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12 ВЕРЕСНЯ
«Чайка» (Київське водосховище), дитячий майданчик:
з 11:00 до 13:00 — анімаційна програма
з 16:00 до 18:00 — кріошоу.
«Галявина казок»:
11:00 —13:00 — анімаційна програма
13:00 — 16:00 — школа музичної творчості «Sensation»
16:00 — 18:00 — кріошоу.
Площа Шевченка, 1 (дитячий майданчик)
З 10:45 — виступ оркестру «Водограй»,
оркестру першої президентської бригади оперативного призначення ім.
гетьмана Петра Дорошенка,
показовий виступ почесної варти військовослужбовців Національної гвардії
України
11:00 — 13:00, 16:00 — 18:00 — анімаційна програма
Шановні
вишгородці!
Вітаю вас
з Днем міста!
Вишгород – це місто,
де живе багато неординарних і цікавих особистостей, а особливо –
серед молоді. Вишгород
— це багата історична
спадщина,
чарівність
природи, добрі, розумні,
працьовиті люди. Місто,
яке вічно молоде і затишне водночас.
Тож, нехай зростає
й процвітає ваше рідне
місто! Щастя, любов і достаток живуть на кожній його вулиці, в кожному домі, в
кожній родині, об’єднуючи містян у згуртовану і небайдужу громаду. Мрійте і хай омріяне збувається! Зі святом!
Андрій АНІСІМОВ

Нинішнє найулюбленіше свято — День
міста — ми зустрічаємо у вимушеному карантинному форматі. На жаль, ми змушені обмежити демонстрацію талантів міських майстрів,
народних умільців, художніх дитячих колективів, незабутню видовищну святкову ходу, шоу
на Співочому полі і під завісу — вражаючий
феєрверк.
Втім, ми вирішили на окремих безпечних
локаціях створити для вас святкову атмосферу. Тож, ласкаво просимо на свято!
Разом із тим, нагадаємо, що у місцях масових заходів обов’язково дотримуйтеся безпечної дистанції і маскового режиму.
З Днем міста, шановні вишгородці!
Вишгородська міська рада

Шановні вишгородці,
від щирого серця вітаю
з Днем міста!
Хочу побажати процвітання цьому чудовому
куточку на землі! Нехай
життя в ньому буде
щасливим! Нехай діти
дзвінко сміються, молодь успішно навчається
і плідно працює! Нехай
кожен відчуває себе потрібним і важливим! Хай
буде шана і повага всім
людям поважного віку. А
місто росте, розвивається і живе у серці кожного
з нас. Бажаю Вишгороду
і вишгородцям добра, росту і розвитку під мирним небом
України!
З повагою
Роман БУКОВСЬКИЙ

Шановні друзі!
Маю за велику честь
звернутися до вас з нагоди нашого улюбленого
свята — Дня міста. Переконаний, де б ви не були,
якими б добрими калачами вас не пригощали
в заморських краях, все
ж ви з нетерпінням повертаєтеся до рідної домівки — Вишгорода. Це
місто варто обожнювати і
боготворити за унікальну
красу, неповторну ауру,
цілющу енергетику, яка
вже тисячу років струменіє нам.
Від щирого серця та усієї душі вітаю вас з днем народження міста. Добра, щастя, здоров’я та усіх гараздів
вам, вишгородці.
Андрій ПЕЩЕРІН
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Вишгород

МІСТО
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З днем народження тебе,
Вишгороде!
Кожен з нас, вишгородців, любить тебе,
пишається твоєю історією, прагне для тебе
європейського майбутнього!
Залишайся таким
же сучасним, енергійним,
спортивним,
творчим та унікальним! Зростай та процвітай, наше улюблене
місто!
У день народження
Вишгорода зичу моїм
землякам, перш за все, миру, добра, родинного затишку, Божого благословіння та покровительства
захисників Вишгорода, перших наших святих, князів-страстотерпців Бориса і Гліба. Хай щастя, любов, злагода і достаток живуть у кожному куточку
нашого міста, в кожній родині, об’єднуючи всіх нас у
згуртовану і небайдужу громаду!
З днем народження, рідний Вишгороде! З днем
міста, шановні вишгородці!
Тетяна БРАЖНІКОВА

Шановні земляки!
У житті кожного
з нас — багато свят,
як особистих, так і
загальнодержавних,
але є такі свята, які
займають
окреме
місце в наших серцях. Без жодного
сумніву одним із них
є День народження
рідного Вишгорода.
Це день, що об’єднує
усіх людей, яким
дороге наше місто,
день, коли кожен із
нас відчуває себе
його
частинкою.
Адже наш Вишгород не можна не любити!
Сьогодні День міста ми, на превеликий жаль, зустрічаємо в умовах карантину, без звичної святкової ходи, гала-концертів і фейєрверків. Але я твердо
переконаний, що наступного року ми надолужимо
згаяний час і, як завжди, зустрінемося в цей день на
набережній у дружній і незабутній атмосфері.
Нехай Господь благословить усіх, хто входить у
наш Вишгород, оберігає тих, хто з Вишгорода виходить і дарує мир усім, хто в ньому залишається!
Зі святом, дорогі друзі!
Артем ТЮТЮННИК, депутат міської ради

ЦІКАВЕ ПРО ВИШГОРОД

А ви знаєте що...
1

Історична несправедливість, скоєна у радянський період по відношенню до Вишгорода, має бути усунена —
вважають окремі патріоти міста. Так, побудована у 1960-х роках у межах Вишгорода гідроелектростанція незрозумілим чином була названа Київською ГЕС. На думку вишгородців, греблю варто перейменувати на Вишгородську ГЕС і, відповідно, рукотворне море — на Вишгородське водосховище.
Історична справедливість має восторжествувати і в духовному плані, тобто повернення до Вишгорода найбільшої
християнської православної святині — ікони Вишгородської Богородиці. Поцуплену у свій час Андрієм Боголюбським
ікону московити перейменували на Владімірську і оголосили її своєю святинею. Реліквія зараз знаходиться у Третьяковській галереї у спеціально побудованому для неї приміщенні. Наша святиня, написана апостолом Лукою на дошці
столу, за яким сиділи апостоли з Ісусом Христом, має повернутися до княжого міста.

Вельмишановні мої земляки!
Дорогі гості міста!
Передусім,
я
щиро вітаю вас із
1074-ю
річницею
з дня народження
нашого неповторного
Вишгорода.
Красиві наші українські міста і села,
але Вишгород — це
справжня перлина у
цьому намисті. Розташований на живописних пагорбах,
омитий водами Дніпра і напоєний цілющим повітрям
лісів Полісся, він не залишає байдужою жодну людину. Вишгород красивий у будь-яку пору.
Я переконаний, що ми разом можемо зробити
наше місто ще кращим, ще комфортнішим для проживання, з європейським рівнем сервісу і послуг,
з гідними соціальними стандартами. Ми гідні жити
краще і зручніше, а наші діти — тим більше.
З великою радістю зичу вам здоров’я, щастя, достатку у кожну домівку і Божого благословіння на
добрі справи.
Анатолій ШОКА,
депутат міської ради
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Вишгород — єдине місто Київської Русі, в якому проживали
і творили благі справи сім святих князів, канонізованих православною церквою. Це, зокрема, рівноапостольні княгиня
Ольга, князь Володимир Великий — хреститель Русі, невинно убієнні страстотерпці брати Борис і Гліб, Ярослав Мудрий, Юрій Долгорукий та Андрій Боголюбський.
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Монети України — це символ державності та багате джерело інформації про важливі багатовікові події, традиції, культуру, спорт і природу. Серед сотень монет нумізматичної
програми є кілька десятків одиниць, які присвячені містам і селам
України. У їх числі — і стародавній Вишгород. Пам’ятна монета про
княже місто була виготовлена у 2015 році номіналом 5 гривень із
нейзильберу.
Тираж сягав 30 тисяч штук. Вишгородські гроші швидко розійшлися по зібраннях нумізматів, тому сьогодні їх неможливо «піймати» у вільному обігу.
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Герой пам’ятки літератури Київської Русі «Слово о полку Ігоревім» Новгород-Сіверський князь
Ігор має безпосереднє відношення до нашого Вишгорода, але далеко не з кращого боку.
Так, у 1169 році Ігор Святославович
взяв участь у поході одинадцяти руських
князів проти Великого князя Київського
Мстислава на чолі з окаянним для Вишгорода Андрієм Боголюбським. Нападники оточили Вишгород і спробували взяти
його штурмом, але вишгородці дали рішучу відсіч. Облога тривала декілька тижнів,
після чого невдахи і Боголюбський, і князь
Ігор почвалали по домівках, піймавши облизня.

Вишгород — одне з небагатьох міст Східної Європи, яке наприкінці липня 2011 року приймало гонки
Формули-1 на воді. Три дні в акваторії Київського водосховища відбувалося свято спортивного азарту і
швидкості. Тисячі вишгородців і киян спостерігали за перегонами болідів.
У ці дні Вишгород фактично був закоркований автомобілями уболівальників, і єдиним надійним громадським
транспортом стала електричка Вишгород-Київ (станція «Петрівка»), яка курсувала через кожні дві години.
Спорт арабських шейхів припав до вподоби українцям. Нагадуємо, що на вишгородському етапі гонок переміг
пілот команди «Абу-Дабі» (Емірати) Ахмед Аль Хамелі. Другу сходинку посіла команда Катару, третю — італійці.
Тоді Вишгород відзначав і День міста.

Вишгород
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За час карантину партія «ЗА Майбутнє» передала
лікарням понад 30 апаратів ШВЛ, — Москаленко
«Від початку епідемії COVID-19 депутатська група «Партія «ЗА Майбутнє» у Верховній Раді надає
посильну допомогу закладам охорони здоров’я.
Депутати-мажоритарники закупили більше тридцяти апаратів штучної вентиляції легень, які отримують районні лікарні всієї України», — про це повідомив очільник осередку партії «ЗА Майбутнє» на
Київщині Ярослав Москаленко.
Депутати групи «Партія «ЗА Майбутнє» також
звернулася до МОЗ, наголосивши, що лікарні зараз
стоять на передовій епідемії і потребують особливої підтримки.
Як зауважив Ярослав Москаленко, гроші, які мали
би піти на боротьбу з коронавірусом, на сьогодні урядом перерозподілено на інші програми, зокрема на
будівництво доріг. А тим часом в Україні з дня в день
фіксують рекордну кількість інфікованих COVID-19.
На Київщині з 7 вересня 2020 року встановлено «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міст Березань, Ірпінь, Фастів та Києво-Святошинського і Яготинського районів.
Крім того, територія міст Бориспіль, Бровари, Буча,
Васильків, Обухів, Переяслав та Баришівського, Білоцерківського, Бориспільського, Броварського, Васильківського, Згурівського, Іванківського, Кагарлицького,
Макарівського, Переяслав-Хмельницького, Рокитнянського, Таращанського та Фастівського районів буде
знаходитися у «жовтій» зоні.
На передову боротьби з коронавірусом сьогодні
практично стали районні лікарні, які не визначені державою, як спеціалізовані. Профільні заклади охорони
здоров’я нині переповнені, частина з них не приймають
пацієнтів. Людина з незадовільним станом потрапляє
саме в ЦРЛ і перебуває там до отримання результату
ПЛР, а це 4-5 днів. За цей час стан пацієнта або погіршується, або людина помирає. Головні лікарі б’ють
на сполох. Адже в установах не вистачає ні медичного обладнання, ні засобів індивідуального захисту. В
екстремально швидкі терміни приймальні відділення
перепрофільовують під інфекційні бокси та створюють
усі необхідні умови для надання допомоги пацієнтам з
підозрою на COVID-19. Державна влада «умила руки»,
більше того, уряд сам створює перешкоди для того,
щоб лікарні отримували фінансування в поточних умовах, ще й переконує, що вони повинні додатково заробляти собі недостачу фінансування. А головний санітарний лікар країни чи не щодня закликає громадян не
звертатись без потреб до лікарень.
«Від початку епідемії посильну допомогу закладам охорони здоров’я надає депутатська група ПП
«ЗА Майбутнє» у Верховній Раді. Завдяки депутатам-

мажоритарникам закуплено більше
тридцяти апаратів штучної вентиляції
легень, які отримують районні заклади охорони здоров’я всієї України», —
наголосив Ярослав Москаленко.
Днями один із апаратів ШВЛ було
передано до відділення анастезіології
та інтенсивної терапії Вишгородської
ЦРЛ. З головним лікарем, головою
госпітальної ради Бородянського госпітального округу Іваном Клюзком
та в.о. завідуючого відділення ВЦРЛ
Анатолієм Коваленком зустрівся голова Київського обласного осередку
ПП «ЗА Майбутнє» Ярослав Москаленко.
«В Україні такі лікарні взагалі не
підпадають під програму фінансування, пов'язану з боротьбою з пандемією ковіду. Підтримати саме їх та
закупити апарпати ШВЛ прийняли
рішення депутати-мажоритарники, які
у Верховній Раді представляють групу
«Партія «ЗА Майбутнє». Більше того,
стосовно згаданої програми я відкрив
для себе обурливу статистику. Вдумайтеся, з 66 млрд грн, які виділили
на боротьбу з коронавірусом, на сьогоднішній день половину перерозподілили на інші програми. Зокрема, з цих
грошей 35 млрд грн пішло на «велике
будівництво» доріг. А епідемія набирає обертів, і ми вже маємо набагато
складнішу ситуацію ніж була навесні»,
— сказав Ярослав Москаленко.
Він також наголосив, що сьогодні
втримувати ситуацію медикам вдається завдяки соціально відповідальному бізнесу та благодійникам, які з
перших днів введення карантину стали допомагати лікарням.
«Існує дуже багато проблем і на
рівні тендерних закупівель. Уявіть собі, держава ставить цінову граничну межу на маски 1,70 грн, але найдешевша маска на оптовому ринку коштує від 3 грн, а
то й вище. Як бути головному лікарю в такій ситуації?
Єдиний вихід — шукати небайдужих людей, які допоможуть витримати це навантаження. У нас працюють
дуже професійні лікарі, але ми маємо непрофесійний
уряд. І ця вся непрофесійність проявляється, на жаль, у
втратах людських життів. Цей уряд не просто має йти у

відставку, він має йти на лаву підсудних», — наголосив
очільник обласного осередку ПП «ЗА Майбутнє».
Крім того, Ярослав Москаленко сказав, що навіть
якщо сьогодні держава й прийме відповідні рішення
щодо забезпечення відділень невідкладних станів усім
необхідним, то сам процес проходження процедур від
рішення до реального отримання коштів та закупівлі
медобладнання є довготривалим. А допомога потрібна
вже сьогодні. Тому лікарні та місцеві громади прийняли
на себе головний удар і власними ресурсами намагаються рятувати людей.
«Схожа ситуація склалася не лише в
медичній галузі, а й в освіті. Школи були
не готові приймати дітей з 1 вересня, бо
не отримали необхідних засобів індивідуального захисту для учнів та працівників.
Тому закликаю всіх не бути байдужими, а
допомагати освітянам і медикам», — закликав Ярослав Москаленко.
Як зауважив в.о. завідуючого відділення анастезіології та інтенсивної терапії Вишгородської ЦРЛ Анатолій Коваленко, обладнання, яке отримали, — це
апарат експертного класу, що дасть змогу виконувати дихальну підтримку тяжкохворим, наприклад, із пневмонією чи при
інших невідкладних станах.
Сьогодні у Вишгородській ЦРЛ активно ведуться ремонтні роботи, планують
найближчим часом відкрити відділення
невідкладних станів, де буде функціонувати інфекційний блок на 6 ліжок для пацієнтів із підозрою на коронавірус.
Головний лікар Вишгородський ЦРЛ
Іван Клюзко сказав, що апарат ШВЛ є
вкрай необхідним і своєчасним поповненням для закладу та висловив вдячність
Ярославу Москаленку за постійну благодійну підтримку районної лікарні.
«ЗА Майбутнє» допомагатиме лікарням до кінця пандемії, і це не просто слова, а реальні дії!
Прес-служба Київського обласного
штабу ПП «ЗА Майбутнє»
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Наближення держави до людей: адміністративна процедура
ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ

У кожного з нас є свій, не завжди
приємний, досвід «спілкування» з
представниками влади, як у місцевих органах виконавчої влади, так і
в органах місцевого самоврядування. Правова, а, на превеликий жаль,
і просто людська культура часто відштовхують нас, споживачів державних послуг, від контактів із представ-

никами влади.
Різні і складні процедури отримання однопорядкових державних послуг,
відмови у їх наданні з формальних причин, відсутність будь-яких обґрунтувань
при прийнятті індивідуальних рішень, а
насамперед — негативних для людини
рішень, складна судова процедура їх
оскарження — це далеко не повний перелік проблем, з якими часто стикаються пересічні люди.
Очевидним є те, що така ситуація
потребує як законодавчих, так і практичних змін, потрібно змінювати ставлення населення до інституцій держави.
Першим кроком на цьому шляху стало
схвалення у 2012 році Закону України
«Про адміністративні послуги», який дав
розуміння суспільству, що громадянин
— це клієнт держави, дав визначення
«адміністративної послуги», запровадив
діяльність центрів надання адміністративних послуг.
Наступним кроком мав стати Закон
України про адміністративну процедуру,
який запровадив би єдині чіткі та зрозумілі правила дій при прийнятті рішення
органу влади про права та обов’язки

фізичних та юридичних осіб. Він спрямований на забезпечення гарантованих
Конституцією України прав осіб.
Проте, не так сталось, як гадалось.
Робота над цим законопроєктом розпочалась у далекому 1998 році із початком реформування адміністративних
правовідносин в Україні. Участь у цій
роботі протягом більше 20 років брали
науковці, провідні фахівці та правники (і
не лише галузі адміністративного права), зарубіжні експерти, представники
громадськості. Згаданий законопроєкт
неодноразово був предметом правової
експертизи наших європейських колег і
отримував схвальні відгуки та експертні
висновки.
Законопроєкт неодноразово перебував на розгляді Верховної Ради України,
але через відсутність політичної волі,
браку розуміння серед фахівців та суспільства закладених у законопроєкті
європейських підходів до відносин «держава-особа», а також через банальне
невезіння (зміни урядів, дострокові вибори народних депутатів тощо) законопроєкт повертався на тривалу та тернисту стежку доопрацювання.

На пострадянському просторі даний
закон відсутній тільки в Україні та в Російській Федерації, що надає додаткових
стимулу та аргументів під час роботи
над демократизацією національного законодавства, особливо в такій чутливій
сфері як відносини особи з державою.
В чергове Уряд України у травні цього року вніс законопроєкт про адміністративну процедуру (реєстр. № 3475)
на розгляд парламенту, і врешті- решт
Верховна Рада України на своєму засіданні 02 вересня 2020 року прийняла
його у першому читанні, «ЗА» проголосували 290 народних обранців.
Попереду — кропітка робота фахівців, зокрема, Міністерства юстиції України, у комітетах парламенту по його доопрацюванню до другого читання. Проте,
можна стверджувати одностайно: це історична подія для правового регулювання взаємовідносин держави і громадян.
Ганна БУЛГАКОВА, депутат
Вишгородської міської ради,
член робочої групи Мін’юсту
Дмитро ШИХОВЕЦЬ, учасник
робочої групи Мін’юсту

ЗАКОН ПРО
АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ

Адміністративна процедура –
правила дій при прийнятті рішення
органу виконавчої влади чи
місцевого самоврядування про
права та обов’язки фізичних та
юридичних осіб.

Що таке

АДМІНІСТРАТИВНА
ПРОЦЕДУРА?
НАПРИКЛАД:

НАДАННЯ
ДОЗВОЛУ
НА БУДІВНИЦТВО

ПРИЗНАЧЕННЯ
ЖИТЛОВОЇ
СУБСИДІЇ

РЕЄСТРАЦІЯ
ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ

ПРОВЕДЕННЯ
ІНСПЕКЦІЇ ЗАКЛАДУ
ХАРЧУВАННЯ

НАВІЩО ПОТРІБЕН ЗАКОН?

1

Закон встановлює єдині прозорі правила взаємодії між
державою та громадянами і бізнесом, у результаті чого:

ГРОМАДЯНИ І БІЗНЕС
ЗАХИЩЕНІ ВІД
СВАВІЛЛЯ ЧИНОВНИКІВ

2

КОРУПЦІЙНІ
РИЗИКИ
ЗМЕНШЕНІ

РІШЕННЯ ДЕРЖАВИ
ПРАВОВІ ТА
ЗБАЛАНСОВАНІ

Закон приближує Україну до стандартів країн ЄС, у яких
обов’язково існує закон прозагальну адміністративну процедуру

ОГОЛОШЕННЯ
Вишгородський районний військовий комісаріат оголошує набір на військову
службу за контрактом до військової частини А2167 ( 72 бригада) м. Біла Церква.
На військову службу за контрактом приймаються громадяни віком від 18 до 40
років, а під час особливого періоду — до 60 років, які мають відповідну фізичну підготовку та пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим
вимогам проходження військової служби.
Служба у ЗСУ має певні відмінності та переваги у порівнянні з цивільним життям країни. Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної
посади, військового звання, кваліфікації, терміну та умов проходження військової
служби. Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця найнижчої категорії з 1 січня 2020 року — від 11000 гривень.
При укладанні контракту громадянам Вишгородського району виплачується
одноразова заохочувальна допомога від Вишгородської РДА в сумі 10000 гривень
та від Міністерства оборони України — від 17000 до 19000 гривень.
Детальніше — за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 5, каб.
6-а. Тел: (04596) 5-43-45, 067-948-09-38.

ОГОЛОШЕННЯ
Вишгородський районний військовий комісаріат оголошує набір на військову службу за контрактом до військових частин Десантно-штурмових
військ та Морської піхоти Збройних сил України
На військову службу за контрактом приймаються громадяни віком від 18 до 40
років, а під час особливого періоду — до 60 років, які мають відповідну фізичну
підготовку та пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби.
Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця найнижчої категорії з 1
січня 2020 року — від 15000 гривень.
При укладанні контракту Міністерством оборони України виплачується одноразова допомога від 17000 до 19000 гривень (залежно від військового звання).
Громадянам Вишгородського району на картковий рахунок виплачується також
грошова винагорода від Вишгородської РДА в розмірі 10000 гривень.
Детальніше — за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 5, каб.
6-а. Тел: (04596) 5-43-45, 067-948-09-38.
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Звіт депутата Київської обласної ради Андрія Пещеріна

У Київську обласну раду я був обраний по 21му округу — Лівобережжя Вишгородського району (тепер — Пірнівська ОТГ) та частини Вишгорода. Але в своїй депутатській роботі переймався як
проблемами Лівобережжя, так і всього Вишгорода.
Вдалося побудувати гарний діалог та співпрацю на
різних рівнях — села/селища, міста, району та області,
завдяки чому було планово здійснено багато соціальних та інфраструктурних проектів.
Гроші, що вибивались на це з області, у співпраці
з місцевими бюджетами розподілялись рівномірно,
справедливо та на найнагальніші потреби.
У кожному населеному пункті були зроблені інфраструктурні поліпшення — дороги, клуби, ФАПи, спортивні майданчики тощо.
Окрему увагу звертав на дитячі садочки — нові
(Пірнове та Лебедівка), а також добудову існуючих у
Вишгороді — «Чебурашка» та «Ластівка». У співпраці з місцевими бюджетами були відремонтовані та дооснащені школи.
У Вишгороді, як і обіцяв, здійснено часткову реконструкцію набережної.
Стосовно Лівобережжя (Пірнівська ОТГ) — ведеться постійна робота із покращення туристичного та рекреаційного потенціалу. Зокрема, ініціював питання
надання Пірнівській ОТГ статусу курортно-рекреаційної зони.
Деякі проблемні питання Вишгородщини є схожими з іншими населеними пунктами. Вирішити їх можна
тільки разом, на обласному та державному рівні. Тому
ініціював розгляд та підтримку Київською обласною радою багатьох загальних питань. Серед них — відкриття
видатків бюджету, проблеми забруднення та заростання водойм Дніпровського басейну (насамперед — Київського водосховища), боротьба з незаконною вирубкою лісів, інвентаризація та раціональне використання
водних об’єктів, сортування твердих побутових відходів, нагальні медичні питання, відновлення пільг чорнобильцям, покращення соціального захисту населення,
зменшення шкідливого впливу Трипільської ТЕС, реформи децентралізації субрегіонального рівня тощо.
В облраді більшу частину каденції я працював у
комісії з питань соціально-економічного розвитку, бо
ці питання вважаю найважливішими. Також приділяв
велику увагу підготовці та впровадженню реформи децентралізації першого рівня — розробці концепцій розвитку громад та створенню ОТГ.
Завжди переймався екологічними питаннями, тому

У ДЕНЬ ГРИВНІ
2 вересня, у день народження гривні,
презентовано майбутні кроки Національного
банку з подальшої оптимізації готівкового
обігу національної валюти.
По-перше, монети номіналом 25 копійок
та усі банкноти гривні старих зразків, уведені
в обіг до 2003 року, перестають бути засобом
платежу під час здійснення розрахунків готівкою та будуть вилучені з обігу з 01 жовтня
2020 року.
По-друге, Національний банк буде активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2
гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зраз-

в травні 2019 року депутати обласної
ради обрали мене головою комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій.
Брав участь у розробці та контролі за
реалізацією Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на
2019-2022 роки, Регіональної програми
розвитку природно-заповідного фонду
Київської області «Київщина заповідна» на 2017-2020 роки та Програми поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020
роки, обласної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на
період до 2021 року, а також Переліку природоохоронних заходів на 2020 рік. З урахуванням змін до Переліку передбачено реалізацію 29 природоохоронних заходів.
З метою збереження природних об’єктів, які мають
особливу цінність, а також з метою впорядкування мережі природно-заповідного фонду комісією були розглянуті та підтримані клопотання про створення нових
територій природно-заповідного фонду місцевого значення.
Зокрема, в 2020 році рішенням Київської обласної
ради створено три нові об’єкти природно-заповідного
фонду місцевого значення і в межах нового Вишгородського району, а саме:
— ландшафтний заказник місцевого значення
«Грабовий ліс» площею 82,6 га, розташований у Старопетрівському лісництві Державного підприємства
«Київська лісова науково-дослідна станція» в адміністративних межах Новопетрівської сільської ради;
— ландшафтний заказник місцевого значення «Андріївський» площею 146,3 га, розташований у Руднянському лісництві Державного підприємства «Димерське лісове господарство» в адміністративних межах
Руднє-Димерської сільської ради;
— заповідне урочище «Коблицький ліс» площею
148,4 га у Леонівському лісництві Державного підприємства «Іванківське лісове господарство» в адміністративних межах Блідчанської сільської ради Іванківського району.
Свою діяльність у комісії з екології та надзвичайних
ситуацій проводив у тісній співпраці з ДСНС, особисто
виїжджав у проблемні точки області.
Також увійшов у комісію КОДА з ТЕБ та НС (комісія
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій). Беру безпосередню участь у підготовці
та реалізації заходів із запобігання розповсюдженню
ковід.
Працював над програмою стратегічного розвитку
Пірнівської ОТГ та її позиціювання у Вишгородському
збільшеному районі та Київській агломерації як центру
екологічно-рекреаційного напрямку.
Активно боровся за Вишгородський район. Завдяки співпраці обласної та районної рад за активної участі громади було прийнято низку доленосних рішень по
збереженню та, навіть, укрупненню Вишгородського
району.
Тісно взаємодію та допомагаю творчим колективам
міста і району, дитячим центрам творчості («Джерело»,
«Дивосвіт»), громадським та релігійним організаціям.
Зокрема, чимало добрих справ втілили в життя разом
із Благодійним фондом «Святої Ольги», ГО «Онкочорнобиль» та «Перлина», районною та міською радами
ветеранів.
Вивчаємо та впроваджуємо світовий досвід з організації ОТГ.
Переймаюся підвищенням екосвідомості населен-

ня. Постійно підтримую проекти Музею гончарства
Вишгородського історико-культурного заповідника.
Завжди особливу увагу приділяв Національному
музею-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році».
Разом із іншими активістами активно працював над
створенням туристичного кластеру у Вишгороді.
Я переконаний, що слід стимулювати молодь займатись спортом, аби змалечку прививати здоровий
спосіб життя. Тому ще один ключовий напрямок моєї
роботи – підтримка та розвиток спорту — ФК «Чайка»,
ХК «Вишгород», хортингістів, сноубордистів, кінного,
вітрильного спорту, настільного тенісу. Також у місті та
в кількох селах району за кошти з обласного бюджету
були встановлені спортивні майданчики.
Постійно веду волонтерську діяльність та переймаюсь проблемами учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. Співпрацюю з організацією Червоного
Хреста. Переймаюся питанням важкохворих дітей.
Послідовно, з самого початку своєї депутатської
каденції виступаю за господарську діяльність, а не політиканство на місцевих рівнях.

З моменту утворення нового Вишгородського району активно включився у роботу з новими регіонами, які
увійшли у район, в роботу з налагодження зв’язків із
Поліссям, Іванківщиною та Славутичем. Вже встигли
допомогти із забезпеченням дизпаливом для шкільних
автобусів, ремонтом бібліотеки у Поліссі, організувати
допомогу незахищеним категоріям населення.
Зараз допомагаю у розробці проектної документації для Луговицького НВО, тісно співпрацюю з керівництвом району по розробці та плануванню центральної
зони відпочинку у Красятичах. Також ведеться розробка проектної документації для Вовчківського НВО та
архіву у Красятичах.
Зроблено чимало. Буду і надалі працювати чесно, відкрито та дієво.
З повагою депутат Київської обласної ради
Андрій ПЕЩЕРІН

Перспективи оптимізації готівки
ка 2018 року.
Які причини такого рішення:
• Cпрощення та зручність розрахунків готівкою.
• Позитивний економічний ефект.
• Підвищення якості готівки у обігу.
Що робити громадянам з такими монетами та банкнотами?
Вони зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти, уведені в обіг до 2003
року, на монети та банкноти інших номіналів і
зразків упродовж наступних трьох років:

• в усіх українських банках – упродовж одного року з дати вилучення їх з обігу – до 30
вересня 2021 року включно;
• у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – упродовж трьох
років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2023 року включно.
Крім того, Національний банк з 01 жовтня
2020 року розпочне активніше вилучати з
обігу банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків
2003–2007 років та обігові монети номіналом
1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018

року (золотистого кольору).
Потрапляючи в банки, вони не будуть
більше повертатися в обіг, а вилучатимуться
та передаватимуться до Національного банку.
Проте, на відміну від застарілих банкноти та монет номіналом 25 копійок, банкноти
номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003–2007
років та монети номіналом 1 гривня старого
зразка, виготовлені до 2018 року, поки що залишаться дійсним платіжним засобом. Ними
можна буде розраховуватися, їх не потрібно
спеціально обмінювати. Водночас поступово в обігу їх ставатиме дедалі менше, а їхнє
місце займуть відповідні «сріблясті» монети
номіналом 1 та 2 гривні зразка 2018 року випуску.
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Програма ТБ

Вишгород
Четвер, 10 вересня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 14 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:00 ТСН: «ТСНТиждень»
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»
11:00 «Помста природи»
11:15 «Загублений свiт»
14:15 Х/ф «Облога»
16:20 Х/ф «Розправа»
19:20 Т/с «Опер за
викликом»
20:20 Т/с «Звонар-2»
21:20 Т/с «Звонар»
22:20, 00:10 Т/с
«Кiстки-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Книга
джунглiв»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:00
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,

13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Росселла»
10:30 Смаки Європи
11:00 Дивовижнi сади.
Сад Фiн - Iран
11:25 Телепродаж
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти: Нова
Зеландiя»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 Д/с «Планета
iнновацiй. Енергiя вiтру»
18:55 Д/с «Дика
прогулянка»
19:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
23:35 Бюджетники

ТРК «УКРАїНА»
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 твоїй
сторонi 2»
23:30 Т/с «Вiкно життя 2»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 09:45, 18:15,
20:15 Одного разу пiд

Полтавою
08:45 Танька i Володька
09:15, 10:45, 19:15
Країна У
11:15, 23:25 Одного разу
в Одесi
12:15 Богиня шопiнгу.
Екстремальний сезон
13:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 Богиня шопiнгу
21:15 Х/ф «Орлиний зiр»
СТБ
06:20, 23:05 Т/с «Доктор
Хаус»
08:15 Т/с «Комiсар Рекс»
11:20, 14:50 Т/с «Слiд»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:00 «Супермама»

19:05 «Детектор брехнi»
20:15, 22:45 Т/с «I будуть
люди»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
10:10 Шалена зірка
12:10 М/ф «Геркулес»
14:00 Х/ф «Надзвичайнi
пригоди Адель Блан-Сек»
16:10 Х/ф «Бандитки»
18:00 Le Маршрутка
19:00 У кого бiльше
21:00 Х/ф «Клони»
22:50 Х/ф «Район 9»
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується

кожного»
11:15, 12:25 Х/ф «Кохання
без пересадок»
13:50 Х/ф «Нянька за
викликом»
15:45 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Особиста
справа»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Мереживо
долi»

10:55 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
12:00, 13:15 Х/ф
«Нацiональна безпека»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:25 Х/ф «Хiтмен»
16:50 Х/ф «Хiтмен: Агент
47»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Бiльше нiж правда
21:30 Т/с «Пес-5»
22:50 Свобода слова
00:00 Х/ф «Вуличний
боєць»

ICTV
06:25 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10, 17:10 Д/с
«Бойовi кораблi»

програма»
11:05, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Добре здоров’я»
14:25, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. Око
за око»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Особиста
справа»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Мереживо
долi»

новини
10:10 Секретний фронт
10:50, 13:25 Х/ф
«Iграшковi солдатики»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 16:15 Т/с «Пес»
16:20 Х/ф «Секретнi
агенти»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:30 Т/с «Пес-5»
22:50 Т/с «Менталiст»

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 «Сумнозвiснi»
19:25 Д/с «Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Собор на
кровi»
22:35, 23:15 Д/с
«Щоденники Другої
свiтової вiйни»

ВIВТОРОК, 15 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, 00:45 «Майже
колишнi»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:45 «Джедаi»
07:10 Х/ф «Рейд у
пустелю»

08:50, 17:20 «Загублений
свiт»
13:55 Х/ф «Вiйни дронiв»
15:20 Х/ф «Хижаки»
19:20 «Джедаi 2020»
19:55 Квалiфiкацiя ЛЧ
«Динамо»- «АЗ»
22:00, 23:50 Т/с
«Кiстки-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:15 Шо? Як?
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
09:30 Т/с «Росселла»

10:30 Смаки Європи
11:00 Дивовижнi сади.
Богорський ботанiчний
сад - Iндонезiя
11:25 Телепродаж
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти: Нова
Зеландiя»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
19:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
21:40 Нашi грошi
22:15 Святi та грiшнi
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, 04:00 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 твоїй
сторонi 2»
23:20 Контролер
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 09:45, 18:15,
20:15 Одного разу пiд

Полтавою
09:15, 10:45, 19:15
Країна У
11:15, 23:35 Одного разу
в Одесi
12:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 Богиня шопiнгу
21:15 Х/ф «Спiвучасник»
СТБ
07:10 Т/с «Комiсар Рекс»
09:15 «МастерШеф - 8»
11:55, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:00 «Супермама»
19:05 «Таємницi ДНК»
20:15, 22:45 Т/с «I будуть
люди»

23:05 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
11:00 Х/ф «Клони»
12:50 Суперiнтуїцiя
14:50 Хто зверху?
16:50 Х/ф «Останнiй
мисливець на вiдьом»
19:00 Кохання на
виживання
21:00 Х/ф «Час розплати»
23:40 Х/ф «Мисливцi на
вiдьом»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi

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 «Сумнозвiснi»
19:25 Д/с «Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Собор на
кровi»
22:35, 23:15 Д/с
«Щоденники Другої
свiтової вiйни»

СЕРЕДА, 16 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 Х/ф «Рейд у
пустелю»

08:40 «Помста природи»
08:50, 17:15 «Загублений
свiт»
13:30 Х/ф «Ворог мiй»
15:30 Х/ф «Командо»
19:20 Т/с «Опер за
викликом»
20:20 Т/с «Звонар»
22:20, 00:10 Т/с
«Кiстки-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:15 Шо? Як?
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
09:30 Т/с «Росселла»
10:30 Смаки Європи
11:00 Дивовижнi сади.
Чахар Баг - Iсфаган
11:25 Телепродаж
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти: Нова
Зеландiя»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 Нашi грошi
18:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
19:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
21:40 Вбивство Гонгадзе.
20 рокiв у пошуках правди
22:40 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
00:00 Спiльно

ТРК «УКРАїНА»
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 твоїй
сторонi 2»
23:30 Т/с «Вiкно життя 2»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 09:45, 18:15,

20:15 Одного разу пiд
Полтавою
09:15, 10:45, 19:15
Країна У
11:15, 23:35 Одного разу
в Одесi
12:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 Богиня шопiнгу
21:15 Х/ф «Зоряний пил»
СТБ
07:25 Т/с «Комiсар Рекс»
09:30 «МастерШеф - 8»
11:55, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:00 «Супермама»
19:05 «Про що мовчать
жiнки»

20:15, 22:45 Т/с «I будуть
люди»
23:05 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
10:50 Х/ф «Справа 39»
13:00 Хто проти
блондинок
15:10, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Марсiанин»
00:00 Х/ф «Залiзне небо:
Нове пришестя»
05:00 Абзац
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 «Добре здоров’я»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. Око
за око»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Особиста
справа»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Мереживо
долi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi

новини
10:10 Громадянська
оборона
11:00, 13:10 Х/ф
«Вуличний боєць»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:25 Т/с «Пес»
16:40 Х/ф «Найманець»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Пес-5»
22:45 Т/с «Менталiст»
5 КАНАЛ
06:30 Особливий погляд
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
13:10, 14:10 Д/с «Крила
вiйни»
15:30 Час «Ч»
16:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
18:10 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 «Собор на
кровi»
22:35, 23:15 Д/с
«Щоденники Другої
свiтової вiйни»

ЧЕТВЕР, 17 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 «Пригоди
Посейдона»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»

06:35, 18:45 «Джедаi»
07:10 Х/ф «Рейд у
пустелю»
08:50 «Помста природи»
09:05, 17:20 «Загублений
свiт»
12:55 Х/ф «День патрiота»
15:15 Х/ф «Облога»
19:20 Т/с «Опер за
викликом»
20:20 Т/с «Звонар»
22:20, 00:10 Т/с
«Кiстки-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:15 Шо? Як?
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
09:30 Т/с «Росселла»
10:30 Свiтова медицина.
Монголiя - за межами
степiв
11:00 Дивовижнi сади.
Марокко
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти: Нова
Зеландiя»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
18:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
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, 05:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка 3»
20:10 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «На твоїй
сторонi 2
23:20 По слiдах
00:00 Т/с «Вiкно життя 2»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 09:45, 18:15,
20:15 Одного разу пiд
Полтавою
09:15, 10:45, 19:15
Країна У
11:15, 23:20 Одного разу
в Одесi
12:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 Богиня шопiнгу
21:15 Х/ф «Менi б у небо»
СТБ
07:05 Т/с «Комiсар Рекс»
09:05 «МастерШеф - 8»
12:05, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/c «Майлз iз
майбутнього»
07:20, 13:00 Варьяти
09:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
10:50 Х/ф «Медовий
мiсяць»
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Трон: Спадок»
23:50 Х/ф «Анонiм»

з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Добре здоров’я»
14:25, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. Око
за око»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок. Особиста
справа»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
19:00, 22:50 Т/с «Життя
прекрасне»
22:45 «Iсторiї успiху»
00:35 Х/ф «Флiрт з
сорокарiчною»

23:30 Х/ф «Некромант»

18:05 «Супермама»
19:10 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «I будуть
люди»
23:05 Т/с «Доктор Хаус»

09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 13:15 Х/ф «6 днiв»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:25 Т/с «Пес»
16:35 Х/ф «Король
злодiїв»
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, 12:30 Невигаданi
iсторiї
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
13:10, 14:10 Д/с «Крила
вiйни»
15:30 Час «Ч»
17:10 Таємницi вiйни
19:25 Д/с «Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Собор на
кровi»
22:35, 23:15 Д/с
«Щоденники Другої
свiтової вiйни»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 8 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»
23:25 «Вечiрнiй квартал»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»

06:35, 18:45 «Джедаi»
07:10 Х/ф «Ворог мiй»
09:10, 17:20 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Вiдкрите
море»
15:20 Х/ф «Хижаки»
19:20 Х/ф «Королi
вулиць»
21:25 Х/ф «Висота»
23:10 Х/ф «Смертельне
падiння»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:35 М/с «Чорний пiрат»
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
09:30 Т/с «Росселла»
10:30 Свiтова медицина.
Японiя - останнi
довгожителi Окiнави
11:00 Дивовижнi сади.
Iталiя
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти: Нова
Зеландiя»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
19:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
21:40 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля 2050»
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, 04:30 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 «Гра в долю»

ТЕТ
08:15, 09:45, 18:15,
20:15 Одного разу пiд
Полтавою
09:15, 10:45, 19:15
Країна У
11:15, 23:35 Одного разу
в Одесi
12:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 Богиня шопiнгу
21:15 Х/ф «Шпигунисоюзники»
СТБ
06:00 Х/ф «Королiвська
сваха»
07:50 «Урятуйте нашу
родину»
11:20, 14:50, 18:05 Т/с
«Слiпа»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/c «Майлз iз
майбутнього»
07:20, 01:30 Варьяти
07:50 Аферисти в
мережах
09:50 Кохання на
виживання
11:50 Хто зверху?
14:00 Х/ф «Трон: Спадок»
16:20 Х/ф «Час розплати»
19:00 Х/ф «Нiч у музеї»
21:10 Х/ф «Нiч у музеї 2»

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 «Добре здоров’я»
14:25, 15:25, 23:50
«Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. Око
за око»
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
10:10 Анти-зомбi
11:10, 13:25, 13:45 Т/с
«Вижити за будь-яку
цiну-2»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20 Скетч-шоу
«На трьох»
17:10, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
23:00 Скетч-шоу «На
трьох-8»
5 КАНАЛ
06:30, 12:30 На власнi очi
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

07:15, 16:10 Д/с «Бойовi
машини»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
10:10, 11:10 Д/с
«Вiдчайдушнi часи»
13:10, 14:10 Д/с «Крила
вiйни»
15:30 Час «Ч»
18:10 Д/с «Сумнозвiснi»
19:25 Д/с «Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Собор на
кровi»
22:35, 23:15 Д/с
«Щоденники Другої
свiтової вiйни»

СУБОТ А , 19 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»
21:45 «Вечiрнiй квартал»
23:10, 00:10 «Свiтське
життя. 2020»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
08:30 «Джедаi 2020»
09:30 «Загублений свiт»
13:45 Х/ф «Подвiйний

дракон»
15:25 Х/ф «Командо»
17:10 Х/ф «Бамблбi»
19:25 3 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Львiв»
21:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:15 Додолики
06:25, 06:35, 06:50, 08:15
Веселi саморобки
06:30, 06:40, 06:45, 08:20
Книга-мандрiвка
06:55, 08:25 Уроки
тiтоньки Сови. Географiямалятко
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:45 Новини
07:15, 08:30 М/с

«Кмiтливий Сяодзi»
09:05 Енеїда
10:10 Х/ф «Брехати, щоб
бути iдеальною»
12:25 Школа
майбутнього. Розсудливе
використання мозку
13:30 Астероїди: судний
день чи день оплати?
15:00 UA Фольк. Спогади
15:55 Т/с «Таємний код
вiри»
16:45 Всенiчне бдiння
(ПЦУ)
19:30 Велика вечiрня
(УГКЦ)
20:30 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля 2050»
21:20 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»

22:00 Х/ф «Однiєї чарiвної
ночi»
00:05 Святi та грiшнi
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Реальна мiстика
08:40 Т/с «Ласкаво
просимо на Канари»
12:30, 15:20 Т/с «Без
коливань»
17:00, 21:00 Т/с «Довга
дорога на щастя»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Пробудження
любовi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:40 Х/ф «Русалонька»

11:15 М/ф «Реальна
бiлка»
12:45 Х/ф «Життя i мета
собаки»
14:30 Х/ф «Орлиний зiр»
16:40 Х/ф «Спiвучасник»
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00 Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30, 00:00 Країна У
СТБ
05:25 Т/с «Кафе на
Садовiй»
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрки»
10:55 Т/с «I будуть люди»
16:55, 22:50 «Звана
вечеря»
19:00 «МастерШеф - 10»

00:50 Х/ф «Несплячi в
Сiетлi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/c «Майлз iз
майбутнього»
07:20, 00:50 Варьяти
08:50 У кого бiльше
10:50 Хто зверху?
13:00 М/ф «Думками
навиворiт»
14:50 Х/ф «Нiч у музеї»
17:00 Х/ф «Нiч у музеї 2»
19:00 Х/ф «Нiч у музеї:
Таємниця гробницi»
21:00 Х/ф «Пiкселi»
23:00 Х/ф «Залiзне небо:
Нове пришестя»
ІНТЕР
06:40 Х/ф «Вусатий нянь»

08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:10 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Стороннiм
вхiд заборонений»
12:40 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса та
доктора Ватсона. Скарби
Агри»
15:40 Т/с «По рiзних
берегах»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт «Iнтер.
Лайма. Рандеву»
22:20 Х/ф «Принцеса на
бобах»
00:30 Х/ф «Iгри дорослих
дiвчат»

ICTV
06:40 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну-2»
09:40 Т/с «Таємнi дверi»
12:45 Факти. День
13:05 Т/с «Пес-5»
16:40 Х/ф «Форсаж»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Подвiйний
форсаж»
21:25 Х/ф «Потрiйний
форсаж: Токiйський
дрифт»
23:25 Х/ф «Адреналiн»
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
18:40 Машина часу
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, 10 вересня 2020 року

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА
ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Утворила 4 (чотири) територіальні виборчі округи по виборах
депутатів Вишгородської міської ради:
Вишгородський територіальний виборчий округ № 1
У м. Вишгороді межі округу включають:
по виборчій дільниці 320342 (2418)
м. Вишгород – вул. Володимира Мономаха, вул. Глібова, вул. Київська: 2–12, 20;
вул. КЛИДС № 102, вул. Космонавтів, вул. Кургузова: 1-А к.1; вул. Максимовича,
вул. Набережна: 22; вул. Олександра Довженка, вул. Піщана, вул. Святославська,
Квартал 87
по виборчій дільниці 320349 (2280)
м. Вишгород – вул. Василя Симоненка: 1-А–2, 4–4-В, 6; вул. Гриненка, вул. Лугова, вул. Шевченка, пл. Шевченка, пров. Дніпровський
по виборчій дільниці 321399 (2222)
м. Вишгород – вул. Шкільна, просп. Шевченка: 2-Г, 3–6, 6-Б
орієнтовна кількість виборців — 6920 чоловік

Вишгородський територіальний виборчий округ № 2
У м. Вишгороді межі округу включають
по виборчій дільниці 320344 (2360)
м. Вишгород – вул. Ватутіна: 79; вул. Михайла Грушевського: 5–10; вул. Шолуденка: 13-Б–328; пров. Квітковий, просп. Івана Мазепи: 1–4-А, 6; мікрорайон «Берізки»
по виборчій дільниці 320347 (2409)
м. Вишгород – вул. Кургузова: 1-А к.2–1-А к.4, 3-А–3-Б, 11–11-А;
по виборчій дільниці 321420 (923)
м. Вишгород – вул. Абрикосова, вул. Айвова, вул. Виноградна, вул. Вишнева, вул.
Калинова, вул. Квіткова, вул. Кульчицького, вул. Кургузова: 11-Б–11-Г; вул. Малинова, вул. Михайла Грушевського: 12; вул. Ожинова, вул. Покровська, вул. Полунична,
вул. Ромашкова, вул. Спаська, вул. Стадіонна 3, вул. Фіалкова, вул. Фруктова, вул.
Центральна, вул. Яблунева, вул. Ягідна, пров. Андрія Первозванного, пров. Преображенський, В/Ч А2860 «С», В/Ч 3027, В/Ч 3077, масив «Дідовиця», мікрорайон
ГАЕС, садове товариство «Лісова поляна-1», садове товариство «Лісова поляна-2»
орієнтовна кількість виборців — 5692 чоловік.

Вишгородський територіальний виборчий округ № 3
В м. Вишгород, межі округу включають
по виборчій дільниці 320345 (2285)
м. Вишгород – вул. Дніпровська: 2–6; вул. Набережна: 4–6Г к.4; просп. Івана
Мазепи: 11;
по виборчій дільниці 320348 (2502)
м. Вишгород – вул. Ватутіна: 1–78Б, 80–212; вул. Дніпровська: 1; вул. Межигірського Спасу, вул. Набережна: 2; вул. Парусна, вул. Петра Калнишевського, вул.
Садова 21, вул. Семена Палія, вул. Старосільська, вул. Шолуденка: 3–6А, 8; садове
товариство «Дніпро-8», садове товариство «Межиріччя», садове товариство «Надія», СТ «Виноградар»
по виборчій дільниці 320351 (1620)
м. Вишгород – вул. Михайла Грушевського: 4; вул. Шолуденка: 6Б–7; просп. Івана Мазепи: 12–13/9
по виборчій дільниці 320394 (903)
в межах сіл Хотянівка, Осещина
орієнтовна кількість виборців 7310чоловік.

Вишгородський територіальний виборчий округ № 4
В м. Вишгород, межі округу включають
по виборчій дільниці 320343 (2362)
м. Вишгород – вул. Космонавта Поповича, вул. Коцюбинського, вул. Набережна:
8–12; пров. Коцюбинського, пров. Прожекторний, просп. Шевченка: 2Д, 6А, 7–11;
по виборчій дільниці 320346 (2255)
м. Вишгород – вул. Богдана Хмельницького, вул. Дніпровська: 7–11;
вул. Михайла Грушевського: 1–3; просп. Івана Мазепи: 5, 7–10;
по виборчій дільниці 320350 (2155)
м. Вишгород – вул. Василя Симоненка: 1, 3, 5, 7–10; вул. Київська: 18; вул. Кургузова: 2, 4–10;
орієнтовна кількість виборців 6772 чоловік.

РІЗНЕ

7

Вишгородський відділ поліції запрошує на посаду «Поліцейський конвойної
служби у ГУНП в Київській області».
Основні службові обов’язки:
— забезпечення конвоювання заарештованих та взятих під варту осіб до районних судів, слідчого управління, прокуратури;
— забезпечення охорони та конвоювання заарештованих та взятих під варту
осіб під час проведення слідчих дій за межами спеціальних закладів;
— забезпечення охорони заарештованих і взятих під варту осіб у лікувальних
закладах, що обслуговуються батальйоном конвойної служби, та під час проведення судово-психіатричних експертиз.
Вимоги до кандидатів:
— громадянство України;
— вік від 18 років;
— вільне володіння українською мовою;
— повна загальна середня або вища освіта;
— знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції»;
— відсутність офіцерського військового чи спеціального звання.
Чекаємо на Вас за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 3.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель
Конкурсною комісією з проведення
конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель повторно
оголошується проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності у сфері
оцінки земель, що відбудеться у приміщенні Вишгородської міської ради за адресою:
м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 63 А о
10:00 24.09.2020 року.
Об’єктом експертної грошової оцінки
є земельна ділянка несільськогосподарського призначення на землях житлової
та громадської забудови (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
– 03.07), що підлягають продажу й перебувають в оренді у МКП «Віта», а саме
— земельної ділянки, кадастровий номер
3221810100:01:193:0153, площею 0,0323
га, що розташована за адресою: м. Вишгород, на розі пр. Мазепи та вул. Грушевського, – договір оренди земельної ділянки від 22.06.2005 р.
Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі,
подають на розгляд Комісії такі документи:
- заяву на участь у конкурсі (згідно з
додатком № 1 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у
сфері оцінки земель, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 352 від
16.11.2017 р.);
- інформацію про претендента (наявність документів, передбачених ст. 6 Закону України «Про оцінку земель», наявність
оцінювачів з експертної грошової оцінки,
які перебувають у трудових відносинах із
претендентом і будуть залучені до вико-

нання робіт з оцінки майна та підписання
звіту, інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки);
- копію ліцензії та сертифікату на право
здійснення оціночної діяльності;
- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- конкурсні пропозиції (подаються у запечатаному конверті).
Конкурсна пропозиція претендента має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних із
виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Заяви з документами на участь у
конкурсі подаються у строк до 16:00
21.09.2020 року (кожного робочого дня з
08:00 до 16:00, з урахуванням обідньої перерви — 13:00-14:00) та реєструються канцелярією виконавчого комітету Вишгородської міської ради в загальному порядку.
Конкурсна документація подається у
запечатаному конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта
оціночної діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних осіб).
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у виконавчому комітеті Вишгородської міської
ради за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 69 (тел. (04596) 22-957).

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 , 20 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»
15:15 Т/с «Свати»
18:15 «Українськi сенсацiї
2020»
19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2020»
00:40 Х/ф «Ми купили
зоопарк»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
08:55 «Джедаi 2020»
09:55 «Загублений свiт»

13:45 Х/ф «Обман»
15:20 Х/ф «Королi
вулиць»
17:20 Х/ф «Iнферно»
19:05 Х/ф «Поза законом»
21:00 Х/ф «Гра пам’ятi»
22:55 Х/ф «Вiдкрите
море»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:15 Додолики
06:25, 06:35, 06:50, 08:15
Веселi саморобки
06:30, 06:40, 06:45, 08:20
Книга-мандрiвка
06:55, 08:25 Уроки
тiтоньки Сови. Географiямалятко
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
23:45 Новини

07:15, 08:30 М/с
«Кмiтливий Сяодзi»
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, 00:05 Т/с «Таємний
код вiри»
15:00, 01:35 Країна пiсень
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
18:30 Д/ц «Всi на море.
Дубай - оазис розкошi»
19:30 Д/с «Планета
iнновацiй. Альтернативна

енергiя»
19:55 Д/ф «Острови.
Азорськi острови. Акули,
кити, манти»
21:20 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:00 «Мерi: створення
принцеси»
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика
08:50 Т/с «Лiнiї життя»
13:00 Т/с «Назавжди»
17:00, 21:00 Т/с «Рись»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Без коливань»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

10:45 М/ф «Гнiздо
дракона»
12:15 Х/ф «Менi б у небо»
14:20 Х/ф «Зоряний пил»
16:40 Х/ф «Шпигунисоюзники»
19:00, 20:00, 21:00,
23:00 Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 22:00, 23:30,
00:00 Країна У
СТБ
08:50 «МастерШеф - 10»
12:40 «Супермама»
16:55 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00 «Один за всiх»
23:15 «Я соромлюсь
свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:10 М/ф «Кролик
Петрик»
11:00 М/ф «Думками
навиворiт»
12:50 Х/ф «Дiм з
приколами»
14:20 Х/ф «Нiч у музеї:
Таємниця гробницi»
16:20 Х/ф «Пiкселi»
18:20 Х/ф «Вартовi
Галактики»
21:00 Х/ф «Вартовi
Галактики 2»
23:50 Х/ф «Медовий
мiсяць»
ІНТЕР
08:00 «Удачний проект»

09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Iнше життя»
12:00 Х/ф «Чудова
п’ятiрка: Таємниця
стародавнього амулета»
14:00 Т/с «По рiзних
берегах»
18:00 Х/ф «У полонi
стихiї»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «21 мiст»
22:25 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса та
доктора Ватсона. Скарби
Агри»
ICTV
06:25 Бiльше нiж правда
08:25 Секретний фронт
09:25 Громадянська
оборона

10:20 Т/с «Вiддiл 44»
12:15, 13:00 Х/ф
«Форсаж»
12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «Подвiйний
форсаж»
16:45 Х/ф «Потрiйний
форсаж: Токiйський
дрифт»
18:45 Факти тижня
21:00 Х/ф «Форсаж-4»
23:10 Х/ф «Форсаж-5:
Шалена п’ятiрка»
5 КАНАЛ
06:25, 09:35, 20:10
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 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
«Танцюй, танцюй»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:35 Особливий погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:30 Вечiр з Янiною
Соколовою
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»
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ПАНОРАМА

З Херсонщини —
до столу вишгородців
СОЛОДКІ ПОДАРУНКИ
Напередодні Дня міста духмяні солодкі дари з полів Херсонщини отримають ветерани Вишгорода — будівничі міста, енергетики.
Про такі корисні сезонні смаколики подбали міський голова Олексій Момот і його радник, президент БФ «Святої Ольги» Володимир
Малишев.
Щиро дякуємо за турботу про тих, хто своєю працею творив історію міста, дбав про блага і комфорт його мешканців. Така увага
завжди доречна і бажана, а нині й поготів.
Миру нам усім, благополуччя і добра!
Віктор БАБИЧ, голова міської організації ветеранів війни,
праці, Збройних сил
Павло БАРАНОВ, голова ради ветеранів філії Каскаду
Київських ГЕС і ГАЕС та управління ПрАТ «Укргідроенерго»

Вишгород
Четвер, 10 вересня 2020 року

Допоможіть врятувати чоловіка

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

… Якщо підозрюєте в себе COVID-19
РЕКОМЕНДАЦІЇ МОЗ

Вважати недійсними втрачений атестат та додаток до атестату,
серія 637/15, КХ 47888597, 12 АК 610275, видані Вишгородською
ЗОШ №1 у 2015 році на ім’я Дмитра Тімуровича КАРИМСЬКОГО
Втрачений військовий квиток, серія СО № 280068, виданий на
ім'я Всеволода Леонідовича ЛУНІКА, вважати недійсним

Вишгород,
потрібні
КУХАР, ПЕКАР.
Тел: (067) 728-36-08

Пропоную паркомісця
на автостоянці
по вул. Набережній, 4
біля АЗС WOG.
Тел: (04596) 222-27

Київ та ще 17 областей України не готові до послаблення карантину з приводу коронавірусу. Вимогам Міністерства охорони здоров'я відповідають
лише 7 областей. Щодня фіксують понад 2,5 тис.
випадків захворювання, а понад 75 тис. людей у
країні хворіють. За цих умов заступниця міністра
охорони здоров'я Ірина Микичак під час брифінгу
розповіла про алгоритм лікування пацієнтів, які мають підозру на COVID-19.
Передусім дистанційно зв'яжіться зі своїм сімейним лікарем. Тобто зателефонуйте лікареві або напишіть йому в будь-який зручний месенджер.
Якщо ви ще не обрали сімейного лікаря, можна звернутись до територіальної поліклініки або
будь-якого центру первинної медико-санітарної
допомоги за місцем проживання, а також на гарячу лінію територіального департаменту охорони
здоров'я, який повинен надати всю необхідну інформацію щодо медичної допомоги.
Сімейний лікар повинен направити до вас мобільну бригаду для відбору аналізів на COVID-19.
Пацієнт не повинен це робити самотужки. Робота
мобільної бригади оплачується Національною службою здоров'я України (НСЗУ).
У разі, якщо лікаря немає або сімейний лікар
відмовився викликати бригаду, попри те, що ви
маєте симптоми, характерні для COVID-19, ви можете зателефонувати на регіональну гарячу лінію
COVID-19. Тоді бригаду викликатиме диспетчер гарячої лінії.
Результати тестування повинні передати сімейному лікарю або особисто вам на той контакт, який

ви залишите медичній бригаді.
У разі позитивного ПЛР-тесту сімейний лікар
має надати вам рекомендації щодо самоізоляції.
За легкого перебігу захворювання лікування проходить вдома.
Якщо перебіг захворювання потребує шпиталізації, то сімейний лікар має її організувати: викликати «швидку»; «швидка» доправить пацієнта до
лікарні; лікарня повинна мати відповідний статус.
За словами Микичак, до критичних станів належить висока температура та утруднене дихання.
Такі критичні стани потребують виклику екстреної
допомоги за номером 103. «Бригада оцінить ваш
стан та за необхідності відвезе до відповідної лікарні. Пацієнт не організовує шпиталізацію самостійно.
У кожній області є особи-координатори, які мають
забезпечити цю роботу», – пояснила заступниця
міністра.
У МОЗ стверджують, що пацієнту з коронавірусом мають безкоштовно надати такі послуги:
тестування на COVID-19;
лабораторні та інструментальні дослідження;
медичну допомогу відповідно до галузевих
стандартів;
кисневу підтримку;
інтенсивну терапію включно зі штучною вентиляцією легень;
медикаментозну терапію та знеболення;
консультацію лікарів усіх необхідних спеціальностей.
Усі ліки, передбачені Національним протоколом
COVID-19, включені до тарифів, за якими НСЗУ
оплачує послуги лікарень. При цьому пацієнт, за
словами Ірини Микичак, лікується безкоштовно.

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
18.09.2020 р. о 11:00 год. відбудеться встановлення меж земельних ділянок за адресою: м. Вишгород, вул. Новопромислова, які надаються у власність громадянам Могильній О.В.,
Пархоменку М.А., Савченко О.В., Сайчук О.В., Єрмакову С.Г.
для погодження меж із суміжними землевласниками (землекористувачами).

Запрошуємо у дитячий
садок вихователя.
Тел: +38 (096) 448-37-88
Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

SOS

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.

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
Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 07301,
м. Вишгород, просп. І. Мазепи, 8, офіс 308
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 500 примірників

