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Перший дзвоник — для вітань! > 4
У школярів і вчителів після карантину і
тривалих літніх канікул нарешті довгоочікувана зустріч! Як зробити її урочистою, радісною в умовах пандемії? Очевидно, все має
бути по-новому. У Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір'я» зробили це красиво,
весело й дотепно. Лінійки для першачків та
одинадцятикласників з веселою руханкою,
українським вальсом, танцем випускників...
Розваги, квести просто неба, уроки-мандри,
екскурсії, віртуальні подорожі... Море квітів,

Дешева
провокація
не спрацювала

посмішок, вражень і жодних обіймів. Перший дзвоник пролунав!
***
У зв'язку з карантинними обмеженнями
у НВК «ВРГ «Інтелект» - ЗОШ І ступеня» не
проводили традиційної лінійки, але першовересневий дзвінок пролунав, запросивши
на навчання 1560 учнів, серед яких 195
першокласників. Саме для них та їх батьків
заступник директора Людмила Бондарчук
та педагог-організатор Світлана Бельченко
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підготували та провели шкільне родинне
свято.
«Було багато посмішок та гарних побажань, побоювань і сподівань, а у дітей – ще
й багато екскурсій. Вони встигли відвідати
Національний музей-заповідник «Битва за
Київ у 1943 році» (щиро вдячні працівникам
музею та директору Івану Віковану за змістовні екскурсії); Національний парк «Межигіря», де насолоджувалися яскравою природою; Співоче поле з унікальною виставкою

Малий та середній
бізнес — основа
державної економіки
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квітів; покататися по Дніпру на теплоході;
провести уроки, присвячені року математики та життєвим цінностям; взяти участь у козацьких змаганнях (спасибі педагогу Любові
Юрченко). І, звичайно, говорили про правила поведінки та дотримання санітарно-гігієнічних умов, — розповіла директор закладу
Інна Шубко. — Перше вересня — справжнє
Всенародне свято мудрості, доброти, людяності, любові та підтримки!»
Далі — на стор. 4

Приєднуйтесь
до боротьби
за Дніпро!
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Нова політична партія
«Єдина громада»
презентувала свою команду
та стратегію у Вишгороді

25 жовтня 2020 року відбудуться
місцеві вибори, на яких українці обиратимуть місцеву владу — голів новостворених громад та депутатів місцевих рад.
Не Президента, який у першу чергу відповідає за зовнішню політику держави,
не народних депутатів-законотворців, а
представників місцевого самоврядування. Саме тому важливо обрати
не відомих людей з телевізора,
ставлеників згори чи «політичних туристів», а корінних жителів
Вишгородської громади, які не з
чуток знають про проблеми рідного населеного пункту.
Вже зовсім скоро офіційно розпочнеться виборчий процес, проте
вже зараз політичні сили активно
презентують своїх регіональних лідерів та представників, які планують взяти участь у виборчих перегонах.
27 серпня відбулась презентація стратегії та команди нової політичної партії «Єдина громада»
у Вишгороді. Місцевий осередок
очолив чинний депутат, підприємець, голова громадської організації «Вишгород — наш дім»
Володимир Лісогор.
Володимир разом із дружиною
Оленою — чинні депутати Вишгородської міської ради. Серед
пріоритетних напрямів діяльності:
розвиток інфраструктури та реконструкція застарілого житлового
фонду, підтримка ветеранів, пенсіонерів та соціально вразливих категорій. Для них не важлива реклама,
для них важливі — люди.
«Єдина громада» — нова політична партія, що на всеукраїнському рівні об’єднала людей, які
вже довели свою ефективність в
органах місцевого самоврядування,
у малому та середньому бізнесі, активних жителів громад та багатьох інших
сфер.
«Єдина громада» лише розпочинає
свій політичний шлях. Основний акцент
у команді — на розумінні всіх проблем та
потреб жителів, а головне — бачення конкретного вирішення. Відмова від популізму
— натомість виключно реалістичне бачен-

ня для реалізації поставлених завдань.
Володимир Лісогор розповів, чому
вирішив долучитися до партії «Єдина
громада» та сформувати свою команду у
майбутній Вишгородській ОТГ: «Великі національні політичні партії переважно у своїй діяльності лобіюють питання іноземців
чи займаються реалізацією власних політичних амбіцій. Натомість ефективних політичних сил, які б опікувались проблемами безпосередньо у громадах, які б мали
чітку стратегію розвитку рідної громади, а
не тільки стратегію яскравих промов на телебаченні, фактично немає».
«Ключовий момент команди «Єдина
громада» — порядність, професіоналізм
та патріотизм — у центрі прийняття рішень. Те, чого так не вистачає сьогодні великим національним партіям», — пояснив
Лісогор.

Лідер Вишгородської міської команди політичної партії «Єдина громада»
Володимир Лісогор зібрав на установчу
зустріч своїх однодумців та колег — активних жителів Вишгородської громади, які прагнуть змін та мають бачення
розвитку рідного населеного пункту.
Представники «Єдиної громади» на зу-

стрічі акцентували, що сьогодні є можливість втілити позитивні зрушення у рідному
Вишгороді, зокрема, і через представництво в органах місцевого самоврядування,
висунувши у депутати порядних людей, які
дійсно бажають щось змінити. Проте без
сильної команди в раді це дуже складно.
Кожна політична партія має свою ідею,
свої заклики та, відповідно, свого виборця.
«Ми ж прагнемо об’єднати громаду, працювати на результат, щоб люди відчули
позитивні зміни у своєму житті вже завтра.
Із завершенням реформи децентралізації
це стане ще простіше, адже громади будуть мати більше можливостей та повноважень», — розповів Володимир Лісогор.
Учасники зустрічі визначили вектори
руху на найближчий період, а також обговорили проблематику та завдання команди у майбутній Вишгородській громаді.
Завдання, які поставили
учасники «Єдиної громади»
у Вишгородській ОТГ:
Налагодження комунікації в процесі прийняття рішень між головою громади,
депутатами та безпосередньо жителями Вишгорода.
Суспільно важливі рішення
для Вишгорода повинні прийматися не одноосібно в кабінетах, а в процесі постійного
діалогу з громадянами. Депутат — це не той, хто має вирішувати свої питання на сесіях,
це, в першу чергу, представник вишгородців у владі.
Створення якісних майданчиків для дозвілля всіх
вікових категорій. Потрібно
створити необхідні умови для
розвитку ініціатив як молодого
покоління, так і людей поважного віку. Сьогодні ми бачимо
поодинокі громадські ініціативи жителів міста, тому потрібно об’єднуватися та спільними зусиллями створювати
комфортні умови для розвитку
кожного мешканця!
Будівництво
доступної
інфраструктури: створення
нових шкіл та дитячих садочків — пріоритет.
Вирішення проблеми застарілого житлового фонду
та створення нових міських
програм. Як додатковий інструмент — заохочення мешканців до
створення ОСББ.
Вирішення проблеми хаотичної забудови та відсутності вимог до будівництва (зокрема, прибережної зони).
Цілі «Єдиної громади»:
Об’єднання країни, починаючи з рідної
Вишгородської громади;

Залучення активних громадян до розвитку громади, незалежно від вікової категорії;
Організація професійної дискусії на
тему ефективного розвитку Вишгородської громади;
Формування результативної команди
управлінців.
«Важливо пам’ятати, що в процесі децентралізації до складу Вишгородської
територіальної громади, окрім Вишгорода, увійшло також село Хотянівка, тому
обов’язково потрібно враховувати потреби
та проблематику місцевих жителів», — акцентують представники «Єдиної громади».

Основа Вишгородського осередку політичної партії «Єдина громада»
— мешканці міста, які зарекомендували
себе в органах місцевого самоврядування, успішні представники бізнесу та люди
з активною громадською позицією. Люди,
які не грають у політику, а мають бажання, ідеї та стратегію, як поліпшити життя
пересічного жителя Вишгородщини вже в
короткочасній перспективі.
У команді Володимира Лісогора —
фахові, професійні у різних сферах люди,
які розуміються на проблемах і потребах
міста, а також у тематиці децентралізації,
здатні системно працювати на результат.
«Ми не обіцяємо щасливе майбутнє, не
маніпулюємо минулим, ми просто робимо
добрі речі для міста вже сьогодні! А люди
нехай обиратимуть, що їм ближче», — коментує Лісогор.
Цінності команди «Єдиної громади»
— єдність та взаєморозуміння. Відмова від
популізму, натомість — щоденна кропітка
робота для людей. Менше слів — більше
дій!
Однозначна перевага політичної партії
«Єдина громада» — це абсолютно незалежна потужна політична сила, представникам якої не потрібні вказівки «згори».
Рішення будуть прийматися виключно
спільно з громадою та задля громади.
Разом з активними жителями Вишгородської ОТГ команда планує втілювати
зміни тут і зараз! Розвиток громади тут!
Змінимо рідну громаду — змінимо
країну!

Вишгород
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«ЗА Майбутнє» вимагає застрахувати працівників освіти
та підняти зарплати вчителям, — Ярослав Москаленко
Депутатська група «ЗА Майбутнє»
у ВРУ зареєструвала законопроекти
про обов’язкове страхування освітян, а також про підвищення зарплат
учителям. Про це заявив керівник
Київської обласної організації партії
«За Майбутнє» Ярослав Москаленко.
«Щоб підтримати освітян, депутатська група партії «ЗА Майбутнє»
зареєструвала у Верховній Раді законопроект, який застрахує життя усіх
працівників сфери освіти: вчителів,
кухарів, прибиральниць. Обов’язкове
державне страхування — це найменше, що сьогодні влада може для них
зробити. Наша команда наполягає на
невідкладному голосуванні цього законопроекту в Раді, а від уряду — негайного виділення коштів на страхування
освітян із стабілізаційного фонду для
фінансування заходів із протидії коронавірусу», — наголосив Москаленко.
Окрім того, він звернув увагу на
безвідповідальну підготовку влади Ки-

ївщини до навчального року.
«Коли віддзвеніли перші дзвоники
в школах, можна констатувати: КОДА
вчергове проігнорувала інтереси громад області. Освітня галузь Київщини
знову залишилась сам на сам зі своїми
проблемами. Адже керманичі області
не зуміли вирішити проблему належного забезпечення освітян і школярів
засобами індивідуального захисту. Для
того, щоб оперативно вирішувати ці
проблеми, забезпечити фінансування
відповідних заходів у навчальних установах, представники КОДА мали прорахувати та віднайти обсяг додаткових
фінансових ресурсів, необхідний для
забезпечення захисними масками, антисептиками для рук, дезінфекційними
засобами для поверхонь загалом по
області та у розрізі кожного окремого
органу місцевого самоврядування», —
сказав лідер «ЗА Майбутнє» на Київщині.
Ярослав Москаленко пояснив, що

витрати на підготовку навчального
року у питанні безпеки очікуються значні.
«Адже, безпечна осінь у навчальних
закладах — це не просто температурний скринінг та пляшка дезінфектора
на вході, а індивідуальні засоби захисту
кожному, хто там перебуває. А ще —
збільшення кількості прибиральників,
які мають забезпечити безперервний
процес дезінфекції приміщень», — зазначив він.
Також Москаленко акцентував, що
обласна влада так і не усвідомила рівня відповідальності, яка лежить сьогодні на її плечах.
«КОДА не усвідомила, що внаслідок її бездіяльності під загрозою може
опинитися життя наших дітей, освітян.
Мені, як батькові школярки, це особливо болить, тому будемо піднімати це питання перед Прем’єр-міністром України
та міністром освіти і науки України», —
заявив він.

Дешева провокація не спрацювала
Напередодні виборів у соціальних мережах дедалі частіше з’являються всілякі
провокації. Із останніх — гаряче обговорення одного з проектів рішення, що мав
би розглядатися на сесії, щодо розміщення
малих архітектурних форм (МАФів). Питання прокоментував Вишгородський міський
голова Олексій Момот:
— Немісцевий підприємець, киянин, подав
проект рішення, бо захотів у Вишгороді розмісити тимчасову споруду, в простонародді —
МАФ, для кав’ярні. Визначив 9 альтернативних
місць. Окремі «активісти» підхопили цей проект, вирішивши зробити на ньому сенсацію,
нібито наостанок каденції депутати чи міський
голова вирішили заставити все місто МАФами. Насправді, все абсолютно не так.
По-перше, коли міська рада отримує заяви

від будь-кого, відповідно до процедури розглядаємо їх на сесії. Щодо конкретного проекту
рішення, то він знятий з порядку денного через брак документів — підприємець не подав
свідоцтво про реєстрацію і т. ін. Якщо наступного разу він надасть весь пакет документів,
його питання винесемо на сесію, бо це наш
обов’язок. Чи проголосують за нього депутати
— я впевнений, що ні. Адже законодавство не
дозволяє розміщувати кав’ярню в тих місцях,
де хоче підприємець.
Загалом, у нас проблема з тимчасовими
спорудами для ведення господарської діяльності — гіперболізована. До неї люди переважно ставляться негативно. Але, якщо місце
дозволяє і відповідає схемі розміщення, законодавству, я не бачу в цьому нічого поганого.
Тобто, в нинішній важкий час, якщо підпри-

ємець зможе працювати, щоб утримувати родину і створити в місті кілька робочих місць, то
в цьому нічого поганого я не бачу. Але це не
стосується того проекту рішення, яке обговорювалося в мережі.
— Велика кількість коментарів можливо
свідчить про передвиборчу провокацію?
— Можливо. Я не виключаю, що під час
активної виборчої кампанії таких провокацій буде дуже багато. Не виключаю, але і не
можу стверджувати в даному випадку, бо немає конкретних фактів. Лише констатую, що
невідомий немісцевий підприємець подав у
канцелярію неповний пакет документів з графічними матеріалами. Та ще до того, як вони
потрапили до мене, то вже опинилися в Інтернеті… Тому можна робити різні висновки.
Вікторія ШМИГОРА

ERROR...

Танцівниці
пляж прибрали

Достатньо, щоб кожна людина не полінувалася, нахилилася і підняла із землі папірець, а ще
краще — не смітила, і тоді наше довкілля нагадуватиме доглянуту Європу. Місця масового відпочинку, особливо пляжі, теж у цьому випадку
виглядатимуть подібно чистюсіньким пляжам
Мальорки і Рів’єри.
Очевидно цими істинами і керувалися учасниці
танцювального гурту «Світлинка» на чолі із Зінаїдою Крушановською. Наші старші танцівниці, які неодноразово демонстрували свою майстерність широкому загалу вишгородців, на День Незалежності
вирішили «подарувати» землякам чистий пляж за
хвилерізом.
Жіноцтво дружно взялося за граблі, мішки для
сміття і невдовзі за годину-другу берег було очищено від викинутих водоростей, побутового целофану,
обгорток, тобто всього, що залишають за собою
невдячні відпочивальники. Пляж прибрали дуже добросовісно. Була б у нас машина-пилосос, як на пляжах Ібіци, жінки б не залишили на території жодного
кинутого недопалка чи пробки.
Цю може і не масштабну, але важливу акцію
гаряче підтримали депутати міської ради Артем

Тютюнник і Сергій Жадан. Після толоки вони організували прогулянку учасниць гурту «Світлинка» по
Київському водосховищу на теплоході «Резон». На
верхній відкритій палубі судна були жарти, спів, танці і, звісно, подяка депутатам за турботу і увагу.
Загалом гурт «Світлинка» люб’язно запрошує
усіх бажаючих навчитися гарно танцювати до спортзали БК «Енергетик» на захоплюючі майстер-класи.
Влас. інф.
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ДЕНЬ ЗНАНЬ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

(Початок на стор. 1)
Цьогорічне свято Першого дзвоника
у Вишгородській ЗОШ І-ІІІ ступенів №
1, як і у більшості закладів освіти, розпочалося в дещо незвичних умовах. З
особливим трепетом готувалися переступити поріг школи 114 першокласників.
Перший день у школі запам’ятається їм
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Перший дзвоник — для вітань!

назавжди, адже вони стали частиною великої шкільної родини. Святкова зустріч
для них відбулася на майданчику просто
неба. Директор школи Олег Тимченко
радо привітав першокласників і побажав
їм бути допитливими, активними, не боятися труднощів. А непосидючий Шкідник
додав трохи гумору, веселощів та жартів.

Для
одинадцятикласників
Свято
знань було сповнене теплого суму, адже
воно — останнє у рідній школі.
Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти та науки, усіх наших учнів
об’єднала тема першого уроку, спрямованого на формування нової культури
поведінки, навчання та перебування у

закладі освіти з урахуванням епідеміологічної ситуації, — «Культура здорового
способу життя в нових обставинах».
Шановні колеги, учні, батьки! Здоров'я
вам, терпіння, натхнення та творчої наснаги в цей нелегкий час! Вдалих стартів!
Омріяних перемог!
Адміністрація школи

Веселий гамір дітей
додає оптимізму
ПОЗАШКІЛЛЯ
День знань у Вишгородському
міському центрі творчості «Джерело»
розпочався з педагогічної наради. Говорили про нагальне: як працюватиме
заклад в умовах пандемії.
Більшість правил і рекомендацій —
такі ж як і для всіх освітніх закладів, рекомендовані МОЗ і Міносвіти. Проте,
специфіка роботи закладу, куди щодня
приходять діти з усіх шкіл міста, а також
батьки найменших вихованців, вимагає
ще більшої уваги, нових методів і форм
роботи. Тому директор Центру Наталія
Кисіль наголосила на тих робочих моментах, які убезпечуватимуть педагогів та дітей від захворювання, — розведення груп,
створення умов для якнайменшої кількості контактів дітей між собою та з батьками
одногрупників.
У закладі забезпечать педагогів масками, допускатимуть до роботи після температурного скринінгу, якщо температура
тіла не перевищує 37,2 оС.
На вході в заклад діти та дорослі
зобов’язані продезінфікувати руки. Для
цього можна скористатися антисептиком
або вимити руки з милом.
З батьками рекомендовано контактувати через електронні засоби зв’язку —
телефон, вайбер, месенджер.

Школи і карантин:
за новими правилами
1 вересня не
було звичних
для початку навчального року
урочистостей, батьків у приміщення шкіл поки
що не пускатимуть, а школи мають
бути забезпечені засобами протиепідемічної безпеки.
Додатково нагадаю про нюанси
організації навчального процесу.
Усі навчальні заклади, за рекомендаціями МОЗ, мають бути забезпечені
достатньою кількістю безконтактних
термометрів, дезінфекторів, антисептиків для рук, засобів особистої гігієни та
індивідуального захисту.
Також перед початком робочого дня
всьому персоналу навчального закладу потрібно проходити температурний
контроль.
А при вході до навчального закладу
мають бути встановлені антисептики.
Школярі перед уроками обов’язково повинні мити руки з милом.
Діяльність груп подовженого дня у
школах допускається, однак визначаються умови, за якими керівник закладу має забезпечити дотримання під час
їхньої роботи рекомендацій МОЗ щодо
організації освітнього процесу.
Для школярів молодших класів встановлено деяке послаблення: учні 1–4
класів можуть маски не використовувати. А ось усі старші школярі обов’язково
повинні заходити у школу в масках та
бути в них під час переходів по коридо-

рах. Втім, під час занять можуть їх не
одягати.
Міністерство охорони здоров’я рекомендує максимально скоротити пересування дітей між класами. А також, якщо
дозволяє погода, проводити заняття з
деяких предметів (на розсуд учителя) на
свіжому повітрі.
Харчування школярів має бути організовано із дотриманням безпечної
відстані – 1,5 м між столами та 1 м між
дітьми. А ось харчування у форматі
«шведський стіл» – під забороною.
Рекомендації для дитячих садків
Щоранку проводити температурний
скринінг всім співробітникам садка (всі,
у кого виявлена температура вище 37,2
градусів, не допускаються до роботи).
Щоранку вимірювати температуру дітям перед входом у садок, а також кожні
4 години, проведені в садку (якщо у дитини виявлять температуру тіла вище
37,2, необхідно її ізолювати і повідомити
батькам).
Вихователь може забирати дитину у
батьків тільки на вулиці, при цьому батьки мають бути в масці, яка закриває рот
і ніс.
Біля входу в садок повинен стояти
дезінфектор, спиртовий антисептик.
— Всі дії, як наприклад, миття рук,
вимірювання температури, обробка рук
дезінфектором повинні проводитися з
дітьми в ігровій формі.
Бережіть одне одного та будьте здорові!
Трохим ІВАНОВ

Перед тим, як відправити дитину на заняття, батьки мають оцінити її стан. За наявності симптомів захворювання — підвищена температура, кашель, нежить, біль у
горлі — дитину слід залишити вдома.
Карантинні обмеження внесли зміни і
у специфіку освітньої діяльності закладу,
про що розповіла заступник директора
Оксана Миненко. Загальні свята, зазвичай масові, проходитимуть у формі мінізаходів. Роботу колективів рекомендовано максимально знімати на відео, яке
батьки і всі зацікавлені зможуть переглянути на сайті центру творчості, в Інстаграм
та Фейсбуку. Як і майстер-класи від педагогів. Участь у масових обласних, всеукраїнських конкурсах також буде обмежена.
Для дітей від 12-ти років працюватиме Джерело/ЧАТ (від художнього керівника Марини Іллєнок), де вони братимуть
участь у цікавих заходах, флешмобах та
ін., за що отримуватимуть відповідні бали,
які можуть обміняти на корисну для себе
річ.
Адміністрація і педагоги центру творчості робитимуть усе можливе, аби дітям
було цікаво і безпечно у позашкільний час.
А веселий гамір дітей у навчальних приміщеннях закладу, котрі вже прийшли на
заняття, додає всім нам оптимізму та віри
в краще.
Валентина ЯКОВЕНКО

ТОЧКА ЗОРУ

Першовересневе…
1 вересня ми
всі вітали школярів та їх вчителів
із Днем знань!
Веселий, радісний
настрій
псувало
тільки одне — ситуація з коронавірусом і ставлення держави до цього.
А саме — весною 2020 Кабмін з пафосом
створив Фонд боротьби з КОВІД, куди було
направлено 66 (і більше) мільярдів гривень.
Забрали кошти на цей спецфонд також і з
бюджету галузі освіти — 5 мільярдів гривень.
Тобто відібрали кошти, що були спрямовані
на придбання підручників, парт, комп’ютерів,
для ремонтів закладів освіти...
А як витратили?!
Гроші витрачені на зовсім інші потреби:
35 млрд гривень, уявіть собі, — на .... будівництво доріг;
7 млрд — на фонд соціального страхування;
2,5 млрд — на доплати силовим структурам;
Я ЗА додаткові виплати, я ЗА доплати
військовим. Але чому з фонду на боротьбу з
КОВІД?!
А будівництво доріг за ці кошти — це взагалі нонсенс.
Авжеж! Перед виборами треба побудувати хоч що-небудь. Браво, але нещиро, відрапортувати про успіхи. Все ж інше руйнується.
Влада збирає політичні бонуси, а розплачуємось за це ми.
І ось — новий навчальний рік. Міністерство охорони здоров’я та комісія з Надзвичайних ситуацій народжують суворі протиепідемічні правила (безконтактні термометри,

маски, дистанція в школах, дезінфекція та
інше), але будь-якого фінансового забезпечення на це немає!!!..
Наказати ж не важко, а ось здійснюється все це знову за рахунок самих вчителів,
батьків та волонтерів!
Навіть маски педагоги та діти мусять купувати собі самі!!!
Якщо дотримуватись норм, то на півроку
одному школяреві потрібно якнайменше 100
масок... А це — більше 1000 грн із батьківської кишені!!! Та невже на це не вистачає
коштів у Фонді?! Вистачало!!! Але було, та
загуло!!!
Така сама ситуація з лікарнями. Ані захисту для медичного персоналу, ані ліків.
Взагалі, по всій країні на боротьбу з епідемією зі спецфонду було використано лише
близько 10 млрд грн. Тобто — 15 відсотків!!!
Це вже не тільки нецільове використання
коштів.
Це — злочин проти власного народу.
Я пишаюсь тим, що волонтери з різними
політичними поглядами знову об’єднались та
намагаються виправити цю незграбну діяльність керівництва держави, збирають кошти
та допомагають школам, дитячим садочкам
та лікарням!
Я пишаюсь командою ЄС, яка бере в цьому найактивнішу у всій державі участь. Не
перед виборами, а щоденно з початку пандемії.
Одні маски за кордон продають, а інші їх
у країну за власні кошти везуть. Ось така собі
паралельна реальність.
З Першим вересня!
Щастя та здоров’я школярам та викладачам!
Андрій ПЕЩЕРІН
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Малий та середній бізнес —
основа державної економіки

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.
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

ЕКОФОН

РАКУРС

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 рівні 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 бізнес
«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 аутсор-

сингової 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
аутсорсингових 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

Приєднуйтесь до боротьби за Дніпро!

Для рибалок та відпочиваючих такі картини
стають все масштабнішими.
Насправді — це жахлива катастрофа, що невпинно наближається.
Площі під килимом чилиму (водяного горіха) щорічно заростають шаленими темпами. Якщо 3-4 роки
тому на Київському водосховищі вони складали 40
км2, то за оцінками експертів станом на сьогодні ця цифра зросла до 46 км2.
Чилим — шкідник, який убиває фітопланктон, залишає під собою «мертву воду» без кисню, поступово, але невтомно забирає у риби нерестилища. Наразі
чилим видозмінюється, поширюється з мілководдя на
глибину.
Разом із тим ця реліктова рослина занесена у Червону книгу України, тому, аби чистити/прибирати її —
не тільки не маємо грошей, але й права…
Декілька років тому екологи та активісти (я теж
безпосередньо брав участь) вивчали цю проблему. У
результаті — ініційовано вилучення дніпровського чилиму з Червоної книги. І вже навіть зроблено суттєві
правові кроки в цьому напрямку.
Проте процес цей дуже інертний. Академіки Червоної книги збираються вкрай рідко, раз на 2-3 роки. А
тим часом ситуація загострюється ще кількома факторами: безгосподарним, недолугим, злочинним став-

ленням держави до організації рибного промислу в
Україні; наявністю проблеми з очисними спорудами,
скиданням стоків промисловими підприємствами
(насамперед, із вмістом
миючих засобів) та розорюванням непорядними
аграріями лугів біля річок
із подальшою обробкою
фосфатовмісними добривами.
Все це призводить до
знищення риби. Вчені підрахували, що в порівнянні з 1991 роком ляща у
водоймах Дніпровського
басейну залишилось біля
25 %, щуки/сома/судака
— 10-20 %. А ось чехоня,
лин чи жерих, такі знайомі
рибалкам раніше, зникли
майже зовсім!..
Якщо не вживати термінових заходів, то від Вишгорода до Чорнобиля будемо мати МЕГАБОЛОТО. Дуже
красива картинка для постапокаліптичних кінокартин,
але жах для наших нащадків.
Закликаю небайдужих громадян приєднуватись
до боротьби за Дніпро! Маємо розробити конкретний
план дій порятунку ситуації. Буде потрібна допомога
активістів!

На 27 серпня біля Київського моря було заплановано пресконференцію з цього питання, організовану
Асоціацією рибалок України, Національною екологічною радою, із залученням представників відповідних
держструктур, природоохоронних громадських організацій, але через несприятливі погодні умови її перенесли.
Тримаю питання на контролі. Про наступні події повідомлятиму.
Андрій ПЕЩЕРІН
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ПОНЕДІЛОК, 7 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»
11:20, 12:20, 12:45,
13:40, 14:15, 14:50, 15:50
«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, 18:45 «Джедаi»

07:10 Т/с «Опер за
викликом-4»
09:55 «Помста природи»
10:20 «Загублений свiт»
14:05 Х/ф «Гра смертi»
16:00 Х/ф «Мистецтво
вiйни»
19:20 Т/с «Опер за
викликом»
20:15, 21:20 Т/с
«Звонар-2»
22:30, 00:05 Т/с «Кiстки»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ПРОФIЛАКТИКА
КАНАЛУ
14:00 Д/ф «Клiтка для
двох»
15:00, 18:00, 21:00, 23:00
Новини

15:15 Х/ф «Чемпiони»
17:25 Плiч-о-плiч
18:20 Д/с «Планета
iнновацiй. Глобальне
потеплiння»
18:55 Д/с «Дика
прогулянка»
19:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
21:35 «Зворотний вiдлiк»
23:35 Бюджетники
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Гучна справа
08:10 Реальна мiстика
10:20, 15:30 Агенти
справедливостi
15:00, 19:00, 23:00
Сьогоднi
16:00 Iсторiя одного

злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3»
20:10 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с «На
твоєму боцi 2»
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 Сiмейка У
10:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля

12:15 Панянка-селянка
21:15 Х/ф «П’ятий
елемент»
23:30 Одного разу в Одесi
СТБ
06:40 Т/с «Комiсар Рекс»
09:40 «МастерШеф - 8»
12:25, 14:50 Т/с «Я все
тобi доведу»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:00 «СуперМама»
19:05 «Детектор брехнi»
20:15, 22:45 Т/с
«Спiймати Кайдаша»
23:35 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз

майбутнього»
07:20 Варьяти
11:40 Шалена зiрка
12:40 Х/ф «Кiнг Конг»
16:40 Х/ф «Свiт Юрського
перiоду»
19:00 У кого бiльше?
21:00 Х/ф «Незвичайнi
пригоди Адель Блан-Сек»
23:10 Х/ф «Тихе мiсце»
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

«Пенелопа»
13:55 Х/ф «Перш, нiж я
засну»
15:45 «Жди мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Кінці у
воду»
ICTV
06:25 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10:10 Секретний фронт
10:50, 13:15 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:15 Х/ф
«Найманий вбивця»

16:30 Х/ф «Три iкси:
Реактивiзацiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Бiльше нiж правда
21:30 Т/с «Пес-5»
22:30 Свобода слова
00:00 Х/ф «Засiдка»
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, 23:10 Д/с
«Сумнозвiснi»
19:25, 00:30 Д/с
«Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»

ВIВТОРОК, 8 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»
11:20, 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»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:45 «Джедаi»
07:10 Т/с «Заблудлi вiвцi»
09:10 «Помста природи»
09:40, 17:20 «Загублений

свiт»
13:50 Х/ф «Некерований»
15:45 Х/ф «Загнаний»
19:20 Т/с «Опер за
викликом»
20:15, 21:20 Т/с
«Звонар-2»
22:25, 00:00 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 «Росселла»
10:30 Смаки Європи
11:00 Дивовижнi сади.

Парк Марiї-Луїзи - Iспанiя
15:20 «Грандiознi
проекти: вулиця»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55 Д/с «Дика
прогулянка»
19:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
21:40 #ВУКРАЇНI
22:15 Святi та грiшнi
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 Зоряний шлях. Новi
випуски

10:20 Реальна мiстика
12:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3»
20:10 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi 2»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «Вiкно життя 2»
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
Одного разу в Одесi
10:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля
12:15 Панянка-селянка
21:15 Х/ф «Леон - кiлер»
СТБ
07:00 Т/с «Комiсар Рекс»
10:00 «МастерШеф - 8»
12:40, 14:50 Т/с «Я все
тобi доведу»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Таємницi ДНК»
20:15, 22:45 Т/с
«Спiймати Кайдаша»
23:35 Т/с «Доктор Хаус»

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
11:00 Х/ф «Рятувальники
Малiбу»
13:10 Суперiнтуїцiя
15:10, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Золота
дитина»
23:00 Х/ф «Норбiт»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»

13:20 «Добре здоров’я»
14:25, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок. Ехо війни»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Кінці у
воду»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10:10 Бiльше нiж правда
12:00, 13:15 Х/ф
«Анаконда»
12:45, 15:45 Факти. День

14:20, 16:15 Т/с «Пес»
17:00 Х/ф «Живим чи
мертвим»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:30 Т/с «Пес-5»
22:40 Т/с «Менталiст»
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 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, 23:10 Д/с
«Сумнозвiснi»
19:25, 00:30 Д/с
«Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової
вiйни»

СЕРЕДА, 9 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»
11:20, 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, 23:55 «Свiт
навиворiт 11: Китай»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:45 «Джедаi»
07:10 Т/с «Заблудлi вiвцi»
09:10 «Помста природи»
09:35, 17:15 «Загублений

свiт»
13:45 Х/ф «Людина
президента»
15:40 Х/ф «Людина
президента-2»
19:20 Т/с «Опер за
викликом»
20:15, 21:20 Т/с
«Звонар-2»
22:25, 00:00 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 «Росселла»
10:30 Смаки Європи

11:00 Дивовижнi сади.
Кiнта да Регалейра Португалiя
11:25 Телепродаж
15:20 «Грандiознi
проекти: вулиця»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:55 Д/с «Дика
прогулянка»
19:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
22:15 Т/с Прем’єра.
«Модус»
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 Зоряний шлях. Новi

випуски
10:20 Реальна мiстика
12:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3»
20:10 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi 2»
23:30 Т/с «Вiкно життя 2»
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, 00:00

Одного разу в Одесi
10:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля
12:15 Панянка-селянка
21:15 Х/ф «Особлива
думка»
СТБ
07:05 Т/с «Комiсар Рекс»
10:05 «МастерШеф - 8»
12:55, 14:50 Т/с «Я все
тобi доведу»
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»
23:40 Т/с «Доктор Хаус»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Варьяти
09:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
10:40 Х/ф «Проста
послуга»
13:00 Хто проти
блондинок?
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Бандитки»
22:50 Х/ф «Справа 39»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»

11:00, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Добре здоров’я»
14:25, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок. Ехо війни»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Кінці у
воду»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Спокуса»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10:10 Громадянська
оборона
11:10, 13:15 Х/ф
«Анаконда-2: Полювання

за проклятою орхiдеєю»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35, 16:25 Т/с «Пес»
16:40 Х/ф «Грошовий
поїзд»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Пес-5»
22:40 Т/с «Менталiст»
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
06:30, 15:30 Час «Ч»
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 17:10 Д/с «Бойовi
машини»

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»
16:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
18:10, 23:10 Д/с
«Сумнозвiснi»
19:25 Д/с «Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової
вiйни»

ЧЕТВЕР, 10 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»
11:20, 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 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу
2020»
00:45 Х/ф «Диявол носить
Прада»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»

06:35, 18:45 «Джедаi»
07:10 Т/с «Дiлянка
лейтенанта Качури.
Фiльм 4: Чорна павутина»
09:10 «Помста природи»
09:35, 17:20 «Загублений
свiт»
14:25 Х/ф «Кинджалиблизнята»
16:10 Х/ф «П’ята подорож
Синбада»
19:20 Т/с «Опер за
викликом»
20:15, 21:20 Т/с
«Звонар-2»
22:30 Т/с «Кiстки-2»
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 «Росселла»
10:30 Смаки Європи
11:00 Дивовижнi сади.
Палац Маркiза де
Фронтейра - Португалiя
11:25 Телепродаж
15:20 «Грандiознi
проекти: вулиця»
16:30 Т/с «Полдарк»
18:55 Д/с «Дика
прогулянка»
19:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
21:40 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Т/с «Модус»
00:00 #ВУКРАЇНI

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зоряний шлях. Новi
випуски
10:20 Реальна мiстика
12:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3»
20:10 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi 2»
23:20 Слiдами
00:00 Т/с «Вiкно життя 2»
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, 00:30
Країна У
09:45, 15:45, 23:30
Одного разу в Одесi
10:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля
12:15 Панянка-селянка
21:15 Х/ф «Мексиканець»
СТБ
07:05 Т/с «Комiсар Рекс»
10:05 «МастерШеф - 8»
12:55, 14:50 Т/с «Я все
тобi доведу»
14:30, 17:30, 22:00

«Вiкна-Новини»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с
«Спiймати Кайдаша»
23:45 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20, 12:50, 02:10
Варьяти
09:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
10:50 Х/ф «Норбiт»
14:50, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Конан варвар»
23:10 Х/ф «Нiчка жахiв»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,

17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Добре здоров’я»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок. Ехо війни»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Кінці у
воду»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Спокуса»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi

новини з К. Стогнiєм
10:00 Секретний фронт
11:00, 13:15 Х/ф
«Грошовий поїзд»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:10 Т/с «Пес»
16:25 Х/ф «Iграшковi
солдатики»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Анти-зомбi
21:30 Т/с «Пес-5»
22:45 Т/с «Менталiст»
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
06:30, 15:30 Час «Ч»
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с «Бойовi
машини»
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, 23:10 Д/с
«Сумнозвiснi»
19:25 Д/с «Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 1 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 «Вечiрнiй квартал
2020»
00:05 Х/ф «Бiля моря»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»

06:35 «Джедаi»
07:10 Т/с «Дiлянка
лейтенанта Качури.
Фiльм 4: Чорна павутина»
09:10 «Помста природи»
09:55, 17:20 «Загублений
свiт»
13:45 Х/ф «Посилка»
15:25 Х/ф «Некерований»
18:55 2 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Десна»
21:00 Х/ф «Перше
вбивство»
22:55 Х/ф «Петля часу»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Книга
джунглiв»
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини

07:05, 08:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспiльна студiя.
Марафон
09:00 Божественна
Лiтургiя Православної
Церкви України у
Свято-Михайлiвському
Золотоверхому соборi
у день вшанування
Усiкновення глави
пророка, предтечi i
хрестителя Господнього
Iоана
15:20 «Грандiознi
проекти:Нова Зеландiя»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/с «Дика
прогулянка»
19:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»

21:40 Д/ф «Олександр
Довженко: Одеський
свiтанок»
22:15 Т/с «Модус»
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 Зоряний шлях. Новi
випуски
10:20 Реальна мiстика
12:20, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 3»

20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Готель
Купiдон»
ТЕТ
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, 23:55
Одного разу в Одесi
10:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля
12:15 Панянка-селянка
21:15 Х/ф «Той, що

вижив»
СТБ
08:55 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 5»
10:50, 14:50, 18:05 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
19:00, 22:45 Т/с «Слiд»
23:25 «Таємницi ДНК»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Варьяти
09:00 Аферисти в
мережах
13:00 Хто зверху?
15:10 Х/ф «Дiамантовий
полiцейський»

17:10 Х/ф «Золота
дитина»
19:00 Х/ф «Код Да Вiнчi»
22:00 Х/ф «Ангели i
демони»
00:50 Варьяти
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Добре здоров’я»
14:25, 15:25, 23:50
«Речдок»
16:20 «Речдок. Ехо війни»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»

22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10:10 Анти-зомбi
11:10, 13:15, 13:50 Т/с
«Вижити за будь-яку
цiну-2»
12:45, 15:45 Факти. День
16:15 Скетч-шоу «На
трьох»
17:15, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
23:00 Скетч-шоу «На
трьох-8»
5 КАНАЛ
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с «Бойовi
машини»
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, 23:10 Д/с
«Сумнозвiснi»
19:25 Д/с «Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»

СУБОТ А , 12 ВЕРЕСНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
15:30 «Танцi з зiрками
2020»
19:30 ТСН
20:15 «Чистоnews 2020»
20:25 «Вечiрнiй квартал
2020»
22:00 «25 рокiв. Ти не
один»
23:50 «Свiтське життя.
2020»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
08:30 «Джедаi 2020»

09:30 «Загублений свiт»
14:30 Х/ф «Вiйни дронiв»
15:55 Х/ф
«Трансформери: час
вимирання»
19:00 Х/ф «Бамблбi»
21:00 Х/ф «Хижаки»
23:00 Х/ф «Ворог мiй»
UA:ПЕРШИЙ
06:25, 06:30, 06:35, 06:40,
06:45, 08:15, 08:20 Книгамандрiвка
06:50, 08:25 Уроки
тiтоньки Сови. Географiямалятко
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
00:00 Новини
07:15, 08:30 М/с
«Кмiтливий Сяодзi»

09:05 Енеїда
10:10 Х/ф «Римська
iмперiя: Нерон» 2 с.
12:00 Плiч-о-плiч
12:30 Д/ф «Олександр
Довженко: Одеський
свiтанок»
13:05, 23:20 Пишемо
iсторiю. Олександр
Довженко
13:30 Секрети Сонячної
системи
15:00 UA Фольк. Спогади
15:55 Т/с Прем’єра.
«Таємний код вiри»
16:45 Всенiчне бдiння
(ПЦУ)
19:30 Велика вечiрня
(УГКЦ)
20:30 Д/с «Свiт

майбутнього. Планета
Земля 2050»
21:20 Неймовiрнi
винаходи
23:35 Пишемо iсторiю.
Учнi Довженка
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Реальна мiстика
08:10, 15:20 Т/с «На
твоєму боцi 2»
17:10, 21:00 Т/с «Гра в
долю»
20:00 Головна тема
23:50 Т/с «Зовсiм iнше
життя»
ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
11:15 Х/ф «Тiм Талер або
Проданий смiх»
13:00 Х/ф «Чоботар»
14:45 Х/ф «Леон - кiлер»
16:45 Х/ф «П’ятий
елемент»
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 Одного разу
в Одесi
23:30 Країна У
СТБ
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрки»
10:50 Т/с «Спiймати

Кайдаша»
17:00, 22:50 «Звана
вечеря»
19:00 «МастерШеф - 10»
00:50 Х/ф «Побачення
наослiп»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
08:40 У кого бiльше?
10:40 Хто зверху?
12:40 Х/ф «Ангели i
демони»
15:10 Х/ф «Код Да Вiнчi»
18:20 Х/ф «Скарби нацiй»
21:00 Х/ф «Скарби нацiй:
Книга таємниць»
23:40 Х/ф «Мама!»

ІНТЕР
06:40 Х/ф «Стежкидорiжки»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:10 Х/ф «Три плюс два»
13:00 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса та
доктора Ватсона.
Знайомство»
15:50 Т/с «По рiзних
берегах»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт «Iнтер.
Лайма. Рандеву»
23:10 Х/ф «В Париж!»

ICTV
07:05 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну-2»
10:10, 13:00 Т/с «Таємнi
дверi»
12:45 Факти. День
13:45 Т/с «Пес-5»
17:00 Х/ф «Нацiональна
безпека»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Механiк-2:
Воскресiння»
21:05 Х/ф «Перевiзник-3»
23:05 Х/ф «Найманець»
5 КАНАЛ
06:30 Час «Ч»
07:20, 16:10, 17:10 Д/с
«Бойовi машини»
07:50, 08:50, 21:25

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
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
19:15 Особливий погляд
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»
23:00 Спiвай Шоу

Вишгород
Четвер, 3 вересня 2020 року
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Художнику Борису
Щербині — 80!
У душах багатьох нас живуть Лицар
Краси і Лицар Копійки. Його життя так склалося… Змушений був левову частку часу
скеровувати на здобування хліба насущного. Хоч другий лицар у його душі не переміг
першого… Все ж не вдалося здійснити хоча
б невеличке видання своїх творів чи організувати виставку до знакового року.
Прикро. Суспільство втрачає копалини
духовності. Сприяє цьому і феноменальна
здатність Бориса роздаровувати своє творче горіння. Ще недавно полинули його творіння до ФРН… Ні та й ні…та майнуть його
акварелі, пастелі, різьблення, карбування
сонячно-просвітленими сосновими ярами
вишгородських околиць… Забринять тихим
мальовничим плином Сейму його рідної Конотопщини… Соснами, які вгризаються у валуни дикої Карелії… Де ті твори? Не знає про
них український загал?!
Так сталося, життя змусило Бориса взятися за більш прикладні напрямки мистецтва… Ряхтить його мозаїка в композиціях
Михайлівського Золотоверхого собору, на
фасаді церкви князя Володимира Хрестителя

у Вишгороді та в інших місцях…
У рік підсумків треба наголосити на головній грані його характеру… як незмінна принциповість у питаннях українського національного і державного життя… Протягом більше
як піввіку! Ми знайомі з 1964 року.
…Ось Борисів чорний од гніву Тарас…
Справді художня річ (особливе різьблення і
випалювання по дереву). 1973 рік. Другий рік
арештів і переслідування інакодумців в Україні… Вирізняється твір ще й прямою крамолою
з другого боку… (невеличким тризубом-надією… Закінчиться і ця чергова ніч нашої історії!).
Офіційно визнаним радянським художником так і не став, членом Спілки художників
і т. п., бо не розробляв офіційно-партійних
тем і замовлень. Навпаки — постійна заангажованість рідним, українським, духом нашої
давнини прирівнювалась тоді до крамоли, як
відомо. Пам’ятаю, 1969 року ми задумались,
як відзначити 1000-ліття вел. кн. Ольги, а заразом і 1000 років (дуже запізніло!) Вишгороду.
Борис виготував зразок значка… На си-

ньому тлі жовто-золоті — 1000! І три вежі!..
На певній віддалі сприймалися як тризуб! В
обкомі партії одну вежу зрізали… Підпільно
ми виготували все-таки два десятки значків з
трьома вежами (один з них зберігся у мене).
Краса Лицаря творчості, на мою думку,
ще й у громадянській позиції. А це плакати,
оголошення про пікетування і демонстрації,
озвучення кольорами 9-Березневих відзначень нашого Поета і Пророка. Дуже часто
відбувалися за допомогою Борисового пен-

зля! Так! Лише незламне не здається, своїх
прапорів не міня! — твердить поет.
Тобі пощастило доки удержати і далі тримати в душі дух нашої давнини! То ж, з роси
і води, друже пане Борисе! Душею молодіти
з роками!
Олександр ДРОБАХА
зі всім товариством Вишгородської
філії Всеукраїнського об’єднання
ветеранів змагань
за Незалежність у ХХ сторіччі

звільнення Руси-України від гніту монголів.
Остання велика битва відбулася на ірпінській поймі у 1941 році. Бетонні доти Київського укріпрайону 72 дні тримали оборону
і відійшли 19 вересня лише після наказу командування фронту. Сотні вояків вермахту
знайшли смерть на ірпінській заплаві, про що
свідчить територія колишнього німецького
цвинтаря у селі.
Але поміж цих подій є ще одна героїчна
битва, про яку варто пам’ятати. У 1651 році у
ході національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького на ірпінській переправі відбулася битва козацьких корпусів
на чолі з полковниками Филоном Гаркушею
та Антоном Ждановичем з литовсько-польським військом князя Януша Радзивілла. Ці-

ною мужності і самопожертви сотень козаків
наступ ворога на Київ було зупинено.
29 серпня у День пам’яті захисників Вітчизни демидівські активісти, шанувальники нашої історії, зокрема депутат сільської
ради Володимир Костюченко, підприємець
Олександр Мельниченко та інші за активної
підтримки сільського голови Василя Дідка
заклали капсулу з посланням наступним поколінням на місці майбутнього козацького
кургану. Зокрема, сучасники закликали своїх
спадкоємців нести в майбутнє пам’ять про ці
героїчні події, бути справжніми патріотами з
почуттям високої гідності і честі, найкращими
синами та доньками Сучасної Європейської
Держави Україна.
Місце кургану було освячене благочин-

ним ПЦУ отцем Миколою, а гості — представники від багатьох козацьких організацій, навіть були присутні козачата з «Межигірського
Сокола», за старовинною традицією насипали курган своїми шапками. Опісля був пропахлий димком козацький куліш, катання на
конях, спів народних пісень, тобто, захід відбувся у найкращих козацьких традиціях. До
речі, серед гостей свята була й козачка Леся
Гончар, внучка видатного українського письменника Олеся Гончара.
Найближчим часом ініціатори продовжать
насипати курган, на вершині якого буде встановлено козацький Хрест. Пам’ятний знак
добре проглядатиметься з автодороги КиївОвруч, а значить і зупинятимуться подорожні.
Влас. інф.

Козацький
курган
з’явився
на Ірпені
Серед населених пунктів Вишгородського району село Демидів по праву вважається найстарішим. Саме на його території, зокрема, у фортеці-замку Городець,
сини Володимира Великого — князі Ярослав Мудрий і Мстислав Хоробрий уклали
мирний договір і цим поклали край братовбивчій міжусобній війні. Це відбувалося у
1026 році. Тобто, незабаром Демидову виповниться тисячу років. Село молодше за
Вишгород всього на 80 років.
За тисячоліття свого існування Демидів,
як ні жодне село району, переживав героїчні
і трагічні сторінки історії, неодноразово був
спалений, жителів вирізали, забирали в полон, але кожного разу село знову і знову відроджувалося.
Причина живучості криється в тому, що
Демидів розташований на старовинному
шляху з Києва до Чорнобиля і далі у Полоцьке
князівство (Білорусь) аж до берегів Варязького (Балтійського) моря. Але найголовніше те,
що село знаходилося на стратегічній переправі через річку Ірпінь. Цю переправу прикривала фортеця Городець. Тому і не дивно,
що ірпінська заплава в усі часи була полем
запеклих битв. Історія донесла нам свідчення про три найбільші битви на демидівській
землі.
У 1320 році на Ірпені зійшлися військо
литовського князя Гедиміна проти монголотатарської орди. У запеклій січі литовці з русинами розгромили ординців з київськими колаборантами і таким чином поклали початок

НЕДIЛЯ , 13 ВЕРЕСНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:25 «Свiт навиворiт»
14:00 Т/с «Свати»
18:15 «Українськi сенсацiї
2020»
19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2020»
00:40 Х/ф «Королева
бензоколонки»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
09:10 «Джедаi 2020»
10:10, 00:15 «Загублений

свiт»
13:00 Х/ф «Петля часу»
15:10 Х/ф «Перше
вбивство»
17:00 Х/ф «Розправа»
18:55 Х/ф «Облога»
21:00 Х/ф «Командо»
22:45 Х/ф «Вiдмороженi»
UA:ПЕРШИЙ
06:25, 06:30, 06:35, 06:40,
08:15 Книга-мандрiвка
06:45, 08:25 Уроки
тiтоньки Сови. Географiямалятко
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
00:00 Новини
07:15, 08:30 М/с
«Кмiтливий Сяодзi»
08:20 Книга-мандрiвка.
Таємний щоденник

Довженка
09:00 Божественна
Лiтургiя Православної
Церкви України
11:00 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви
12:30 Недiльна Свята
Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
13:30 Т/с «Таємний код
вiри»
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
18:30 Д/ц «Всi на море.
Чилi»
19:30 Д/с «Планета
iнновацiй. Енергiя вiтру»
19:55 Д/ф «Острови.
Багамськi острови:

Таємничi печери i
затонулi кораблi»
22:00 Х/ф «Сквот 32»
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика
09:00 Т/с «Скляна
кiмната»
12:50 Т/с «Кревна
помста»
16:50, 21:00 Т/с «День
Святого Валентина»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:10 Т/с «Ще один шанс»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:15 Х/ф «Той, що
вижив»
14:05 Х/ф «Мексиканець»

16:20 Х/ф «Особлива
думка»
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 Одного разу
в Одесi
23:30 Країна У
СТБ
07:00 Х/ф «Два береги»
09:00 «МастерШеф - 10»
12:45 «СуперМама»
17:00 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00 «Один за всiх»
23:10 «Я соромлюсь
свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20, 01:50 Варьяти
08:40 М/ф «Ми монстри!»
10:40 М/ф «Геркулес»
12:30 Х/ф «Конан варвар»
14:50 Х/ф «Скарби нацiй»
17:10 Х/ф «Скарби нацiй:
Книга таємниць»
20:00 Х/ф «Останнiй
мисливець на вiдьом»
22:00 Х/ф «Мисливцi за
вiдьмами»
23:50 Х/ф «Тихе мiсце»
ІНТЕР
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»

10:00 «Iнше життя»
12:00 Х/ф «Чудова
п’ятiрка: У пошуках
пiратських скарбiв»
13:45 Т/с «По рiзних
берегах»
17:50 Х/ф «Агата Крiстi.
Кривий будиночок»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Пострiл в
безодню»
23:00 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса та
доктора Ватсона.
Знайомство»
ICTV
06:25, 08:30 Анти-зомбi
07:25, 10:20
Громадянська оборона
09:20 Секретний фронт

11:20, 13:00 Т/с «Вiддiл
44»
12:45 Факти. День
14:45 Х/ф «Перевiзник-3»
16:45 Х/ф «Механiк-2:
Воскресiння»
18:45 Факти тижня
20:55 Х/ф «Хiтмен: Агент
47»
22:50 Х/ф «Хiтмен»
5 КАНАЛ
06:25, 09:35, 20:10, 02:15
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:20, 16:10, 17:10 Д/с
«Бойовi машини»
07:50, 21:30 Актуально:

Економiка. Полiтика.
Соцiум
08:15, 15:45 Vоїн - це я!
08:25, 15:25 Невигаданi
iсторiї
10:10, 11:10 Д/с
«Вiдчайдушнi часи»
12:25 Iндiйський фiльм
«Прийми мене»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:15 Спостерiгач
19:35 Особливий
погляд
21:25 Вечiрнiй
преЗЕдент
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»
23:10 Д/с «Сумнозвiснi»
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ПАНОРАМА

ВІТАЄМО!
Мешканці будинку по вул. Симоненка, 4 у м. Вишгороді — будівничі,
фундатори, організатори Вишгородського району з 1973 року щиро вітають з ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ депутата
Вишгородської міської ради Олексія
Григоровича ПОЛІЩУКА і бажають
йому вагомих здобутків у роботі, добра, благополуччя, міцного здоров’я!
Ми глибоко вдячні йому за активне, змістовне вирішення важливих соціальних проблем по нашому будинку, уважне, турботливе ставлення до запитів літніх людей, їхніх сімей, за відстоювання наших
життєво важливих інтересів перед міською владою.
Дякуємо, шановний Олексію Григоровичу, за сумлінне, відповідальне виконання депутатських обов’язків.
Іван Бурдак, голова ради старійшин — будівничих
Вишгородського району, академік,
д.е.н., професор, почесний громадянин
Вишгородського району та м. Вишгорода

SOS

Сталося велике горе в сім'ї РОМАНІВ:
повністю згорів будинок, де мешкала родина.
Слава Богу, всі живі, але люди опинилися на вулиці, втративши абсолютно все.
Якщо є така можливість, надайте, будь ласка,
посильну допомогу родині.
Номер картки:
4149439016092706
Романів Володимир Володимирович

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД,
НАДРУКОВАНИЙ У №35’2020
По горизонталі:
1. Жменя. 4. Стезя. 7. Сироватка. 13. Попит. 14. Армія. 15. Афоризм. 16. Локон. 17. Ангар. 18. Підфарник. 21. Заїзд. 22. Ланка.
По вертикалі:
2. Метро. 3. Низка. 5. Дистанція. 6. Аквамарин. 8. Вітрина.
9. Шпиль. 10. Спека. 11. Омега. 12. Зябра. 19. Фраза. 20. Ризик.

Підприємство запрошує на роботу:
- ПРИБИРАЛЬНИЦЮ – 3 дні на тиждень, з/п 6500 грн.
- ВАНТАЖНИКА - 5 днів на тиждень з 8.30 до 17.30, з/п від 10000 грн.
- ПАКУВАЛЬНИКІВ - графік позмінний, з/п від 6500 грн.
- КУХАРЯ - 5 днів на тиждень з 8.30 до 17.00, з/п 8000 грн.
- РІЗНОРОБОЧИХ – графік позмінний, з/п від 400 грн/зміна.
Довідки за тел: (044) 496-28-88

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

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Вишгород
Четвер, 3 вересня 2020 року

ФОТОФАКТ

29 серпня — День пам’яті захисників України,
які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та цілісність території України.
Дату приурочено воєнним подіям на Сході

України, коли під час Іловайської операції українська армія зазнала найбільших втрат.
Дякуємо за мирне небо над нашим містом.
Пам’ятаємо...

Високих досягнень та розвитку бізнесу!
В першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця.
Щодня до мене звертаються мешканці з різноманітними питаннями. Як депутат, я порушую питання перед міською радою щодо
ремонтів, благоустрою, оновлення та будівництва дитячих і спортивних майданчиків на окрузі тощо, ініціюю збільшення фінансування, зокрема, соціальних програм, підтримки громадських організацій.
Все це було б неможливим без своєчасного та повного надхоження податків до бюджету і, звичайно, без підприємців, адже їх
вклад у формування бюджету дуже вагомий.
Зі святом вас! Щиро бажаю успіхів у всіх починаннях, високих
досягнень та розвитку бізнесу для зміцнення вашого добробуту та
зростання економіки нашого міста, рівня життя вишгородців та процвітання нашої громади!
Тетяна БРАЖНІКОВА

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник). Вишгородська міська рада
Поштова і електронна адреса: пл. Шевченка, 1, м.
Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл.,
07301,
vyshgorod946@gmail.com
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва
(варіанти) вул. Петра Калнишевського, м. Вишгород, Вишгородський р-н, Київська обл.
3. Характеристика діяльності (об’єкта). Нове будівництво. Не належить до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. На ділянці проектування планується: будівництво сцени для проведення культурно-масових заходів.
(орієнтовно за об’єктами-аналогами, належність до
об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу).
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності — багатофункціональна відкрита сцена для проведення публічних виступів, проведення зборів, проведення
концертів тощо.
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних — 0,4895 га, комунальна власність
(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне
користування, вид використання)
сировинних — суміші бетонні, залізобетонні конструкції,
металоконструкції, щебінь з природного каменю
(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела
одержання)
енергетичних — (паливо, електроенергія, тепло) 126 кВт
(види, обсяги, джерела)
водних — 28,84 м3/добу, централізоване водозабезпечення.
(обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення)
трудових — на період експлуатації 2 особи в зміну
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлу-

Продається
квартира,
центр міста, 56 м2.
Тел: (098) 801-09-19

атації) за рахунок існуючих автомобільних доріг.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за
варіантами згідно з діючими нормативними документами.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами. Інженерна підготовка території включає: вертикальне планування території, обладнання дороги
та тротуарів, влаштування заходів по відведенню дощових
вод тощо.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат не впливає
повітряне не впливає
водне не впливає
грунт не впливає
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти не впливає
навколишнє соціальне середовище (населення) не впливає
навколишнє техногенне середовище не впливає.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення — господарсько-побудові стоки, що утилізуються
шляхом підключення до систем водовідведення міста.
11. Обсяг виконання ОВНС — в обсязі відповідно до
ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості — публікація в газеті. Пропозиції надсилати за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1,
Вишгородська міська рада. Тел: 26-589.
(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами
проекту і ОВНС, подачі пропозицій)
Замовник
Вишгородська міська рада
Заступ. міського голови
Карпов В.А.

Генпроектувальник

ФОП Єрмакова К.М.

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

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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