Танька
i Володька

09:15, 14:45, 00:00
Країна У
09:45, 15:45, 23:00
Сiмейка У
10:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля
12:15 Панянка-селянка
21:15 М/ф «Посiпаки»
СТБ
09:55 «МастерШеф - 8»
12:55, 14:50 Т/с «Тiнь
кохання»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с
«Спiймати Кайдаша»

23:30 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
09:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
10:00 Х/ф «Чого хочуть
жiнки»
14:50, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Могутнiй Джо
Янг»
23:20 Х/ф «Прибулець
Пол»
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 «Панi

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi

5 КАНАЛ
06:30, 15:30 Час «Ч»
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с «Бойовi

кораблi»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Вiдчайдушнi часи»
12:30 Невигаданi iсторiї
13:10, 14:10 Д/с «Крила
вiйни»
17:10 Таємницi вiйни
18:10 Д/с «Сенсацiї ХХ
столiття»
19:25 Д/c «Таємнича
свiтова вiйна»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
21:40 Час-Time
22:00 Д/ф «1941»
23:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової
вiйни»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 4 ВЕРЕСНЯ 2020 Р О КУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:20, 12:20, 13:15,
14:15, 15:10 «Одруження
наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Лiга смiху 2020»
22:05, 00:05 «Вечiрнiй
квартал»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»

07:10 Т/с «Ласко»
08:05 Х/ф «Хоробре
серце»
11:20 «Помста природи»
11:55, 17:20 «Загублений
свiт»
15:30 Х/ф «Батальйон»
19:20 Х/ф «Гра смертi»
21:15 Х/ф «Мистецтво
вiйни»
23:30 Х/ф «Нульовий
прообраз»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Книга
джунглiв»
07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна

студiя. Марафон
09:30 Т/с «Росселла»
10:30 Смаки Європи
11:00 Дивовижнi сади.
Алькасар - Iспанiя
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
вулиця»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/ц «Супер-Чуття»
19:35, 21:40 Д/ц
«Боротьба за виживання»
20:25 Д/ц «Дикi тварини»
22:15 Х/ф «1945» 4с.
23:15 1945. Пiслямова
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 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:20 Реальна мiстика
12:30, 15:30 Т/с «Пiсля
зими»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Чотирилисник
бажань»

i Володька
09:15, 14:45, 00:00
Країна У
09:45, 15:45, 23:00
Сiмейка У
10:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля
12:15 Панянка-селянка
21:15 М/ф «Секрети
домашнiх тварин»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 13:15, 14:15, 15:15,
19:15 Одного разу пiд
Полтавою
08:45, 13:45, 18:15 Танька

СТБ
07:25, 19:00 «Наречена
для тата 3»
09:25, 14:50, 18:05 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
21:00, 22:50 Т/с «Кохання.

07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Реальна мiстика
08:00 Х/ф «Нульовий
цикл»
09:50, 15:20 Т/с «На
твоєму боцi 2»
17:00, 21:00 Т/с «Кошик
для щастя»
20:00 Головна тема
23:00 Т/c «На самiй межi»

15:25 М/ф «Нiкчемний
Я: 2»
17:15 М/ф «Нiкчемний
Я: 3»
19:00, 20:00, 21:00,
22:00 Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Танька i Володька
23:00, 00:00 Країна У
23:30 Сiмейка У

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:35 М/ф «Пiдводна
братва»
12:05 М/ф «Легенди
країни Оз: Повернення
Доротi»
13:45 М/ф «Нiкчемний Я»

СТБ
08:00, 10:50 Т/с
«Спiймати Кайдаша»
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрок»
17:00, 22:35 «Звана
вечеря»
19:00 «МастерШеф - 10»

Побiчний ефект»
22:45 «Iсторiї успiху»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Варьяти
09:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
10:40 Х/ф «Шiсть днiв, сiм
ночей»
12:40 Аферисти в
мережах
14:50 Хто зверху?
16:50 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю»
19:00 Х/ф «Рятiвники
Малiбу»
21:30 Х/ф «Пограбування
по-iталiйськи»
23:50 Х/ф «Дiамантовий

полiцейський»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Гарне здоров’я»
14:25, 15:20, 23:50
«Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Анти-зомбi
11:10, 13:15 Х/ф «З життя
таємних агентiв»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25, 16:20 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну-2»
16:40, 23:00 Скетч-шоу
«На трьох»
17:10, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
5 КАНАЛ
06:30, 15:30 Час «Ч»
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Вiдчайдушнi часи»
12:30 На власнi очi
13:10, 14:10 Д/с «Крила
вiйни»
18:10 Д/с «Сенсацiї ХХ
столiття»
19:25 Д/c «Таємнича
свiтова вiйна»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
21:40 Час-Time
22:00 Д/ф «1941»
23:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»

СУБОТ А , 5 ВЕРЕСНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
17:00 Х/ф «47 ронiнiв»
19:30 ТСН
20:15 «Чистоnews 2020»
20:25 «Вечiрнiй квартал
2020»
22:20 «Вечiрнiй квартал»
23:10, 00:10 «Свiтське
життя. 2020»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
09:10 «Джедаi 2020»
10:10 «Загублений свiт»
13:00 Х/ф «Аватар»

16:05 Х/ф
«Трансформери-3»
19:00 Х/ф
«Трансформери: Час
вимирання»
22:05 Х/ф «Кинжалиблизнята»
23:50 Х/ф «Королiвство
гладiаторiв: Турнiр»
UA:ПЕРШИЙ
06:20, 06:30, 06:35, 06:40,
08:15, 08:20, 08:25 Книгамандрiвка
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
07:15, 08:30 М/с
«Кмiтливий Сяодзi»
09:05 Енеїда
10:10 Х/ф «Римська

iмперiя: Нерон» 1 с.
12:00 Плiч-о-плiч
12:30, 20:30, 21:20 Д/ц
«Дикi тварини»
13:00 Д/ц «Подорож
вiдкритим космосом»
13:35 Секрети Сонячної
системи
14:30 Телепродаж
15:00 Країна пiсень
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
16:45 Всенiчне бдiння
(ПЦУ)
19:30 Велика вечiрня
(УГКЦ)
22:00 Д/ф «Капiтал у ХХI
столiттi»
ТРК «УКРАїНА»

00:30 Х/ф «Куди подiлися
Моргани»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:50 У кого бiльше
11:50 Хто зверху?
13:50 М/ф «Ваяна»
15:50 Х/ф «Парк
Юрського перiоду»
18:20 Х/ф «Парк
Юрського перiоду 2:
Загублений свiт»
21:00 Х/ф «Парк
Юрського перiоду 3»
22:50 Х/ф «Токсична
акула»
ІНТЕР
08:00 «Шiсть соток»

09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:10 Х/ф «Покровськi
ворота»
14:00 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
15:50 Т/с «По рiзних
берегах»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт «Iнтер.
Лайма. Рандеву»
23:00 Т/с «Не було б
щастя»
ICTV
07:25 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну-2»

10:35, 13:00 Т/с «Таємнi
дверi»
12:45 Факти. День
14:00 Т/с «Пес»
15:00 Х/ф «Анаконда»
16:50 Х/ф «Анаконда-2:
Полювання за проклятою
орхiдеєю»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Праведник»
21:45 Х/ф «Праведник-2»
00:05 Х/ф «Точка
обстрiлу»
5 КАНАЛ
06:30 Час «Ч»
07:20, 16:10, 17:10 Д/с
«Бойовi кораблi»
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
08:40 Натхнення
10:30 Майстри ремонту
11:10 Д/с «Вiдчайдушнi
часи»
12:35 Невигаданi iсторiї
13:15, 14:15 Д/с «Крила
вiйни»
15:15 Гончаренко рулить
15:35 На власнi очi
18:10 Є сенс
18:40 Машина часу
19:15 Особливий погляд
21:20 Вечiрнiй
преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Д/ф «1941»
23:00 Спiвай Шоу

РІЗНЕ
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АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ на 31 серпня - 6 вересня
ОВЕН (21.03-20.04)
У вас відмінний настрій, яким ви з
радістю поділитеся зі своїми близькими.
У відносинах із колегами також варто
усвідомити, що істина відома не тільки
вам. Ваша впертість і надмірна принциповість може
привести до конфліктної ситуації. До ваших ідей прислухається керівництво, з'являться взаємовигідні конструктивні пропозиції.
Сприятливий день — п'ятниця, несприятливий
— вівторок.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Можлива активна участь друзів і
рідних у всіх ваших справах. Навіть занадто активна. Пам'ятайте, що рішення
приймати лише вам. Не варто особливо
зваблюватися, заробити не вийде. Імовірні певні тертя
з керівництвом через різні підходи до рішення невідкладного питання. У вихідні дні приділіть увагу дітям.
Сприятливий день — середа, несприятливий —
вівторок.
БЛИЗНЯТА (22.05-21.06)
Тиждень обіцяє бути яскравим і насиченим різними враженнями і подіями, зустрічами та знайомствами. Можуть почати здійснюватися ваші заповітні бажання.
Ви одержите саме те, про що мріяли. Ваше почуття
гумору і особиста чарівність вплинуть на ваш успіх у
багатьох сферах. Не забувайте про відпочинок.
Сприятливий день — четвер, несприятливий —
середа.
РАК (22.06-23.07)
Варто подвоїти ентузіазм на роботі.
Керівництво очікує від вас відповідального кроку, не розчаруйте його. Саме зараз
ваша кар'єра може піти вгору. Не зневажайте перспективами, що відкриваються. Ви можете
одержати необхідну для себе інформацію, відповідь
на задані колись запитання, спробуйте розумно її використати.
Сприятливий день — п'ятниця, несприятливий
— субота.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Не виключені непорозуміння та плутанина. Ви мо-

жете невірно оцінити ситуацію та вчинки
близьких людей. Може трапитися велике
інформаційне перевантаження. Обережніше з новими звабними проектами, вони
можуть вас відволікти від справжнього
правильного шляху. На вас очікує ріст працездатності,
тому багато чого зможете встигнути. У вихідні сприятливий пасивний відпочинок у тихому і спокійному
оточенні.
Сприятливий день — середа, несприятливий —
понеділок.
ДІВА (24.08-23.09)
Робота може зажадати від вас додаткових зусиль. Не застрягайте на дрібних
завданнях, зосередьтеся на найголовнішому. Не жалійте часу й сил на перевірку
надійності джерел інформації. Удачу можуть принести
нові ідеї та контакти, у той же час намагайтеся уникати
непотрібних, порожніх зустрічей. В очах керівництва
слід бути якомога непомітнішими й скромнішими. У
вихідні виїдьте за місто.
Сприятливий день — п'ятниця, несприятливий
— вівторок.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ви можете вплинути на своє майбутнє, якщо будете готові ризикнути й щось
змінити. Варто подбати про те, щоб ваші
плани були масштабні. Вам будуть помітні цікаві деталі, дріб'язки, повз які раніше проходили.
Відстоюючи свою точку зору, не будьте надто вперті,
прислухайтеся до слів опонента — і ви уникнете конфліктної ситуації. У вихідні доведеться приймати відповідальні рішення.
Сприятливий день — четвер, несприятливий —
п'ятниця.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Поєднавши натхнення із земними завданнями, ви зможете досягти успіху й
зміцнити матеріальне становище. Особисте життя вас порадує. Ваша допомога
буде необхідна рідним, знадобитися може як порада й
підтримка, так і фізична сила. Вихідні присвятіть власному відпочинку.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий

— середа.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Варто проявити активність, але не
розкривати всі свої плани до кінця й не
слухати порад оточуючих, тому що власна думка може виявитися кориснішою за
будь-яку іншу. Не виключений маленький домашній
конфлікт, тому що близькі чекають від вас уваги й
теплоти, а ви будете продовжувати приємне для вас
витання в хмарах. Вихідні краще провести на самоті.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий
— четвер.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Розумно не звалювати весь вантаж
турбот на себе, а звернутися по допомогу до друзів або близьких людей. Успіх у
діловій сфері залежатиме від уміння домовитися й знайти компроміс. У вас з’явиться впевненість у власних силах і можливість упоратися з роботою вчасно. Вихідні — сприятливий час для поїздок і
подорожей.
Сприятливий день — четвер, несприятливий —
понеділок.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На вас чекає чимало зустрічей, новин,
поїздок у справах. Різко покращиться настрій, підніметься тонус, стане відчутно
більше сил, з'явиться безліч нових планів
та ідей. В особистому житті ви можете довідатися про
обман. Довіряйте своїй інтуїції в ділових і особистих
питаннях, якщо хочете уникнути прорахунків.
Сприятливий день — п'ятниця, несприятливий
— середа.
РИБИ (20.02-20.03)
Вам дається унікальний шанс перетворити супротивників на союзників, але діяти необхідно обережно й дипломатично.
Очікуйте важливі для вашої кар'єри події
та новини. Не вірте ніяким чуткам і пліткам, робити на
підставі них висновки було б украй нерозумно. Може
з'явитися страх за свою репутацію, якій, втім, навряд
чи щось буде реально загрожувати.
Сприятливий день – понеділок, несприятливий
— четвер.

КРОСВОРД
По горизонталі:
1. Пригорща насіння. 4. Кривий шлях
долі. 7. Бульйон для окрошки. 13. Підвищена потреба у певній групі товару.
14. Щит і меч для держави. 15. Влучний
вислів, узагальнена виразна думка. 16.
Пристрасний акцент у зачісці. 17. СТО
для літаків. 18. Допоміжний сигнальний
ліхтар на автівці. 21. Прибуття відпочивальників у санаторій. 22. Складова частина ланцюга.

По вертикалі:
2. І потяг, і оптовий магазин. 3. Одна
сушка на цілому ланцюжку. 5. Визначена ділянка для спортивних змагань. 6.
Дорогоцінність блакитного кольору. 8.
Місце розташування манекенів. 9. Пік на
даху будівлі. 10. Літня погода опівдні. 11.
Остання літера грецької абетки. 12. Відмінна прикмета Іхтіандра. 19. Крилатий
вислів, який несе певну закінчену думку.
20. Або пан, або пропав.

Мешканці міста, району, області, м. Києва, підприємства та
організації можуть передплатити газету «Вишгород»
у будь-якому відділенні поштового зв’язку.
Індекс газети ТОВ «Газета «Вишгород»
у Каталозі місцевих періодичних видань 76063.
У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку № 10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349.
НЕДIЛЯ , 6 ВЕРЕСНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:25 «Свiт навиворiт»
13:50 Т/с «Свати»
17:05 Х/ф «Диявол носить
Прада»
19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2020»
00:00 Х/ф «47 ронiнiв»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
09:10 «Джедаi 2020»
10:10, 00:35 «Загублений
свiт»

13:55 Х/ф «Посилка»
15:45 Х/ф «Загнаний»
17:20 Х/ф «Людина
президента»
19:15 Х/ф «Людина
президента-2»
21:00 Х/ф «Некерований»
22:55 Х/ф «Приреченi-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:20, 06:30, 06:35, 06:40,
06:45, 06:50, 06:55, 07:00,
08:15, 08:20, 08:25 Книгамандрiвка
07:15, 08:30 М/с
«Кмiтливий Сяодзi»
09:00 Божественна
Лiтургiя Православної
Церкви України
11:00 Недiльна Лiтургiя
Української Греко-

Католицької Церкви
12:30 Недiльна Свята
Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
15:00 Країна пiсень
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
18:00 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
18:30 Д/ц «Всi на море.
Коста-Рiка»
19:30 Д/с «Планета
iнновацiй»
19:55 Д/ф «Острови.
Унiкальнi Галапагоськi
острови: Пiвденна
Америка»
21:00 Новини
21:20 Розважальна
програма з Майклом

Щуром
22:00 Х/ф «Чемпiони»
ТРК «УКРАїНА»
07:00 Т/с «Кошик для
щастя»
11:00 Т/с «Чотирилисник
бажань»
15:00 Т/с «Ти тiльки мiй»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
20:55 Гучна справа
21:35 Футбол. Лiга Нацiй
УЄФА Iспанiя - Україна
23:50 Х/ф «Нульовий
цикл»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:10 М/ф «Жив собi кiт»
11:40 Х/ф «Макс»

13:50 Х/ф «Макс 2: Герой
Білого Дому»
15:30 М/ф «Секрети
домашнiх тварин»
17:15 М/ф «Посiпаки»
19:00, 20:00, 21:00,
22:00 Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Танька i Володька
23:00, 00:00 Сiмейка У
23:30 Країна У
СТБ
06:40 «Весiлля в
Малинiвцi: невiдома
версiя»
07:45 Х/ф «Двоє в новому
будинку»
09:25 «МастерШеф - 10»
12:55 «СуперМама»

17:00 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00 «Один за всiх»
23:05 «Я соромлюсь
свого тiла»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Варьяти
09:10 М/ф «Ваяна»
11:20 Х/ф «Парк
Юрського перiоду»
14:00 Х/ф «Парк
Юрського перiоду 2:
Загублений свiт»
16:30 Х/ф «Парк
Юрського перiоду 3»
18:20 Х/ф «Свiт Юрського
перiоду»

21:00 Х/ф «Кiнг-Конг»
00:50 Х/ф «Кривавi
загати»
ІНТЕР
06:50 «Гарне здоров’я»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Iнше життя»
12:00 Х/ф «Пенелопа»
14:05 Т/с «По рiзних
берегах»
18:10 Х/ф «Перш нiж я
засну»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Операцiя
«Ентеббе»
22:35 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
00:35 «Речдок»

ICTV
06:50, 09:45
Громадянська оборона
08:45 Секретний фронт
10:45, 13:00 Т/с «Вiддiл
44»
12:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Праведник»
16:15 Х/ф «Праведник-2»
18:45 Факти. Вечiр
20:55 Х/ф «Три iкси:
Реактивiзацiя»
23:00 Х/ф «Найманий
вбивця»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 20:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:20, 16:10, 17:10 Д/с

«Бойовi кораблi»
07:50, 21:30 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
08:15, 15:45 Vоїн - це я!
08:25, 15:25 Невигаданi
iсторiї
08:45 Натхнення
10:10, 11:10 Д/с
«Вiдчайдушнi часи»
12:25 Iндiйський фiльм
«Прийми мене»
18:10 Д/с «Сенсацiї ХХ
столiття»
19:15 Спостерiгач
19:35 Особливий погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time
22:00 Д/ф «1941»
23:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»
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Із золотим
весіллям!

Звертаюся
до небайдужих!

Вже півстоліття живуть у
любові та злагоді наші дорогі батьки —
Володимир Тихонович
і Валентина Іванівна
КРАВЧУКИ!
Ми вітаємо вас з цим
прекрасним ювілеєм від
усього серця! Живіть довго, рідненькі, і залишайтеся
для всіх нас яскравим прикладом того, що все в цьому житті можна перебороти разом, що
з коханням все досяжно і можливо!
Хай до ста літ ваші весни
и будуть легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам,
Нехай здійсняться ваші мрії,
А добрії серця не коряться рокам!
Люблячі діти
25 серпня відзначає день народження член Спілки письменників України, голова Вишгородської районної організації «Просвіта», патріот України, який все своє життя присвятив просвітництву, жертовності і любові до Української землі, до Української
держави, — Олександр Іванович ДРОБАХА.
Вишгородський клуб інтелігенції вітає Вас, пане Олександре!
Бажаємо Вам здоров'я, багато років повноцінного життя і щиро
у світі.
дякуємо Господу, що Ви є з нами у цьому
Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде — його не зупинить,
Прийміть вітання наші щирі,
До років ста Вам зичимо прожить!
Хай будуть поруч віра і надія,
ь,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І хай Господь по милості наділить
ють.
Ще довгих літ, що сонцем виграють.
Хай Матір Божа скрізь охороняє,,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа.
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА
з питань духовності і просвітництва, голова громадської
організації «Духовно-просвітницький центр «Спадщина»

Я, Попова Надія Олександрівна, працюю вчителем іноземної
мови у Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я». Прошу всіх
небайдужих людей допомогти
коштами на лікування моєї мами
Світлани Володимирівни Шульги.
Вже рік ми усіма силами намагаємося допомогти їй подолати рак кишківника, який після складної операції та шести
курсів хіміотерапії, на жаль, дав
метастази. 19.06.2020 р. робили
повторне обстеження КТ, колоноскопію та аналіз крові на РЕА,
які показали, що хвороба прогресує. Але, за прогнозами лікарів, шанси на одужання є.
Усіх небайдужих благаю про
допомогу! Дорога кожна гривня і
кожна хвилина!
Хай Господь береже Вас і Ваших рідних. Номер картки «Приват Банк»
5168 7450 1911 3312
Попова Надія
Олександрівна.

Допоможіть врятувати чоловіка

SOS

Моєму чоловікові Олегу Дмитрієву 1971 року народження у грудні
2019 року зробили операцію на серці — встановили клапан. Але операція пройшла невдало — через десять днів сталася зупинка серця, і
лише дивом Олег залишився живим…
Після цього він ще кілька разів лежав у лікарні. У нього знизився
гемоглобін, а лікарі виявили ще й цероз печінки у початковій стадії.
Аби врятувати Олегові життя, маємо підняти показники гемоглобіну, а далі — робити повторну операцію на серці. Її вартість — близько 200 тисяч гривень. Після всього пережитого коштів у нашої сім’ї не
лишилося. Тому дуже прошу кожного небайдужого допомогти хоча б
якимось грішми.
Щиро вірю у людську доброту й милосердя. Вірю в те, що за підтримки щирих людей мій чоловік буде жити, що разом з ним зустрінемо
ще багато світанків, порадіємо майбутнім онукам.
Номер моєї картки у Приватбанку: 4149499341023644, Світлана Дмитрієва

Запрошуємо на роботу спеціаліста на посаду «інженер-продавець».
Робочі обов’язки: технічні продажі; базове проектування.
Навички: AutoCad, Microsoft Office. Освіта вища технічна/технологічна.
Робота цікава, пов’язана з відрядженнями.
Оплата — за результатами співбесіди.
Тел: (067) 463-41-51

РОБОТА НА ДОМУ.
ДИСПЕТЧЕР У ТАКСІ
Фермерське господарство «Апіс Україна», яке займається переробкою продукції бджільництва та виробництвом пасічного обладнання, закуповує у населення мед,
віск, прополіс та реалізує вощину «Рута», «Дадан».
Адреса: Обухівський р-н, с. Халеп’я, вул. Лісова, 76 (8
км від Трипільської ТЕС).
Контакти: тел.: +38-044-339-99-82
моб.: +38-097-941-38-07
e-mail: apisua@ukr.net

Робота у Вишгороді!
Ресторан сімейного типу
відкриває вакансію:
- КУХАРЯ - ОФІЦІАНТА.
Запис на співбесіду: 093-475-75-57

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

(від 25 до 55 років).

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

ТОВ «КВОТ»
Запрошує ЧОЛОВІКІВ
на ПОСТІЙНУ та ТИМЧАСОВУ роботу
на станках у м.Вишгороді
ЛИВАРНИКІВ ПЛАСТМАС!
ВИДУВЩИКІВ ПЕТ-ТАРИ
(пластикових пляшок)!
Навчаємо!
Офіційне працевлаштування.
З/п чесна – від 7 500 грн на місяць на
руки (розраховується від виробітку)
Преміювання!
Чекаємо на вас!
Звертатися за адресою: м.Вишгород,
вул.Київська, 10.
Тел. (067) 760-54-82

ПРОДАМ
ПРИВАТИЗОВАНИЙ
ПОГРІБ
у кооперативі «Весна»
по вул. Київській
у Вишгороді.
Тел: (067) 505-86-34

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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