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День народження
міста — по-новому
День народження нашого славетного Вишгорода із року
в рік єднає і гуртує громаду в одну велику родину. І хоча нині
через карантинні обмеження Вишгородська міська рада змушена була обмежити звичні заходи — виставки творів майстрів, дитячих колективів, святкову ходу, шоу на Співочому
полі та яскравий феєрверк, все ж на окремих локаціях створили для містян святкову атмосферу. Вона панувала в центрі
міста на площі Шевченка, на дитячому майданчику біля Київського водосховища, на «Галявині казок» біля гімназії «Інтелект». Хоча піднесений настрій людей відчувався всюди.
Традиційно святкування розпочалося виступом Вишгородського міського дитячо-юнацького духового оркестру-студії «Водограй», який є візитівкою міських свят, дає заряд бадьорості і драйву. Естафету він передав оркестру Першої президентської бригади
оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка — музиканти виконали кілька музичних творів із бездоганним дефіле.
Далі — на стор. 4

Україна прагне миру на Сході
Президент Володимир Зеленський наголошує, що досягнення миру на Донбасі, повернення всіх українських громадян та всіх
територій є й буде його пріоритетом. Україна,
як ніхто інший, прагне миру. Про це Глава
держави заявив під час виступу на відкритті
навчань Rapid Trident – 2020 у Міжнародному
центрі миротворчості та безпеки в межах робочої поїздки на Львівщину.
«Так само моїм пріоритетом є сучасна,
оснащена та боєздатна українська армія.
Адже саме вона зможе бути гарантом подальшої безпеки, мирного сну громадян та вільного
розвитку незалежної України», – вважає він.
Водночас, за словами Володимира Зеленського, під час зустрічей з міжнародними
лідерами він завжди наголошує, що війна на
Донбасі – це загроза не тільки для України, а
й для безпеки та стабільності усіх країн Європи та світу.
«Наші партнери абсолютно солідарні зі мною у цьому питанні. Саме тому ми
об’єдналися для подолання нинішніх викликів
та пошуку механізмів адекватної реакції на
них», – зауважив Глава держави.
Одним з таких механізмів Президент назвав інтеграцію України в НАТО й нагадав,
що на початку тижня він затвердив Стратегію
національної безпеки України, згідно з якою
членство в НАТО є стратегічним курсом держави.
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Передвиборна програма Київської територіальної організації
Політичної партії «Європейська Солідарність» для участі у чергових
виборах депутатів Київської обласної ради 25 жовтня 2020 року
Україна — це Європа. Ми — європейці і маємо жити за стандартами Європейського Союзу. Свій
європейський вибір ми відстояли і
захищаємо зараз — відродили армію, здобули історичне право мати
свою церкву, утвердили українську мову, забезпечили реформи.
Наша стратегічна мета — повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО. Наше головне завдання у Київській області — забезпечити
європейський рівень стандартів життя її мешканцям.
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» («ЄС») — ЄДИНА ПОЛІТИЧНА СИЛА, СПРОМОЖНА БУДУВАТИ
ГРОМАДИ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЗРАЗКОМ.
5 ПЕРШОЧЕРГОВИХ КРОКІВ
КОМАНДИ «ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ» у
Київській області
Право кожної громади розпоряджатись своїми грошима! Саме наша команда вперше в українській історії передала гроші з центрального бюджету
у місцеві. Замість заданого нами курсу, чинна влада
об'єднує громади примусово, не радячись із людьми,
а селам намагається призначити старост. Тільки «ЄС»
спроможна утвердити європейський шлях розвитку
громад! Гроші мають лишатись на місцях, а громади

— об'єднуватись добровільно.
Реформа медицини за європейським зразком!
Епідемія коронавірусу показала повну неготовність
чинної влади боротись із сучасними викликами. Волонтери «ЄС» передали лікарям понад 130 тис. захисних костюмів, сотні тисяч масок та багато іншого.
Наше завдання — жодна лікарня після укрупнення районів не буде закрита. Ми доб'ємося виділення коштів
на переоснащення лікарень та достойні зарплати медичним працівникам.
Спеціальні програми соціального захисту пенсіонерів, ветеранів АТО/ООС та чорнобильців!
Ми гарантуємо: жодна пільга ветерану, пенсіонеру,
чорнобильцю не буде скасована! Ми виступаємо за
справедливу систему соціального захисту людей.
Справедливе нарахування пенсій має стати основним
завданням справжньої пенсійної реформи. Наш пріоритет — підтримка ветеранів війни, сімей загиблих
учасників бойових дій, вимушених переселенців.
Державні кредити, європейські дотації та стандарти розвитку — українському селу! Селяни та
фермери у Європі отримують дотації від держави.
Українські селяни нині покинуті владою, потерпають
від рейдерів та недобросовісних ділків. Ми змінимо
це! Ми ініціюємо програму безвідсоткових кредитів
для ліній переробки сільськогосподарської продукції,
аби створювати додаткову вартість. Позиція нашої по-

літичної сили — відкривати ринок землі тільки після
системної інвентаризації земельних ресурсів країни і
лише щодо власної землі. Державна земля має перейти громадам.
Наша область має величезний потенціал для
розвитку туризму. Місцеві зони відпочинку в Європі
дуже популярні та приносять надприбутки місцевим
громадам. Спеціальна програма «ЄС» дозволить за
декілька років розвинути «зелений туризм», створити
окремі центри для відпочинку та дозвілля, наповнити
місцеві бюджети, створити робочі місця та дати поштовх розвитку громади.
Сьогодні для кожного українця, для кожного мешканця нашої області настав час вибору. Вибір між
дилетантами, спроможними тільки жартувати, та професіоналами, що мають принципи, знання, вміють захищати і будувати. Зараз ми робимо вибір для нашої
області, для себе і своїх дітей — де ми будемо жити.
Чи будуть громади Київщини схожі на європейські містечка чи на «русскіє дєрєвні», куди нас тягнуть проросійські сили? Український народ обрав європейський
шлях розвитку. Ми зробимо так, щоб міста і громади
Київської області жили по- європейськи достойно.
Обирай «Європейську Солідарність»!
Обирай європейські стандарти для громади області!
Захисти свою громаду, захисти Україну!

Ростислав КИРИЧЕНКО: «Ідея реконструкції
«Дивосвіту» набирає конкретних обрисів»

Вишгородський районний центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» — один з
найбільших закладів дошкільної освіти району. Однак,
приміщення, у зв’язку з активним зростанням чисельності міського населення та зміною творчих уподобань,
вже не відповідає усім потребам вихованців та викладачів закладу.
Очоливши районну раду, я серед інших питань почав міркувати і над тим, щоб оновити центр «Дивосвіт», зробити його більш комфортним для педагогів
і вихованців, та щоб і саме приміщення стало окрасою районного центру. За моєї ініціативи виконавчий
апарат районної ради та депутатський корпус взялися
реалізувати ідею реконструкції, яка тепер уже набрала
більш конкретних обрисів.
Під конкретикою розуміється передпроект реконструкції приміщення, який дає змогу візуально уявити,
на що ми можемо розраховувати під час реконструкції
у розрізі соціальної та комерційної її складової.
Передпроекту реконструкції передував великий
обсяг роботи. Насамперед, з’ясувалося, що земельна
ділянка, на якій розташоване приміщення «Дивосвіту», не була відповідним чином оформлена. Отож, на

цьому етапі звернулись до
міської ради, і вже 30 листопада 2016 року земельна ділянка була передана
у комунальну власність
району.
У той же час вдалося
віднайти Технічну документацію на будівлю, яка
вважалась втраченою ще
за радянських часів. І це
значно полегшило подальші роботи.
Наступний етап передпроекту включав проведення геологічних та геодезичних робіт. Це було
вкрай необхідно, враховуючи складний рельєф та
невелику площу земельної
ділянки.
Ще один важливий
етап — це звіт про спроможність несучих конструкцій, обстеження фундаменту будівлі з тим, щоб
бути впевненими, що він зможе нести додаткові навантаження. Проводилися ці роботи у 2018 році на замовлення Фонду комунального майна Вишгородського
району компанією «МегаСП» з урахуванням найліпшої
комерційної пропозиції.
Розпочавши підготовчі роботи, ми розуміли проблему фінансування — районного бюджету не вистачить на повномасштабну реконструкцію з добудовою
та розширенням приміщення. Отож, у даному випадку
повинні бути два блоки — блок, цікавий для педколективу і вихованців, та блок, цікавий для потенційних інвесторів.
Тому проектанту було запропоновано розглянути
відразу дві позиції, врахувавши технічні завдання на
реконструкцію існуючої будівлі та на добудову. До першої технічне завдання ставило керівництво закладу та
педагогічний колектив центру, з якими районна рада
неодноразово проводила робочі наради, з врахуванням
площі для навчальних класів, перенесенням у центр
«Дивосвіт» гуртків та секцій, котрі нині працюють на базі
загальноосвітніх навчальних закладів, постійно зроста-

ючої кількості населення Вишгородської громади.
Друга позиція з технічним завданням — розробка
добудови ще одного приміщення на схилі (театр, кінозал, яких немає у Вишгороді, конференц-хол і так далі)
повинна бути цікавою потенційним інвесторам, що дозволить не витрачати на це бюджетні кошти.
Виконало передпроект на замовлення районного
відділу освіти Вишгородської райдержадміністрації
ТОВ «Центр інженерного проектування», у складі якого працюють досвідчені архітектори.
Роботи фінансувались з районного бюджету,
оскільки приміщення — це спільна комунальна власність районної громади, і розпочалися на початку 2020
року з терміном виконання 2-3 місяці та наданням декількох пропозицій. Але введення карантину внесло
корективи по часу виконання.
Остаточний варіант, який я кілька тижнів тому презентував у «Диво-світі», обрали з трьох пропозицій, що
найбільше відповідали технічним завданням і можливостям прив’язки добудови до рельєфу.
Передпроект — це візуалізація реконструкції будівлі «Дивосвіту» з урахуванням побажань педагогічного
колективу та вихованців для пошуку інвестора. Тепер
ми бачимо, що приміщення значно розшириться по
площі, у тому числі і у висоту — це вже буде триповерхова будівля з добудовою терас замість колишніх фонтанів, що на схилі. Відповідні роботи будуть виконані в
середині існуючого приміщення — збільшено кількість
класних кімнат для занять гуртків, облаштовано кімнати для реквізиту, зручні підходи виступаючим до сцени,
з’явиться конференц-хол і тому подібне.
Щоб визначитись із комерційною складовою, яка,
однозначно, не повинна йти в розріз із основним соціальним спрямуванням закладу — навчання, творчість
та дозвілля підростаючого покоління, я на своїй сторінці у Фейсбук оголосив відкрите голосування із запитанням «Чого, на вашу думку, бракує у місті для розміщення у добудові до існуючої будівлі «Дивосвіту»?
На проміжному його етапі більшість учасників опитування висловилась за розташування у добудованому
приміщенні кінотеатру. Але голосування ще не закрито, і ми з радістю прислухаємось до думки усіх, хто так
чи інакше зацікавлений в активній роботі «Дивосвіту»,
щоб перетворити заклад у справжнє дитяче містечко,
котре буде відповідати всім запитам та інтересам дітей
і молоді Вишгородщини.

Вишгород
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Київський обласний осередок
партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
висунув кандидатів на місцеві вибори

15 вересня відбулись загальні збори Київської
обласної організації політичної партії «ЗА Майбутнє». Учасники зборів висунули кандидатів у депутати до Київської обласної ради, районних, міських та
селищних рад. Також офіційно висунули кандидатів
на посади міських, селищних і сільських голів та затвердили передвиборну програму Київської обласної організації партії.
Голова Київської обласної організації політичної
партії «ЗА Майбутнє» Ярослав Москаленко представив
ключові принципи політичної сили, які об’єднали професійних та досвідчених управлінців.
«Основою нашого світогляду є ідея, в центрі якої
знаходиться людина-громадянин. Держава має забезпечити для людей прозорий інструмент реалізації їх
прав та забезпечення потреб у медицині, освіті та безпеці. Держава має виступати гарантом безпеки громадян, верховенства права, свободи слова, зібрань
і віросповідання, рівного доступу до всіх ресурсів політичного життя, недоторканості приватної власності і
особистого життя.
Лише народ є носієм влади. Ця аксіома зафіксована в Конституції України — Основному Законі держави.
Тому, будь-які зміни до Конституції щодо організації
влади мають ухвалюватися виключно шляхом всенародного референдуму. Невід’ємна частина держави —
сильні місцеві громади, діяльність яких направлена на
розвиток України, які повинні бути наділені достатніми
правами для розпорядження бюджетами та вирішення
питань місцевого господарства, інфраструктури, громадського і культурного життя», — сказав він.
Окремо Москаленко виділив проблематику єдності
влади.
«Україна офіційно є парламентсько-президентською
республікою. Але в реальності маємо певну гібридну
форму правління, яка породжує управлінський хаос та
кризу влади, адже президент, уряд та парламент конкурують за повноваження, які часто перетинаються. Ми
виступаємо за приведення системи державної влади у
відповідність до європейського принципу поділу влад
за прикладом кращих європейських демократій. Наприклад, як у Німеччині, де в парламенті утворюється
коаліція, яка формує уряд, а президент виконує лише
церемоніальні функції. Або, як у Франції, де президент
формує уряд та є главою виконавчої влади.
Україні потрібна якісна парламентська реформа
та двопалатний парламент. У світі не рідкість унітарні
країни, що мають двопалатний парламент — для цього державі не обов'язково бути федерацією. У верхню
палату області делегують або обирають по декілька сенаторів. У нижню палату депутатів обирають усі громадяни, на національному рівні. Тобто, Сенат міг би стати
конструктивним, консолідуючим органом, що представляє в рівній частці всі області України, а нижня палата
— бути місцем для політичних дискусій, де можуть конкурувати будь-які політичні ідеології. При двопалатному
парламенті політики перестануть розривати країну на

частини, а сам парламент стане не вічною ареною для
баталій популістів, а дієвим представницьким органом
влади з ефективною функцією законотворчості.
Будь-які зміни до Конституції щодо організації влади мають ухвалюватися виключно шляхом всенародного референдуму», — зазначив Москаленко.
Голова Київської обласної організації політсили акцентував, що партія «ЗА Майбутнє» сповідує україноцентристську зовнішню політику та повинна відмовитися від кредитів МВФ.
«Нам треба навчитися поважати свою націю, свою
країну, свою державність. Україна має вийти з-під
впливу інших держав. Жодна країна не піклується
про інтереси України. А якщо ж вони це й роблять, то
у межах власних геополітичних стратегій та інтересів.
Час нарешті усвідомити, що ми потрібні тільки самі
собі. Тож, маємо навчитися захищати свої інтереси
всіма можливими способами: дипломатичними, військовими, економічними. Саме тому ми наполягаємо
на незалежності зовнішніх запозичень. Рівень державного боргу перебуває на рівні 80 % державного ВВП.
Ми дійшли до критичного рівня кредитної залежності,
коли для підтримання соціально-економічної стабільності потрібно здійснювати все нові і нові зовнішні запозичення, які призводять до подальшого загострення
фінансової кризи та посилюють фінансову залежність
від міжнародних кредиторів. Україна повинна поставити чітку мету, яку реально реалізувати на практиці,
— протягом наступних 2-3 років повністю позбутися від
необхідності зовнішніх запозичень, у першу чергу —
від кредитів МВФ. Натомість — необхідно зосередитися на забезпеченні зростання доходів держави через
стратегію економічного прагматизму. Попередній та
нинішній економічний курс України — це прямий шлях

стару систему, нову побудувати так і не спромоглися.
При цьому, при формуванні держапарату залишились
ті ж самі принципи: кумівство, призначення на посади,
виходячи з політичних рокіровок та лояльності, а не з
огляду на досвід та освітній рівень кандидата. На чиновницькі посади та в наглядові ради прибуткових державних підприємств призначаються непрофесіонали та
політичні гастролери з інших країн, які прибули до України за швидкими грошима та політичними дивідендами.
Все це призвело до того, що держапарат перебуває на
межі колапсу.
Але ж у будь-якій державі — державний апарат —
це її скелет, а кваліфіковані та вмотивовані чиновники
— запорука успішного розвитку країни. Має бути запроваджений такий принцип побудови суспільства, в
якому влада належить фахівцям. Необхідно ліквідувати
на законодавчому рівні дублювання повноважень центральної та місцевої ради та чітко прописати розширені
повноваження місцевих громад, аби дійсно побудувати
в країні народовладдя на місцях», — пояснив він.
Окремо Москаленко озвучив необхідність запровадження в державі справедливої соціальної політики.
«Тільки піднявши рівень економіки, ми зможемо говорити про справедливу соціальну політику. Ставлення
держави до соціально вразливих верств населення, до
розвитку медицини та освіти свідчить або про силу держави, або про її слабкість.
Майбутнє України залежить від якості освіти майбутніх поколінь та медичного забезпечення нації. Вчителі та лікарі повинні мати достойний рівень доходів
та забезпечуватись широким соціальним пакетом, що
дозволить залучити у ці стратегічні гуманітарні сфери
найкращих фахівців. Не менш важливий інший прямий
обов'язок держави — забезпечення гідного рівня життя

до колоніальної залежності, «висмоктування» та спустошення ресурсів держави, наслідком чого може стати
занепад та вимирання нації. Країни-колонії виробляють
вкрай мало продукції для внутрішнього споживання та
спеціалізуються на невигідній для себе торгівлі — експорті сировини та імпорті товарів з високою доданою
вартістю. Ми є країною-донором інших економік світу:
як робочих рук і кваліфікованих кадрів, так і сировини,
а це шлях у «нікуди». Ми виступаємо за впровадження економічного прагматизму — базових економічних
принципів, дотримуючись яких Україна зможе перейти
на якісно новий рівень економічного розвитку», — зауважив Москаленко.
Він наголосив, що Україні необхідний якісний та незалежний від політики державний апарат.
«За останні роки, під виглядом проведення реформ, в Україні зруйнована вся державна система та
розбалансований її механізм, адже не дотримано головне правило: «руйнуючи — будуй!». Зруйнувавши

пенсіонерів та ветеранів. Люди похилого віку повинні
отримувати гідну турботу від держави, а розмір мінімальної пенсії має перевищувати фактичний прожитковий мінімум», — сказав Москаленко.
Він зауважив, що партія «ЗА Майбутнє» єдина, яка
на національному рівні підіймає питання екології.
«Екологія — це те, що ми залишаємо наступним
поколінням. Україна потопає в горах сміття та займає
останнє місце серед європейських країн з управління
відходами. Водойми зневоднюються, показники забруднення повітря сягнули найвищих у світі рівнів. Колись зелені зони перетворюються в потворні клоаки,
небезпечні для здоров’я та життя людей. Протягом
п’яти років в Україні мають бути закриті всі сміттєзвалища та побудовані сучасні заводи з переробки побутових відходів», — наголосив голова Київської обласної
організації політичної партії «ЗА Майбутнє» Ярослав
Москаленко.
Яна КУЧЕРЯВА
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День народження
міста — по-новому
(Початок на стор. 1)
Від усього особового складу військовослужбовці привітали
мешканців Вишгорода із 1074-ю річницею з дня народження, побажали всім мирного неба, міцного здоров’я, взаємоповаги, підтримки та нових можливостей для місцевого розвитку.
Тим часом на Галявині казок під звуки концерту вихованців
приватної школи музичної творчості «Sensation» охочі вишгородці
отримували навички з першої невідкладної допомоги від командира загону швидкого реагування, члена Вишгородської районної
організації Товариства Червоного Хреста України Андрія Сологуба. «Дякуємо Андрієві і пишаємося досконалими талановитими
музикантами міста! Саме такі емоції, таке відчуття відкритості і
щастя вкрай необхідно отримати в наш стресовий непростий час.
Інструменти не грали, а дихали в руках майстрів! Краса крізь маску! Вона не заважає нам бачити, чути, відчувати!», — поділилася
емоціями очільниця РОТЧХ Світлана Рулевська.
Цього святкового дня для дітей і батьків на всіх локаціях одночасно відбувалися анімаційні програми — улюблені мультяшні
герої розважали глядачів конкурсами, естафетами, іграми. А ще
— яскравим кріошоу з цікавими дослідами, ефектними хімічними
реакціями, коктейлями «з димком», морозивом, яке миттєво замерзає. Експерименти зібрали багато маленьких і дорослих.
…Карантинні обмеження не дали повністю реалізувати бажане, але всі, хто любить Вишгород, раділи святковому дню і одне
одному.

Для дружби
немає перешкод
До відеопривітання міського голови Олексія Момота з Днем
міста через соціальну мережу Facebook долучилися і європейські друзі з італійського міста Будріо та представники німецьких міст-побратимів Льорраха та Айхенау.
«Надсилаю сердечні вітання всім з Льораху до Вишгорода. Вітаю мера Олексія Момота, його заступника Ігоря Свистуна, тих, хто
працює у сфері економіки, виробництва та медицини і, звичайно,
усіх мешканців Вишгорода.
У 1990 році наші міста подружилися, а з 2018-го наше спілкування вийшло на новий рівень, ми набагато більше дізналися про
ваше місто та його устрій.
…Коронавірус дуже змінив наше життя. Особисто я налаштований оптимістично, сподіваюся, що пандемія мине, дружба між
нашими містами відновиться і я буду радий ще раз відвідати ваш
чудовий Вишгород.
Бажаю вам святкового настрою. З Днем міста!», — зазначив у
своєму відео бургомістр Льорраха Йорг Лутц.
«Наша дружба почалася нещодавно, у 2018 році, дякуючи побратимству з містом Айхенау. Відтоді в мене залишилися прекрасні
спогади про ваше чудове місто. Сподіваюся, невдовзі ми зустрінемось знову. На жаль, Covid не дозволяє зробити це зараз, але дуже
хочу передати частинку своєї дружби через це відео.
Наша дружба демонструє, наскільки важливе спілкування між
народами світу. Я передаю вам любов міста Будріо та всієї Італії
до вашої країни та до вашої чудової громади», — Мауріціо Мазанті,
мер міста Будріо.
А бургомістр міста-побратима Айхенау пан Пітер Мюнстер заговорив українською: «Шановний мій колега Олексій Момот, шановні
друзі-вишгородці!
Я щиро вітаю вас зі святом! Дружба між Вишгородом та Айхенау триває майже 30 років, і це дійсно досить довгий шлях. Починаючи від перших відвідувань Айхенау групами дітей з Вишгорода, які
подорослішали і досі приїздять до нас, і закінчуючи спільними проектами наших міст, зокрема у сфері енергоефективності. Ми досі
продовжуємо працювати над новими проектами. Нам ще багато
доведеться зробити разом, чого я особисто чекаю з нетерпінням».
Влас. інф.

Загиблі Герої — Почесні
громадяни Вишгорода
10 вересня 2020 року, напередодні відзначення Дня міста, LXVII сесією Вишгородського
міської ради прийнято рішення присвоїти звання
«Почесний громадянин міста Вишгорода» всім
загиблим Героям Вишгородщини.

Їхні імена будуть вписані в книгу Почесних
громадян міста Вишгорода, хоча вони давно вже
вписані в історію боротьби України за соборність
і незалежність.
Влас. інф.
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Пізнавали історію Вишгорода
З нагоди Дня Вишгорода
міська рада разом із Туристичним кластером Вишгорода організувала екскурсії містом для
працівників садочків та комунальної сфери.
Так, Вишгород має багатющу
історію. І хоча наш край ще не здобув належної популярності у туристів, нині більшість їх переорієнтовуються із зарубіжних маршрутів
на внутрішньоукраїнські. На старті
— одноденні та кількаденні тури
Вишгородом і Вишгородщиною.
А передує їм серія промотурів, які
відбуваються за сприяння департаменту економічного розвитку і
торгівлі КОДА у співпраці з Вишгородським історико-культурним заповідником у межах меморандуму
про співпрацю з ГС «Всеукраїнська
асоціація гідів» та «Туристичний
кластер Вишгородщини».
У програмі промотуру — традиційні елементи та новітні пропозиції
відпочинково-пізнавального характеру. Крім екскурсійної програми
передбачено відвідання сучасних
атрактивних локацій Вишгородського району, фермерських господарств та дегустації локальних

продуктів.
А тематична екскурсія «Стародавній Вишгород» розпочалася з центральної площі міста, від
пам’ятника його покровителів —
святих страстотерпців Бориса і Гліба.
Насамперед екскурсоводи передали щирі вітання від міського
голови Олексія Момота та Вишгородської міськради, подякувавши
кожному за плідну працю, за виховання маленьких вишгородчан,
яких педагоги навчають любити
своє місто, свою країну, бути чемними, добрими, розумними.
На комфортабельному автобусі
група вирушила до Ольжиної гори,
а тим часом екскурсоводи розповідали історичні факти з життя міста…
Учасники тематичної екскурсії
були у захопленні від нових фактів про місця, де бувають щодня.
Сюрпризом для екскурсантів стала
імерсивна програма на оглядовому майданчику Вишгори за участі
Ніни Белліні та Альони Тимошиної.
На тлі неймовірних краєвидів присутні на деякий час повернулися у
життя своїх предків: аналізували,

звідки пішли ті чи інші забобони,
приміряли на себе можливі життєві
ролі пращурів, їхній одяг.
«Ми вирішили стати екскурсоводами, аби після нашої екскурсії
люди почувалися щасливішими,
аби зацікавилися і продовжили
пошук інформації вдома. Ми не
навантажуємо екскурсантів датами та фактами, а намагаємося
зацікавити через події, персоналії, почуття. Прагнемо подарувати
людям емоції, які мають привести
їх до певних цікавих висновків», —
кажуть засновники агентства екскурсій «Ого, і це моє місто» Ніна
Белліні та Альона Тимошина.
Наступну екскурсійну зупинку
зробили біля Храму Бориса і Гліба. Храм, без перебільшень, був
головною святинею Давньої Русі і
нині є святим місцем для віруючих
і паломників.
… У Музеї давньоруського гончарства присутні слухали про давні
ремесла, про поширене в часи Київської Русі гончарство, оглянули
єдину в Східній Європі збережену
піч для випалювання кераміки ХІ ст.
Продовжили екскурсію на набережній Київського водосховища,

Про організацію та проведення громадських
слухань щодо врахування громадських
інтересів у проекті містобудівної документації
«Детального плану території кварталу житлової
забудови, що розташована по вул. Ватутіна в
місті Вишгороді Київської області,
площею близько 3,00 га»
Розпорядження № 106
від 16 вересня 2020 року
Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 42, ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, ст. 21 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності»,
постановою Кабінету Міністрів України від 25
травня 2011 року № 555 «Про затвердження
Порядку проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»:
1. Організувати та провести процедуру
розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації
«Детального плану території кварталу житлової забудови, що розташована по вул. Ватутіна в місті Вишгороді Київської області,
площею близько 3,00 га». Розробник проектної документації — Товариство з обмеженою відповідальністю «Головне архітектурне
планувальне бюро», 07301, м. Вишгород, пл.
Шевченка, офіс 113. Директор — Коваленко
Наталія Дмитрівна.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами містобудівної документації «Детального плану території кварталу
житлової забудови, що розташована по вул.
Ватутіна в місті Вишгороді Київської області,
площею близько 3,00 га»: м. Вишгород, пл.
Шевченка, 1, каб. 63-в та на офіційному вебсайті Вишгородської міської ради. Відповідно до процедури громадського обговорення,
строк ознайомлення з проектом містобудівної
документації та надання пропозицій (зауважень) – 30 днів з дня оприлюднення проекту
містобудівної документації у засобах масової
інформації. Письмові пропозиції (зауваження) надсилати за адресою: 07301, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, Вишгородська міська
рада, скановані копії письмових пропозицій
на електронну адресу vyshgorod946@gmail.
com.
3. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені
та по батькові, місця проживання, із особис-

тим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні
пропозиції не розглядаються.
4. Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості,
– Карпов В.А., заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради.
Строк подання пропозицій — протягом 30
днів з дня публікації оголошення.
5. Організаційному відділу виконавчого
комітету Вишгородської міської ради забезпечити оприлюднення даного розпорядження та проекту містобудівної документації в
порядку, передбаченому чинним законодавством (розмістити на офіційному веб-сайті
Вишгородської міської ради та в друкованому
виданні на місцевому рівні).
6. Визначити дату та місце громадських
слухань – 29 вересня 2020 року в приміщенні
адміністративного будинку на пл. Шевченка,
1 у м. Вишгороді, другий поверх, велика зала
засідань.
Порядок денний:
з 09.10 до 09.30 — реєстрація учасників
та роз'яснення щодо проведення громадських слухань,
з 09.30 до 09.45 — доповідь розробника
та/або замовника про розроблений проект
містобудівної документації,
з 09.45 до 10.00 — запитання та відповіді
на запитання,
з 10.00 до 10.15 — прийом пропозицій
(зауважень) у письмовій та/або усній формі.
7. Громадські слухання проводити з дотриманням заходів, запроваджених актами
законодавства в процесі реалізації карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, на період, визначений постановами
Кабінету Міністрів України.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ

де з одного боку – водна гладінь моря сучасної доби, а
з іншого – древні пагорби, свідки княжих часів…
«Екскурсію до Дня міста організував Туристичний
кластер Вишгорода, який працює вже два роки і увесь
цей час проводив підготовчу та організаційну роботу.
Такі екскурсії проводитимуться й надалі. Можемо корегувати програму залежно від вподобання складу групи», — зазначила член Туристичного кластеру Вишгородщини Інна Косянчук.
Влас. інф.

Про організацію та проведення громадських
слухань щодо врахування громадських
інтересів у проекті містобудівної
документації «Детальний план території,
що розташована вздовж траси Київ-Овруч
та житлового масиву в м. Вишгороді
Київської області»
Розпорядження № 107
від 16 вересня 2020 року
Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 42, ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, ст. 21 Закону
України «Про регулювання містобудівної
діяльності», постановою Кабінету Міністрів
України від 25 травня 2011 року № 555
«Про затвердження Порядку проведення
громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення
проектів містобудівної документації на місцевому рівні»:
1. Організувати та провести процедуру
розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації
щодо розробки «Детального плану території, що розташована вздовж траси КиївОвруч та житлового масиву в м. Вишгороді
Київської області». Розробник проектної
документації — Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Головне архітектурне
планувальне бюро», 07301, м. Вишгород,
пл. Шевченка, офіс 113. Директор — Коваленко Наталія Дмитрівна.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами «Детальний план
території, що розташована вздовж траси
Київ-Овруч та житлового масиву в м. Вишгород Київської області»: м. Вишгород, пл.
Шевченка, 1, каб. 63-в та на офіційному
веб-сайті Вишгородської міської ради. Відповідно до процедури громадського обговорення, строк ознайомлення з проектом
містобудівної документації та надання пропозицій (зауважень) – 30 днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації у засобах масової інформації. Письмові
пропозиції (зауваження) надсилати за адресою: 07301, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1,
Вишгородська міська рада, скановані копії
письмових пропозицій на електронну адресу vyshgorod946@gmail.com.
3. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища,
імені та по батькові, місця проживання, із

особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи.
Анонімні пропозиції не розглядаються.
4. Посадова особа, відповідальна за
організацію розгляду пропозицій громадськості, – Карпов В.А., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради. Строк подання пропозицій
— протягом 30 днів з дня публікації оголошення.
5. Організаційному відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради
забезпечити оприлюднення даного розпорядження та проекту містобудівної документації в порядку, передбаченому чинним
законодавством (розмістити на офіційному
веб-сайті Вишгородської міської ради та в
друкованому виданні на місцевому рівні).
6. Визначити дату та місце громадських
слухань – 29 вересня 2020 року в приміщенні адміністративного будинку на пл.
Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий поверх,
велика зала засідань.
Порядок денний:
з 11.10 до 11.30 — реєстрація учасників
та роз’яснення щодо проведення громадських слухань,
з 11.30 до 11.45 — доповідь розробника
та/або
замовника
про
розроблений
проект містобудівної документації,
з 11.45 до 12.00 — запитання та відповіді на запитання,
з 12.00 до 12.15 — прийом пропозицій
(зауважень) у письмовій та/або усній формі.
7. Громадські слухання проводити з дотриманням заходів, запроваджених актами
законодавства в процесі реалізації карантину, з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, на період, визначений постановами Кабінету Міністрів України.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ
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Вишгород —
не колоніальна територія
для забудовників
Як свідчить практика, найбільші
проблеми і непорозуміння на місцевому рівні у плані співробітництва
виникають саме із забудовниками.
Влада справедливо хоче комунікації до новобудов — у відповідності із
проектними умовами, а забудовник
хоче якомога швидше побудувати
житло, продати його і зникнути з
міста. Можна навести десятки прикладів, як будівельні компанії хитрують із благоустроєм прилеглих
територій невиконанням договорів
про пайову участь в оновленні інженерних мереж, порушенні поверховості при спорудженні будинків, санітарних норм і т. п.
Не став винятком у цій ситуації і наш Вишгород. Скажімо, від нового житлового комплексу будівельники потягли каналізаційну мережу
по вул. Грушевського. Вони трощили асфальт, викопували глибокі
ями, вкладали труби і поспіхом, порушуючи норми, закидали їх та асфальтували.
Що ми маємо на сьогодні? Просідання асфальту на місці ям, перекошені каналізаційні колодязі, люки на яких гримлять під колесами
автотранспорту. І все це твориться під вікнами будинків. У людей вже
здають нерви. А, не приведи, Господи, якийсь колодязь зруйнується і
машина з розгону влетить колесом у дірку? Що буде — здогадатися
неважко. А по вул. Грушевського підвозять дітей до школи, хворих до
лікарні, сім’ї їдуть до ЖК «Ярославичі» і т. д.
Як депутат міської ради я неодноразово звертав увагу відповідних служб на ці неподобства, вимагаючи притягнути будівельників
до відповідальності. Винуватці мають відновити вулицю як слід: без
вибоїн, просідання асфальту, правильного встановлення люків. Хочу
нагадати забудовникам, що Вишгород — не колоніальна територія,
де можна робити що завгодно. За свої дії треба відповідати. Тому я
буду тримати це питання на контролі до кінця. Буду також звертатися до відповідних органів, щоб вони здійснили перевірку і змусили
компанію зробити належний ремонт. Хочу закликати громадськість
і депутатів-колег підтримати мене і мешканців вул. Грушевського у
наведенні порядку.
Сергій ЖАДАН,
депутат міської ради

Традиційна зустріч друзів, яких поєднує Громадська
організація «Вишгород- наш дім», пройшла в теплій та
дружній атмосфері.
Цей рік для нас особливий, адже ми завжди займаємо активну позицію в житті нашої громади.
Лише місяць відділяє нас від місцевих виборів, які
відбудуться 25 жовтня. І чимало з нашої команди ідуть
на вибори від різних політичних сил. Але це ні в якому
разі не впливає на дотримання нашої першочергової
мети – робити наш рідний дім – Вишгород – ще комфортнішим для його мешканців. Тому сміливо дивимось один одному в очі, впевнено потискаємо руки та

СПРАВИ ДЕПУТАТСЬКІ

Дворик невпізнанно змінився
Одна з найбільших проблем біля будинку № 1 по
проспекту
Мазепи
була
занедбана
прибудинкова
територія. Дворик упорядковувався ще за часів спорудження цього будинку. То
ж на початку моєї депутатської каденції ми з мешканцями будинку вирішили, що
благоустрій прилеглої території буде одним із моїх пріоритетів разом із ремонтом
покрівель, фасаду. Так воно
і сталося, але не так швидко,
як ми розраховували.
Кожного року я методично працював, щоб цей проект
був реалізований, але кошти
переадресовувалися на інші
об’єкти. Скажу більше: дехто
з виборців до останнього не
вірив, що реконструкція території відбудеться. І все ж, у
поточному році вдалося відшукати і залучити кошти на цей
об’єкт.
Згідно з проектом, навколо
будинку відновлено мощення.
По-друге, до під’їздів покладено новий асфальтовий шар.
Зміни відбулися і на проїжджій
частині дворика: новий асфальт надійно закрив вищерблений бетон, бічні бордюри встановлено у два ряди, щоб грунт із скверика не
осипався у двір, тобто, зроблено надійно і
згідно з проектом.
Ця реконструкція попсувала нерви мені,
як депутату, і жителям будинку, але ми досягли головного — дворик став набагато затишнішим і зручнішим.
У цьому році хочу зробити ще одну справу. Згідно з міською програмою «Теплий
під’їзд», у будинку були замінені у під’їздах
старі дерев’яні вікна на нові пластикові. Але
чи то по недогляду будівельників, чи в резуль-

таті прорахунків у проекті вікна для провітрювання відкривалися лише на п’ятому поверсі.
Запах у під’їздах залишався застояним і досить неприємним. Я переконав наших очільників, що необхідно віднайти кошти і поміняти
вікна на других поверхах, щоб вони теж відкривалися. Пропозиція була сприйнята позитивно. Для когось це дрібниці, не масштабний
проект, але для тих, хто проживає на Мазепи,
1, — це здоров’я, локалізація вірусів і врештірешт — добрий настрій, який формує охайний, свіжий під’їзд. Саме з таких «дрібниць» і
складається наш комфорт.
Сергій ЖАДАН,
депутат міської ради

ГО «Вишгород – наш дім» —
кузня депутатських кадрів
бажаємо один одному успіху.
Окремо хочемо побажати впевненої перемоги нашому колезі Андрію Пещеріну, який має бажання балотуватися до обласної ради.

А вам, дорогі вишгородці, родинного затишку і міцного здоров’я.
Володимир ЛІСОГОР,
голова ГО «Вишгород – наш дім»

Вишгород
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Споживач — заручник чи володар прав?
ПРАВОВА ОСВІТА НАСЕЛЕННЯ
Щоденно ми здійснюємо придбання товарів та послуг,
неважливо, чи то оплата проїзду в громадському транспорті чи купівля нового автомобіля, але в кожному з випадків
виникають взаємні права та обов’язки. Саме обов’язкам
продавця, з однієї сторони, і правам споживача, з іншої, в
цій статті й буде приділено увагу.
Не дивлячись на те, що наша держава достатньо молода, в
питаннях правового врегулювання різноманітних взаємовідносин (в Україні ще немає багатьох життєво необхідних законів,
які, в свою чергу, прийняті в інших країнах і давно полегшують
життя їхнім громадянам), але в сфері захисту прав споживачів у
нас присутні достатньо ефективні правові механізми.
І ось, коли споживач знає свої права та існуючі правові механізми, саме тоді шанси на захист його інтересів і поновлення
порушених прав підвищуються в рази.
Наші права, як споживачів, захищає держава, це прописано у статті 42 Конституції України (звучить непогано, правда?).
Але, що далі? Як скористатись таким серйозним інструментом
як конституційне право?
На виконання задекларованого Конституцією України в нашій країні діє Закон «Про захист прав споживачів». Він не єдиний (є багато інших законів, які в певній сфері взаємовідносин
передбачають Ваше право як споживача), але саме в ньому акумульовано все те, що потрібно знати пересічному громадянину,
котрий хоче захистити себе від недобросовісного продавця.
Одразу варто відзначити, що не можна розглядати площину
взаємовідносин споживач-продавець тільки зі сторони споживача.
Маркетингове гасло каже нам: «покупець завжди правий».
Юридично ж законодавець захистив і права продавців. Тому
перед тим, як «кидатися» на продавця з претензіями та звинуваченнями, спочатку потрібно розібратися і з’ясувати, чи не
порушили ви своїх, регламентованих законом, обов’язків перед
ним. Це може бути обов’язок оплатити покупку, ознайомитись з
правилами експлуатації та дотримуватися цих правил, у випадку повернення товару — зберегти його початковий зовнішній
вигляд, заводські пломби чи бірки тощо.
Отже, що ж нам гарантує Закон?
А Закон каже, що продавець зобов’язаний надати покупцю
всю необхідну інформацію про себе, товар, поінформувати про
характеристики товару, його кількість та асортимент, інформацію про виробника, гарантійне обслуговування, порядок повернення/заміни товару.
Одночасно, згідно із законом, споживач має право на:
— захист своїх прав державою;
— належну якість продукції та обслуговування;
— безпеку продукції;
— відшкодування матеріальної та моральної шкоди, отриманої в результаті наявності дефекту в продукції;
— звернення до суду та інших компетентних органів для захисту своїх прав.
Кажучи про право звернення до суду, одразу хочеться нагадати, що відповідно до Закону України «Про захист прав
споживачів», позови, пов’язані з порушенням прав споживачів,
звільняються від сплати судового збору, і це, на наше глибоке
переконання, дуже великий плюс, який знімає бар’єр на шляху
до відновлення порушених прав споживача.
Також хочеться наголосити, що головним органом у сфері
державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів є Держпродспоживслужба.
На офіційному сайті вказаного державного органу (https://
dpss.gov.ua) Ви для себе знайдете дуже багато корисної інформації, яка викладена в доступному для сприйняття вигляді і допоможе Вам правильно поводитись у тій чи іншій ситуації.
Але, не дивлячись на достатньо збалансоване законодавство, ми не завжди можемо в повній мірі використати надані
нам законодавством правові механізми для захисту наших
прав, як споживачів. І це викликано певними звичаями вітчиз-

няного споживача.
Під звичаями маються на увазі, наприклад, окремі випадки, коли наші співвітчизники віддають перевагу скуповуватися
на базарі, замовляти ремонт або монтаж домашньої побутової
техніки (наприклад, пральної машини, кондиціонера тощо) за
оголошенням у «самоучок» (під словом «самоучка» мається на
увазі спеціаліст, який є фахівцем у своїй справі, але який здійснює свою діяльність щодо надання послуг без її належного
юридичного оформлення). У таких випадках важко в повній мірі
захистити права споживача, це обумовлено тим, що на базарі,
як правило, чек за купівлю товарів Вам не видадуть, а під час
ремонту пральної машини вдома ніхто не буде укладати з Вами
договір про надання відповідних послуг.
Отже, в таких випадках всі спірні питання, у разі їх виникнення з вини продавця, доведеться вирішувати, сподіваючись
на совість та порядність останнього, а це, на жаль, не завжди
ефективно.
Люди часто запитують: як не потрапити на недобросовісного продавця? Відповідь завжди одна — необхідно знати свої
права, як споживача, та бути розсудливим.
Ви спитаєте, що значить «бути розсудливим»? Наведемо
приклад.
Сьогодні ми живемо в еру високих технологій, і саме вони
визначають вектор розвитку сучасної торгівлі. Зараз майже неможливо знайти людину в нашій країні, яка б не здійснювала
покупки через інтернет.
Але купівля через інтернет — це завжди наявність ризиків:
- ризику бути ошуканим;
- ризику невиправданих очікувань від покупки (дозволимо
собі відзначити, що одним із головних інструментів сучасних
інтернет-магазинів є контент, тобто фотографії та інша інформація про товар);
- ризику отримати товар з дефектом чи браком;
- ризику понести невиправдані витрати, пов’язані з доставкою замовлення (як, приклад, споживачі часто повертають товар після отримання, але досить часто продавець товару знаходиться зовсім в іншому населеному пункті, і тому витрати,
пов’язані з поверненням, лишаються на плечах покупця, або ж
приклад, коли товар коштує менше ніж його доставка до покупця);
- ризику відсутності можливостей захистити свої права
тощо.
Так ось, виключити наявність ризику Ви ніяк не зможете. На
жаль, але вплинути на всі фактори, апріорі, Ви не зможете та,
великою мірою, не повинні. Також у деяких ситуаціях все ж таки
відсутній злий умисел продавця. Такими прикладами є ситуації,
коли помилково зазначена невірна ціна на товар або він не був
перевірений перед відправкою тощо.
Але звести ризики до мінімуму — завжди у Ваших руках.
І ось розсудливість дозволить Вам мінімізувати ризики.
Що найчастіше нас цікавить при виборі, наприклад, телевізора або мобільного телефона в інтернеті? Більшість скаже
— «ціна», і це вірна відповідь.
Саме під такий масовий хід думок і були створені в свій час
(і популярні сьогодні) інтернет-сервіси, де кожен може обрати
необхідну йому модель товару і отримати список магазинів (в
основному, це інтернет-магазини) з ранжуванням ціни від найнижчої до найвищої.
Ось тут і починається ваша розсудливість.
Не потрібно одразу обирати найнижчу ціну та оформлювати
замовлення на товар. Такий підхід до здійснення покупки можна
порівняти з тим, якщо б Ви переходили автомагістраль із заплющеними очами.
Потрібно проаналізувати магазин на наявність можливих
ризиків. Погодьтесь, довіри у Вас буде більше до надійного магазина, який позитивно зарекомендував себе, а не до особи, що
оформлює Вам замовлення на кухонній табуретці вдома та позиціонує себе інтернет-магазином.
Перше, на що треба звернути увагу, — це репутація магазина, тривалість його роботи на ринку, наявність юридичної та

фактичної адреси, наявність виставкового павільйону.
Друге, на що радимо звертати увагу, це:
- умови продажу та доставки (коли, ким та куди здійснюється доставка);
- можливість вибору способу оплати (готівковий або безготівковий розрахунок);
- які документи видаються під час продажу (чек, накладна,
товарно-транспортна накладна тощо);
- умови гарантійного обслуговування (куди звертатись у випадку поломки: в магазин, який продав Вам товар, чи в «прикомандирований» до вашого товару сервісний центр?);
- умови повернення або заміни товару (включають в себе
строки розгляду Вашої заяви про заміну/повернення, легкість та
доступність оформлення такої заяви тощо).
Якщо Ви звикли користуватись таким інструментом перевірки продавця як «відгуки про продавця чи компанію», то радимо
читати відгуки не на сайті продавця (давно відомо, що на «своїй» території продавець зробить загальну картину щодо роботи
його магазина/компанії позитивною). Читайте такі відгуки на
різних незалежних тематичних форумах чи сайтах, до яких не
мають адміністративного доступу ці ж самі продавці чи компанії.
Як мінімум, під час пошуку компанії чи інтернет-магазина в
пошуковому сервісі GOOGLE читайте відгуки в правій верхній
частині екрана. Відгуки в GOOGLE залишають реальні люди
(правда, не завжди незацікавлені), і ці відгуки неможливо так
просто видалити чи виправити.
Зі свого боку ми нічого не маємо проти бізнесменів-початківців і вважаємо, що мале підприємництво дійсно стимулює
економіку. Але одночасно хочемо, щоб кожен підприємець поводив себе порядно та не був ремісником, який не несе жодної
відповідальності за свої товари чи послуги.
Підсумовуючи, можна зробити висновок та порадити користуватись послугами магазина, який відповідає всім Вашим
запитам стосовно можливості захисту прав споживача, навіть
незважаючи на те, що десь в іншому місці Ви, при бажанні, могли б придбати аналогічний товар на декілька сотень гривень
дешевше.
Ганна БУЛГАКОВА,
депутат Вишгородської міської ради, начальник відділу
у Департаменті публічного права Міністерства юстиції
Дмитро ШИХОВЕЦЬ,
головний спеціаліст у Департаменті публічного права
Міністерства юстиції

Проблеми вирішуватимуть не партії, а депутати
25 жовтня у Вишгороді, як і по всій Україні, відчиняться дільниці
для голосування на виборах до місцевих рад.
Пересічному
виборцю,
не обізнаному у тонкощах нинішніх перегонів,
надзвичайно важко буде
зробити свій вибір. Тому
хочу пояснити деякі нюанси майбутнього волевиявлення.
За моїм підрахунком, своїх кандидатів будуть висувати близько 18 партій. Кількість кандидатів від однієї
партії — від 21 до 26, тобто, буде близько 100 претендентів на одному окрузі, а округів у Вишгороді — чотири. Це 400 кандидатів.
Вибори депутатів відбуваються на партійній основі
для громад, де проживає понад 10 тис. виборців. Це
стосується і Вишгорода. Якщо раніше за новим Вибор-

чим кодексом можна було балотуватися як самовисуванець у містах з кількістю мешканців до 90 тис. виборців, то в червні наші парламентарі зробили правки
та змусили балотуватись кандидатів у депутати тільки
на партійній основі.
За останній рік дуже багато чого змінилось у політичному житті України, тож перед кандидатами постав нелегкий вибір: від якої партії балотуватись. Ні
для кого не таємниця, що у кожної партії є рейтинг і
антирейтинг, що може напряму стосуватись і місцевих виборів. Тож складається дуже цікава ситуація…
Мешканець міста, котрий є прихильником відповідної
політичної сили у Верховній Раді, проголосує за людей
на місцях, навіть не проаналізувавши якість місцевої
команди від цієї партії.
Великий ризик виникає і для професіоналів своєї
справи, котрі мають тверду позицію та стратегію по
змінах на краще, але, на жаль, не зможуть потрапити
на «прохідні» місця від відомих партій. Діючі депутати,
котрі сумлінно працювали на окрузі, але ідуть від невідомих політсил, теж ризикують не потрапити до на-

ступної каденції, тому що партію можуть не знати на
місцях, або в неї недостатньо ресурсів себе рекламувати.
Подібний виборчий кодекс грає на руку саме тим
партіям, котрі зараз знаходяться у Верховній Раді, бо
вони бояться конкуренції від молодих політсил.
Представництво політичних партій у радах може
призвести до того, що новообрані депутати будуть
лобіювати інтереси партій, а не громад. І наше з вами
завдання полягає в тому, що треба в першу чергу обрати представника від професійної та дієвої команди,
а вже потім дивитись на назву політичної сили. Бо на
окрузі буде працювати саме людина, а не партія, при
виникненні проблеми, телефонувати людина буде не в
партійний осередок, а саме своєму депутату.
Тому звертайте увагу на прізвища кандидатів, їх ділові якості, біографічні дані, попередні здобутки тощо.
Лише за цих умов ваш вибір буде об’єктивним і потім
не доведеться шкодувати за свої прорахунки.
Артем ТЮТЮННИК,
депутат міської ради
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Гідний вибір – заможна громада
Тетяна БРАЖНІКОВА: «Усе має робитись
за принципом: нічого для нас без нас»
З кожним днем виборчі перегони-2020 набирають усе більших обертів. Нагадаємо,
новостворені громади – ОТГ – після адміністративної реформи отримають шанс жити
і розвиватися абсолютно по-новому – абсолютно самостійно. На місцевому рівні за умов
децентралізації більше лишатиметься коштів
на місцях. І кожна окрема громада зможе
розвиватися незалежно. Її майбутній добробут великою мірою залежатиме від того, кого
оберуть люди собі у керманичі. Тобто, від голів ОТГ та депутатів місцевої ради. Тож – час
знайомитися із кандидатами і кандидатками.
Тетяна БРАЖНІКОВА – знаний у Вишгороді молодий політик, секретар Вишгородської
міськради. Її у місті знають, як принципового
юриста, відповідального посадовця і чуйну
людину. За нею – десятки соціальних проектів та ініціатив, її підтримують громадські
організації, інтелігенція міста, підприємці, а
ще — прості люди. Бо вона багато кому з них
допомагала, підтримувала як фаховою порадою, так і добрим словом. З нею і познайомимося ближче. Поговоримо і про її плани, і
про її стратегію, і, звісно, про команду, з якою
вона йде на вибори…
— Тетяно Олексіївно, в першу чергу дозвольте поцікавитись: від якої
політичної сили збираєтесь брати
участь у виборах? І чому Ви прийняли
таке рішення?
— Йти на вибори вирішила від партії влади, іду разом зі своєю командою.
Таке рішення прийняла після численних
порад з родиною, друзями і з командою,
з якою вже п’ять років працюю. Моє рішення підтримали усі. І мотив тут один
– не занапастити нові перспективи для
рідного Вишгорода, в першу чергу, і для
нашої майбутньої новоствореної громади. Зрозуміло, що коли керівництво
громади у партії, яка при владі, у окремих територій з’являються додаткові
можливості для участі у різноманітних
державних програмах, в таких як, приміром, Президентська програма «Велике
будівництво» і подібних їй.
Загалом же, своє рішення про балотування на посаду голови Вишгородської ОТГ я розглядаю через призму
великої відповідальності перед земляками. Громада житиме у нових реаліях –
отримає додаткові важелі управління та
фінансові ресурси. І я щиро переконана,
що Вишгородська громада заслуговує
не лише на те, аби вирішити наболілі
питання інфраструктурного дисбалансу — на те, що найбільше хвилює людей, — транспортні проблеми, хаотична
забудова міста тощо. Але й на реальні
прориви у своєму розвитку. Люди стомилися виживати, хочуть повноцінного
життя, не гіршого, ніж за кордоном. Досягти того прориву можливо лише завдяки спільним зусиллям усієї громади
і командній роботі керманичів ОТГ. І в
цьому плані підтримка на всіх щаблях
управління буде не зайвою.
— Про свою команду розкажіть…
— Команда, яку я веду на вибори, це

місцеві люди, з більшістю з яких працюю
вже більше п’яти років. Серед них — діючі депутати, з якими співпрацювали
упродовж останньої каденції, керівники
громадських організацій, голови ОСББ,
представники різних галузей. З ними ми
знайомилися під час обговорення їхніх
соціальних проектів, ініціатив, під час
засідань постійних депутатських комісій. А враховуючи те, що ми однодумці
у більшості питань та напрямків, то ми
сьогодні об’єдналися в одну команду. І
разом йдемо на вибори.
Мушу зауважити, що всі вони — професіонали своєї справи. Серед них чимало і фахівців у галузі освіти, спорту,
управлінців органів місцевого самоврядування. Є в нашій команді і лікар, якому
не треба вивчати проблеми вітчизняної
медицини, бо він їх знає зсередини. Тобто, у нашій команді люди представляють
різні групи суспільства. Практично усі
вони мають уявлення про те, як мають
розвиватися ті чи інші галузі життя на
рівні місцевої громади, у них є бачення
реформ і в економіці, і в медицині, і в
освіті, і вони, що дуже важливо, добре
розуміють, як ті реформи реалізовувати
на місцях.
І наш головний мотив — це сповна
використати нові можливості для міста
та громади. І це нас об’єднує…
— Балотуватиметесь на посаду
очільника ОТГ?
— Так, рішення прийнято. Я балотуюсь на голову Вишгородської об’єднаної
територіальної громади і веду з собою
сильну команду. Це професійні, досвідчені, відданні своїй справі люди, що хочуть працювати на громаду та служити
їй.
— З чого почнете, якщо люди Вас
підтримають?
— Ми вже почали роботу над Стра-

тегічним планом розвитку майбутньої
громади. Найближчим часом представимо його для обговорення виборцям та
врахування їхніх думок.
Додам, що одним із моїх принципів
управління, яким керуюсь, зокрема, і
на посаді секретаря ради, це долучення
громадськості до прийняття рішень. Тобто, я вважаю, що нічого не повинно робитися для когось без когось. Чи інакше,
усе має робитись за принципом: нічого
для нас без нас. Я переконана, що якщо
треба щось ефективне для громади зробити, треба почути думку тієї ж громади,
тих, для кого ти це робиш.
Тому, звичайно, Стратегічний план,
над яким працює команда, ми б хотіли
обговорити з громадськістю, аби перед
тим, як його реалізовувати, врахувати
думки населення. Після виборів наступного ж дня почнемо реалізовувати цей
Стратегічний план.
— Як зробити діяльність нової
ради максимально відкритою для
людей, а громаду – більш активною у
житті ОТГ?
— Перебуваючи на посаді секретаря
ради, я керувалась принципом відкритості до людей та публічності, турботи про них, співпрацювала, зокрема з
громадськими організаціями в багатьох
напрямках, не обираючи якийсь один.
Знову ж таки, діючи за принципом: нічого для нас без нас. Це залишається моїм
пріоритетом у роботі. Я бачу це основою
основ у прийнятті управлінських рішень.
Наша громада багата на активних та небайдужих, і завдання влади допомагати
їм та мотивувати цих людей до співпраці. Якщо люди бачать, що влада співпрацює з ними, вони стають більш активними, більш мотивованими, бо бачать
результати своєї ж роботи. І тоді, відповідно, ще наполегливіше долучаються

до цього процесу.
Разом зі своєю командою я була автором проекту «Громадський бюджет»,
так званий бюджет участі громади у місті Вишгороді. І ми на практиці, на власному прикладі бачили, як активність
суспільства за таких умов зростає, люди
долучаються і пропонують свої ідеї. У нас
навіть реалізовувалися ідеї не в рамках
«Громадського бюджету». Самі ж розумієте, кошторис проекту, на жаль, був
обмеженим і дуже скромним. Але ця комунікація працює і дає потужний ефект.
Я упевнена, що при підготовці міських
заходів, розробці проектів будівництва,
реконструкції об’єктів інфраструктури
тощо до публічного обговорення варто
залучати і громадські організації, і спеціалістів за напрямком, і пересічних громадян. Саме такий механізм співпраці
робить громаду активною.
— Тетяно Олексіївно, відчувається,
Ви – не новачок в управлінській справі, володієте «предметом», як кажуть,
вмієте вести за собою людей, створили команду, навколо Вас чимало
однодумців... Як Ви прийшли в політику?
— На виборах 2015 року… Була обрана депутатом. І депутатський корпус
підтримав мене на посаду секретаря
ради. З того часу я — в місцевому самоврядуванні і в політиці.
А до того досить тривалий час – більше десяти років — працювала юристом.
Окрім юридичної практики, була ще й
юридичним волонтером. Тобто, певний час на тиждень присвячувала безкоштовним консультаціям, допомагала
людям, у яких не було можливості отримати фахову правову підтримку за гроші
(не могли собі найняти адвоката).
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Гідний вибір – заможна громада
Тетяна БРАЖНІКОВА: «Усе має робитись
за принципом: нічого для нас без нас»
Якось до мене прийшли спортсмени,
які захищали навчально-спортивну базу
на території нашого міста. У них були
підозри щодо можливого рейдерського захоплення, говорили, що закладу
зумисне не дають можливості розвиватися, що базу ведуть до банкрутства.
Вони просили мене вивчати юридичні
документи, шукати шляхи, як це зупинити. Ми з’ясовували, як певній спільноті
оформити право власності на землю, на
об’єкти нерухомості. Довелося обговорювати й питання повноважень органів
місцевого самоврядування, зокрема,
районної ради, міської, в чому різниця
між ними. Якраз через рік після тої ситуації повинні були бути вибори і, спілкуючись із представниками влади, ми
відчули, що нас, можливо, й слухають,
але точно — не чують! Багато хто з нас
тоді поставив собі за завдання змінити
відношення влади до людей. Добитися
того, аби люди могли приходити до державних структур, як до своїх слуг…
І ще один цікавий, «знаковий», як
на мене, епізод з мого життя. У перші
ж дні, як я прийшла на посаду, друзіспортсмени, з якими я командою йшла
тоді на вибори, подарували мені картину зі словами Андрея Шептицького:
«Хто має владу, мусить дбати про добро тих, кому служить…». До того цей
вислів я роздрукувала на невеликому
аркуші у нас в офісі, а потім і у виборчому штабі. Він і досі є для мене визначальним. Нагадаю, що 2015-й був
оголошений роком на честь 150-річчя
від дня народження відомого на увесь
світ митрополита Української греко-католицької церкви, якого ще називали
Праведником народів світу. Його ж послання слушно вважають «скарбницею
порад для церковних і державних лідерів і просто свідомих громадян»…
За ці п’ять років роботи я переконалась, що робота в органах місцевого самоврядування – це, дійсно, служіння. Не
кожній людині це дається, деякі сходять
з дистанції, бо це, направду, не завжди
вдячна робота. Але, якщо ти сприймаєш
цю роботу як свою місію, то просто це
робиш… І все.
Ця робота, відверто, приносить мені
задоволення, бо я й справді «служу».
Людям, громаді, своїм землякам. І хочу
застосовувати свої знання, вміння саме
задля поліпшення життя людей. Мені
подобається працювати для людей, відчувати і бачити результат своєї роботи. Конкретно у своїй громаді, день за
днем…
— Тож управлінського досвіду у
Вас вдосталь. І можна сказати, що в
місцевому самоврядуванні зможете
зробити більше для громади, аніж на
посаді юриста?
— Так, упевнена, що так.
— Маєте вже власну програму на
вибори? Розкажіть про своє бачення
перспектив розвитку Вишгородської
ОТГ…
— Я б сказала так: зараз у кожного
кандидата буде своя виборча програма,
і я не є виключенням. Зрозуміло, що
кандидати, які балотуються на голову

ОТГ або в депутати, моніторять проблеми на своїх округах, в громадах. І
всі – «ЗА все добре і ПРОТИ всього поганого»…
Я б хотіла зупинитися не стільки на
самій програмі, і не на тих речах, які,
упевнена, будуть в усіх програмах кандидатів. Я б хотіла зупинитись на принципах, які сама сповідую. Зокрема про
те, що в основі всіх управлінських рішень повинна стояти ЛЮДИНА, мешканець громади і інтереси громади. Тобто,
інтереси громади повинні бути в основі
всіх управлінських рішень органу місцевого самоврядування. І звичайно ж,
голови ОТГ. Все інше має похідний характер. І програми, і стратегії, і бачення
перспектив розвитку громади.
— І все ж?..
— Якщо говорити про конкретні проблеми нашої громади, то одна з основних, про яку говорять всі, – це недостатньо розвинута інфраструктура, як
соціальна, так і інфраструктура мереж
(каналізаційних, водопровідних, електричних і таке інше). Треба промоніторити стан усіх мереж і шукати кошти на
їх ремонт, відновлювати, нарощувати
їхні потужності.
Не вистачає садочків, шкіл, діти навчаються у переповнених класах…
Зрозуміло, якщо ми ставимо людину,
дитину в основу Стратегії, то й відштовхуємось від соціальних пріоритетів.
Треба розв’язувати «базові» проблеми,
щоб такі речі як освіта, медицина, соціальний захист були якісними…
Тож, як мати, жінка, мешканка Вишгорода, яка знає про проблеми міста не
з чуток, звісно, пріоритетними вважаю
соціальні інфраструктурні проекти: дитсадочки, школи, центри розвитку дітей,
навчально-спортивні бази і таке інше...
— Маєте план залучення інвестицій, в тому числі іноземних, для розбудови та економічного зростання
майбутньої ОТГ?
— Це одна із стратегічних цілей нашої команди. Ми в перші ж дні роботи
будемо створювати або окремий структурний підрозділ по залученню інвестицій, отримання грантів, або спеціальну
Агенцію, яка займатиметься виключно
цим питанням. Сьогодні інші громади,
навіть у Київській області, дуже просунулись в цьому питанні, і нам треба
їх вже наздоганяти. Додаткові кошти і
можливості громаді конче необхідні. В
тому числі і позабюджетні, інвестиційні
і таке інше…
— Що, на Вашу думку, потрібно
впроваджувати в реальних секторах
економіки для збільшення кількості
робочих місць та зменшення відтоку
молоді з території громади?
— Вишгород – місто-супутник столиці. Тому, звісно, молодь їде до Києва, бо
там більше можливостей для працевлаштування. І від цього нікуди не подітися.
Але в той же час можна і на своїй території створювати привабливі нові робочі
місця. Проблему безробіття та створення нових робочих місць можна вирішити, зокрема, шляхом стимулювання
розвитку малого та середнього бізнесу.
І тому достатньо прикладів навіть у нашому рідному місті. От, приміром, один

із моїх знайомих – мій однокласник, до
речі, і мій ровесник, разом із родиною
створив ВОРК-простір. Чогось подібного вже давно бракувало у Вишгороді.
Він – спромігся і навчився на цьому заробляти. Тобто, можливості для розвитку є, можливо, треба просто належно
підтримувати подібні ініціативи. Є певні
механізми, здатні дієво стимулювати
підприємницьку діяльність: спеціальні
стипендії, пільгове кредитування і таке
інше….
— Це втримає молодь вдома, вважаєте?
— Однозначно, треба щось робити. Є вже й конкретні напрацювання у
цьому напрямку. Наша команда, наприклад, пропонує створити міську Координаційну раду з трудових ресурсів. До неї
залучити роботодавців, органи місцевого самоврядування, службу зайнятості, навчальні заклади. Організовувати
круглі столи, зустрічі з роботодавцями
з метою створення реальних механізмів
забезпечення самозайнятості. Зробити
цю роботу системною та комплексною,
було б бажання.
Сьогодні ми тільки почали співпрацювати з молодіжними організаціями,
одним із перших наших спільних проектів був проект впровадження стипендій
для талановитих дітей та обдарованої
молоді. В планах — розробка стратегії забезпечення зайнятості молоді, затвердження міських програм для підтримки та мотивації талановитих та
обдарованих дітей, системна співпраця
з молодіжними організаціями, забезпечення практичної підготовки та стажування молоді в органах місцевого
самоврядування, на підприємствах і в
організаціях громади.
Для цього необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат, впровадити нові напрямки розвитку бізнесу та
підприємництва. Щоб зменшити відтік
молоді, необхідно створити умови для
самореалізації членів міської громади,
підтримки та мотивації для підростаючого покоління.
— Яким чином місцевими ресурсами майбутньої ОТГ можна покращити стан медицини, освіти, загалом
соціальної сфери майбутньої територіальної громади?
— Зараз в усіх громад, у зв’язку з
децентралізацією влади, з’явиться унікальний шанс отримати нові фінансові
можливості. Так, скажімо, наша громада може збільшити надходження до місцевого бюджету щонайменше удвічі. Це
— перше джерело збільшення надходжень до бюджету громади. Крім того,
ми розраховуємо на участь у державних програмах, оскільки передбачена
співпраця з усіма органами влади. Це —
отримання субвенцій із обласного, державного бюджетів. Також розраховуємо
на залучення інвестицій і грантів, бо ця
робота останні п’ять років, зокрема, в
нашому місті не була системною або
комплексною. Адже інші громади цими
грошима вже успішно й активно користуються, а ми не гірші за інші громади.
Треба тільки налагодити цю роботу.
Звідси й суттєве покращення фінансування медицини, освіти та загалом

соціальної сфери. Головне — це прозорий, відкритий та справедливий розподіл бюджету та позабюджетних коштів.
— Щемливе питання можна?
— ?..
— Зараз Вас асоціюють як
невід’ємну частину команди діючого голови Вишгорода. Чи продовжите співпрацю з командою, яка зараз
працює з діючим мером? Чи залишите при посадах спеціалістів, які забезпечують функціонування та життєдіяльність міста зараз?
— З міським головою ми зайшли
в 2015 році в міськраду від різних політичних сил. Мене було обрано секретарем ради за поданням міського голови,
але депутатським корпусом. Протягом
останніх п’яти років я не мала нарікань
на свою роботу ні від керманича міста,
ні від депутатів. Виконувала обов’язки
секретаря ради, голови опікунської
ради. Проте, не буду приховувати, що,
як у депутата, під час голосувань на сесіях, у мене були відмінні погляди на ті
чи інші напрямки стосовно розвитку нашого міста і було інше бачення деяких
управлінських рішень. Не завжди я поділяла й думку міського голови. Проте, я
з повагою відношусь до вибору громади
(обрання міського голови, — ред.). Я пояснювала свою позицію, але ми залишалися кожний при своїх поглядах. Це
не заважало мені працювати і виконувати свої посадові обов’язки, як секретаря ради – готувати сесії, спілкуватись
з людьми, забезпечувати публічність
ради.
Наразі, наша каденція добігає кінця
і я вважаю логічним, що ми пропонуємо
громаді кожен свої плани подальшого
розвитку громади і своє бачення стратегії. Тому кожен може бути обраним і
кожен має право обирати.
— А щодо співпраці з тими, хто зараз працює в команді мера?
— До співпраці з людьми, які мають
щире бажання працювати на громаду
і поділяють мої погляди на її розвиток,
я, звісно, готова. Є спеціалісти, яких я
дуже хотіла б бачити серед своїх однодумців. Я знаю їх фаховий рівень і радо
привітала б у своїй команді.
— І, наостанок, Ваші побажання
читачам газети – жителям Вишгородської громади…
— Перш за все, я хочу подякувати
всім за підтримку, розуміння, конструктивну критику та співпрацю протягом
останніх п’яти років. Саме люди, громада надихнули мене рухатись далі.
Саме люди дали мені розуміння того,
що ця робота є моїм покликанням. Їхня
підтримка мотивувала мене балотуватись і в кандидати в депутати, і на голову Вишгородської ОТГ для подальшої
роботи в місцевому самоврядуванні на
благо своєї громади.
Ще я б хотіла побажати усім своїм
землякам критичного мислення під час
цих виборчих перегонів.
А взагалі-то, щиро бажаю всім миру,
добра, злагоди, міцного здоров’я, сімейного затишку і достатку. А нашій громаді — гармонійного розвитку та процвітання…
Записала Ірина ПОЛІСЬКА
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ПОНЕДІЛОК, 21 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»
11:25, 12:20, 13:00, 14:15,
14:40, 15:35 «Розсмiши
комiка»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Грошi 2020»
00:00 «Дубiнiзми 2020»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»

06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Х/ф «Обман»
09:00 Х/ф «Подвiйний
дракон»
10:50 «Загублений свiт»
14:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
19:25 Т/с «Опер за
викликом»
20:30 Т/с «Звонар»
21:35 Т/с «Булатов»
22:20, 00:10 Т/с
«Кiстки-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:15 Шо? Як?
06:35 М/с «Чорний пiрат»
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 Свiтова медицина.
Японiя — останнi
довгожителi Окiнави
11:00 Дивовижнi сади.
Iндонезiя
11:25 Телепродаж
15:25 Х/ф «Мерi:
створення принцеси»
17:30 Д/с «Планета
iнновацiй. Альтернативна
енергiя»
18:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
19:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу

«Зворотний вiдлiк»
23:35 Перша шпальта
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка 3»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Розколотi сни»
23:30 Т/с «Ласкаво
просимо на Канари»
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, 23:45 Одного разу
в Одесi
12:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 Богиня шопiнгу
21:15 Х/ф «Мiсiя
неможлива: протокол
Фантом»
СТБ
07:15 Т/с «Комiсар Рекс»
10:20, 14:50 Т/с «Життя
прекрасне»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»

15:35 Т/с «Слiд»
18:00 «СуперМама»
19:00 «Детектор брехнi»
20:15, 22:45 Т/с «I будуть
люди»
23:05 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/c «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Вар’яти
09:00 Шалена зiрка
11:00 Lе Маршрутка
12:00 Х/ф «Будинок з
приколами»
14:00 Х/ф «Вартовi
Галактики»
16:10 Х/ф «Вартовi
Галактики 2»
19:00 У кого бiльше?
21:00 Х/ф «Дуже поганi

матусi»
23:00 Х/ф «Одного разу
в Римi»
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:15, 12:25 Х/ф «У полонi
стихiї»
13:50 Х/ф «21 мiст»
15:45 «Жди мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV

06:30 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:30, 13:20 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:15 Х/ф
«Iдеальна втеча»
16:30 Х/ф «Форсаж-4»
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 «Вiлсон»
5 КАНАЛ
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 ФiзКульт Ура!
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»

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

свiт»
11:55 Х/ф «Висота»
13:25 Х/ф «Гра пам’ятi»
15:20 Т/с «Рекс»
19:25 Т/с «Опер за
викликом»
20:20, 21:25 Т/с
«Булатов»
22:30, 00:05 Т/с
«Кiстки-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:15 Шо? Як?
06:35 М/с «Чорний пiрат»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя

09:30 Т/с «Росселла»
10:30 Свiтова медицина.
Пiвденна Корея —
повернення духiв
11:00 Дивовижнi сади.
Велика Британiя
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»
22:00 #ВУКРАЇНI
22:30 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 Зiрковий шлях
10:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка 3»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Розколотi сни»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «Довга дорога
до щастя»
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, 23:45 Одного разу
в Одесi
12:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 Богиня шопiнгу
21:15 Х/ф «Мiсiя
неможлива: нацiя iзгоїв»
СТБ
06:45 Т/с «Комiсар Рекс»
08:45 «МастерШеф — 8»
12:00, 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 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
11:00 Х/ф «Дуже поганi
матусi»
13:00 Суперiнтуїцiя
15:00 Хто зверху?
17:00, 19:00 Кохання на
виживання
21:00 Х/ф «Дуже поганi
матусi 2»
23:00 Х/ф «Хтивий дiдусь»
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, 16:20
«Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Мереживо
долi»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини

10:10 Бiльше нiж правда
11:10 Секретний фронт
11:50, 13:15 Х/ф «Звiт з
«Європи»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:15 Т/с «Пес»
17:00 Х/ф «Iнкасатор»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:30 Т/с «Пес-5»
22:45 Т/с «Менталiст»
23:50 Х/ф «Адреналiн»
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 ФiзКульт Ура!
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, 23 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 13:15, 14:15,
15:00 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45, 23:50 «Свiт
навиворiт 11: Китай»
00:55 Х/ф «Герой мого
часу»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Х/ф «Рейд у

пустелю-2»
08:50, 17:15 «Загублений
свiт»
11:25 Х/ф «Iнферно»
13:15 Х/ф «Поза законом»
15:15 Т/с «Рекс»
19:25 Т/с «Опер за
викликом»
20:20, 21:25 Т/с
«Булатов»
22:30, 00:05 Т/с
«Кiстки-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:15 Шо? Як?
06:35 М/с «Чорний пiрат»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна

студiя
09:30 Т/с «Росселла»
10:30 Свiтова медицина.
Китай — медична справа
монахiв-воїнiв
11:00 Дивовижнi сади.
Велика Британiя
11:25 Телепродаж
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти: Нова
Зеландiя»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
22:00 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:30 Т/с «Модус»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок

з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка 3»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Розколотi сни»
23:30 Т/с «Назавжди»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 09:45, 18:15,
20:15 Одного разу пiд
Полтавою
09:15, 10:45, 19:15, 00:00
Країна У
11:15, 23:00 Одного разу

в Одесi
12:15 4 весiлля
14:15, 01:00 Панянкаселянка
16:15 Богиня шопiнгу
21:15 Х/ф «Джон Вiк»
СТБ
07:05, 01:05 Т/с «Комiсар
Рекс»
09:05 «МайстерШеф — 8»
12:00, 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
06:05 М/c «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
10:50 Х/ф «Дуже поганi
матусi 2»
12:50 Хто проти
блондинок?
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Мачо i Ботан»
23:10 Х/ф «Все або
нiчого»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Панi

Фазiлет i її доньки»
13:20 «Добре здоров’я»
14:25, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Мереживо
долi»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська

оборона
11:05, 13:10 Х/ф
«Iнкасатор»
12:45, 15:45 Факти. День
13:15 Т/с «Пес»
15:35, 16:20 Х/ф «Лють»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Пес-5»
22:50 Т/с «Менталiст»
23:50 Х/ф «Адреналiн-2:
Висока напруга»
5 КАНАЛ
06:30 Особливий погляд
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 Фiз Культ Ура!
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»
15:30 Час «Ч»
16:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
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»

ЧЕТВЕР, 24 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 «Холодне лiто
53-го»
2+2

06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Х/ф «Рейд у
пустелю-2»
08:50 «Помста природи»
09:05, 17:15 «Загублений
свiт»
11:05 Х/ф «Вулкан»
13:40 Х/ф «Вхiдний»
15:15 Т/с «Рекс»
19:25 Т/с «Опер за
викликом»
20:25, 21:30 Т/с
«Булатов»
22:30, 00:05 Т/с
«Кiстки-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:15 Шо? Як?
06:35 М/с «Чорний пiрат»

07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Росселла»
10:30 Свiтова медицина.
Китай — медицина сотнi
трав
11:00 Дивовижнi сади.
Iрландiя
11:25 Телепродаж
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
Австралiя»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
18:55 Д/с «Свiт

дивовижних тварин»
19:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
22:00 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:30 Т/с «Модус»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка 3»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Розколотi сни»

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, 00:00 Одного разу
в Одесi
12:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 Богиня шопiнгу
21:15 Х/ф «Iзгой»
СТБ
07:00 Т/с «Комiсар Рекс»
09:05 «МайстерШеф — 8»
12:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»

НОВИЙ КАНАЛ
07:20, 13:00 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
10:50 Х/ф «Все або
нiчого»
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Мачо i Ботан
2»
23:10 Х/ф «Зразковий
самець»

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»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Мереживо
долi»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна

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

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/c «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Вар’яти
08:40 У кого бiльше?
10:40 Кохання на
виживання
12:40 Аферисти в
мережах
14:40 Х/ф «Мачо i Ботан»
17:00 Х/ф «Мачо i Ботан
2»
19:00 Х/ф «Телепорт»
21:00 Х/ф «Зоряний
десант»
23:30 Х/ф «Зразковий
самець 2»

17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Добре здоров’я»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
21:00 Ток-шоу «Мир i
вiйна»
23:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,

ICTV
06:30 Ранок у великому

СТБ
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:55 Т/с «I будуть люди»
16:55, 23:10 «Звана
вечеря»
19:00 «МайстерШеф
— 10»

23:50 Х/ф «Пiрамiда»

18:00 «СуперМама»
19:05 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «I будуть
люди»
23:05 Т/с «Доктор Хаус»

09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:00, 13:15 Х/ф «Лють»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:10 Т/с «Пес»
17:00 Х/ф «Подарунок на
Рiздво»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Анти-зомбi
21:30 Т/с «Пес-5»
22:50 Т/с «Менталiст»
23:50 Х/ф «Iдеальна
втеча»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
07:15, 16:10 Д/с «Бойовi
машини»

08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:35 ФiзКульт Ура!
10:10, 11:10 Д/с
«Вiдчайдушнi часи»
13:10, 14:10 Д/с «Крила
вiйни»
15:30 Час «Ч»
17:10 Таємницi вiйни
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»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 5 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»
23:30 Х/ф «Тiльки для
закоханих»
2+2

06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Х/ф «Вхiдний»
09:00, 17:20 «Загублений
свiт»
11:55 Х/ф «Мегарозлом»
13:45 Х/ф «Тiньовi Вовки»
15:25 Т/с «Рекс»
19:25 Х/ф «ХХХ»
21:55 Х/ф «Зламана
стрiла»
00:00 Х/ф «Посланець»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:15 Шо? Як?
06:35 М/с «Чорний пiрат»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,

13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Росселла»
10:30 Свiтова медицина.
Камбоджа — клiнiка
Тонлесап
11:00 Дивовижнi сади.
Японiя
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
Австралiя»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
19:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
22:00 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля 2050»
22:30 Т/с «Модус»

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:20 Т/с «Рись»
14:20, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка 3»
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Жiнки у
коханнi»
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 Одного разу в Одесi
12:15 4 весiлля
14:15, 02:45 Панянкаселянка
16:15 Богиня шопiнгу
21:15 Х/ф «Хоробре
серце»
СТБ
07:20 «Врятуйте нашу
сiм’ю — 3»
11:25, 14:50, 18:00 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
19:00, 22:50 Т/с «Кохання
з ароматом кави»
22:45 «Iсторiї успiху»
23:50 «Таємницi ДНК»

мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Анти-зомбi
11:10, 13:15, 13:50, 16:20
Т/с «Вижити за будь-яку
цiну-2»
12:45, 15:45 Факти. День
16:35 Скетч-шоу «На
трьох»
17:10, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
23:00 Скетч-шоу «На
трьох-8»
5 КАНАЛ
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 ФiзКульт Ура!
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 , 26 ВЕРЕСНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
11:15 Т/с «Свати»
15:30 «Танцi з зiрками
2020»
19:30 ТСН
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 «Маскарад»
22:00 «Жiночий квартал
2020»
23:20 «Свiтське життя
2020»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»

07:25 Прем’єра! «Джедаi
2020»
08:25 «Загублений свiт»
13:30 Х/ф «Юрськi iгри»
15:10 Х/ф «Брама воїнiв»
17:10 Х/ф «Легенди:
Гробниця дракона»
19:00 Х/ф «Обiтниця
мовчання»
20:45 Х/ф «Пiдстава»
22:30 Х/ф «Фар Край»
00:10 Х/ф «Рейд у
пустелю-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,
00:00 Новини
07:15, 08:30 М/с
«Кмiтливий Сяодзi»
09:05 Енеїда
10:10 Х/ф «Чарiвник
країни мрiй» 1 с.
12:30 Школа
майбутнього. Iнновацiї у
всьому свiтi
13:35 ХАЙ-ТЕК
(iнновацiйна) археологiя
14:00 Зеленi мiста
15:00 UA Фольк. Спогади

15:55 Вiдсутнiсть доказiв.
Смерть Мерлiн Монро
16:45 Всенiчне бдiння
(ПЦУ)
19:30 Т/с «Таємний код
вiри»
20:30 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля 2050»
21:25 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
22:00 Х/ф «Стрiмголов»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Реальна мiстика
08:45, 15:20 Т/с
«Повернення»

17:00, 21:00 Т/с
«Тростина на вiтрi»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Я буду чекати
тебе завжди»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:35 М/ф «Тваринний
загiн. Код Марко Поло»
11:15 Х/ф «Iзгой»
14:00 Х/ф «Хоробре
серце»
17:15 Х/ф «Джон Вiк»
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

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Вар’яти
10:00 Орел i решка
12:10 Хто зверху?
14:20 Х/ф «Телепорт»
16:10 Х/ф «Тiнь»
18:20 Х/ф «Мумiя»
21:00 Х/ф «Мумiя
повертається»

ІНТЕР
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:10 Х/ф «Покровськi
ворота»
14:00 Х/ф «Солодка
жiнка»
15:50 Т/с «По рiзних
берегах»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт «Iнтер.
Лайма. Рандеву»
22:15 Т/с «Любов не
дiлиться на два»

ICTV
09:40 Т/с «Таємнi дверi»
12:35, 13:00 Т/с «Пес-5»
12:45 Факти. День
16:05 Х/ф «Форсаж-5:
Шалена п’ятiрка»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Форсаж-6»
21:45 Х/ф «Форсаж-7»
00:30 Х/ф «Арсенал»
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»
08:40 Натхнення
10:30 Майстри ремонту
11:10 Д/с «Вiдчайдушнi
часи»
12:35 Невигаданi iсторiї
13:15, 14:15 Д/с «Крила
вiйни»
15:15 Гончаренко рулить
15:35 На власнi очi
18:10 Є сенс
18:40 Машина часу
19:15 Особливий погляд
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової
вiйни»

РІЗНЕ

Вишгород
Четвер, 17 вересня 2020 року

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 об 11.00 годині 01.10.2020
року.
Об’єктом експертної грошової оцінки є земельна ділянка рекреаційного призначення
на землях для будівництва, експлуатації та
обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу (для будівництва та обслуговування
об’єктів рекреаційного призначення – 07.01),
що підлягає продажу (кадастровий номер –
3221810100:33:044:0151) площею 0,1900 га,
знаходиться за адресою: м. Вишгород, вул.
Парусна, 3 та перебуває в оренді у товариства
з обмеженою відповідальністю «ВОДНИКПЛЮС» .
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 виконання 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 з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(у календарних днях).
Заяви з документами на участь у конкурсі
подаються у строк до 16.00 години 28.09.2020
року (кожного робочого дня з 08.00 до 16.00
години, з врахуванням 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).

Влада Концева —
бронзовий призер
Кубку Дерюгіної
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ЗНАЙ НАШИХ!

9 вересня у київському Палаці спорту відбувся
Всеукраїнський турнір, де у вправі з обручем серед
20-ти гімнасток вихованка Вишгородської районної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Влада Концева виборола 3-є місце і увійшла до
шістки найкращих, які здобули право взяти участь
у міжнародному турнірі Grand Prix «Кубок Дерюгіної
2020».
10 вересня Влада Концева посіла ще одне 3-є
місце, ставши бронзовим призером у 25-ому міжнародному турнірі Grand Prix Deriugina Cup.
Людмила ВОЛОГДІНА, тренер
Повідомлення про оприлюднення проєкту документу
державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території з метою уточнення
планувальної структури і функціонального призначення,
визначення параметрів забудови, формування принципів
планувальної організації, встановлення ліній регулювання
забудови, виявлення усіх планувальних обмежень, використання території згідно з державними будівельними та
санітарно-гігієнічними нормами, визначення містобудівних умов та обмежень з врахуванням інвестиційних намірів, подальшого освоєння: земельної ділянки площею
0,1513 га, кадастровий номер 3221885201:02:008:6010;
земельної ділянки площею 0,2340 га, кадастровий номер 3221885201:02:009:0156; земельної ділянки площею
0,1217 га, кадастровий номер 3221885201:02:008:0112;
земельної ділянки площею 0,2297 га, кадастровий номер 3221885201:02:008:0003; земельної ділянки площею
0,0318 га, кадастровий номер 3221885201:02:008:0102;
земельної ділянки площею 0,1283 га, кадастровий номер 3221885201:02:008:0114; земельної ділянки площею
0,1934 га, кадастровий номер 3221885201:02:008:0113,
що розташовані на території Лютізької сільської ради
Вишгородського району Київської області в межах населеного пункту с. Лютіж по вул. Ватутіна.
1) Звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту документу державного планування був розроблений ТОВ
«УКР-ГРУППРОЕКТ» на підставі рішення сесії сільської
ради № 425-36-VII від 26 червня 2020 «Про надання дозволу на розробку детального плану території земельних
ділянок». У ході виконання стратегічної екологічної оцінки,
головним чином у звіті про стратегічну екологічну оцінку
розглянуті заходи із забезпечення екологічної безпеки та
покращення здоров’я населення.
2) Орган, що приймає рішення про затвердження документів державного планування та звіту про стратегічну
екологічну оцінку, – Лютізька сільська рада Вишгород-

ського району Київської області.
3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури: від
30 вересня 2020 року і триває до 29 жовтня 2020 року (30
днів);
б) способи участі громадськості: надання пропозицій і
зауважень у письмовому вигляді, а саме на поштову адресу: 07352, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лютіж,
вул. Вітряного, буд. 1 та в електронному вигляді, а саме —
на електронну скриньку Лютізької сільської ради – lуutizh_rada@ukr.net;
в) дата, час і місце проведення громадських слухань:
громадські слухання звіту про стратегічну екологічну відбудуться 16 жовтня об 11:00 у приміщенні Лютізької сільської ради: с. Лютіж, вул. Вітряного, буд. 1;
г) орган, від якого можна отримати інформацію та
адреса, за якою можна ознайомитися з проєктом державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку
та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі
здоров’ям населення, що стосується документу державного планування, – Лютізька сільська рада;
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції,
поштова та електронна адреса та строки подання зауважень та пропозицій – 07352, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лютіж, вул. Вітряного, буд. 1 та в електронному вигляді, а саме — на електронну скриньку Лютізької
сільської ради – lуutizh_rada@ukr.net;
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у
тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документів державного планування: Лютізька сільська рада Вишгородського району Київської області.
4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документу державного планування:
відсутня, оскільки територія проєктування знаходиться
на значній відстані від межі сусідніх держав.

Про організацію та проведення в районі приписки
до призовної дільниці у січні-березні 2021 року
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 року № 2232-XII, розпорядження в. о.
голови Вишгородської районної державної адміністрації № 431 від
20.08.2020 року «Про організацію та проведення в районі приписки громадян України 2004 року народження до призовної дільниці
у січні-березні 2021 року», з 11 січня по 31 березня 2020 року оголошується приписка до призовної дільниці Вишгородського району
Київської області громадян України 2004 року народження.
Явці на приписку підлягають всі громадяни України, які народились з 1 січня по 31 грудня 2004 року включно та постійно або тимчасово проживають на території Вишгородського району, а також
громадяни України старшого призовного віку, які не були приписані
раніше.
Усі громадяни України, яким належить з’явитися для приписки

до призовної дільниці, зобов’язані прибути за адресою: м. Вишгород,
вул. Кургузова, 5, у визначений для них час, маючи при собі документи, що зазначені у повістці. Громадяни України, які не отримали
повістку, зобов’язані прибути за зазначеною адресою, маючи при
собі документи, які посвідчують особу.
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу» керівники підприємств, установ, організацій та навчальних
закладів зобов’язані звільнити громадян України, яким необхідно
прибути для приписки до призовної дільниці на час, необхідний для
проходження приписки і забезпечити їх своєчасну явку до районного
військового комісаріату.
Микола ПРИБОРА,
військовий комісар Вишгородського
райвійськкомату

НЕДIЛЯ , 27 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 11:
Китай»
10:30 «Свiт навиворiт»
18:15 «Українськi сенсацiї
2020»
19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2020»
00:40 Х/ф «Стiв Джобс»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
09:00 «Загублений свiт»

13:00 Х/ф «Лiтаючi мечi
бiля брами Дракона»
15:20 Х/ф «Бог вiйни»
18:00 Х/ф «ХХХ»
20:15 Х/ф «ХХХ: Новий
рiвень»
22:10 Х/ф «Мегарозлом»
00:00 Х/ф «Рейд у
пустелю-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. Мудрi
казки тiтоньки Сови
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, 00:15 Т/с «Таємний
код вiри»
16:00 Т/с «Модус»
18:00 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
18:30 Д/ц «Всi на море.
Мозамбiкi»
19:30 Д/с «Планета

iнновацiй. У пошуках
майбутнього комунiкацiй»
19:55 Д/ф «Острови:
Азорськi острови. Люди,
фауна, спосiб життя»
21:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:00 Х/ф «Створення
ледi»
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Зiрковий шлях
09:00 Т/с «Жiнки у
коханнi»
12:45 Т/с «Лист надiї»
16:50, 21:00 Т/с
«Кришталева мрiя»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:10 Т/с «Ворожка»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:10 М/ф «Жаб’яче
королiвство: Таємниця
кришталевої жаби»
10:40 Х/ф
«Золотоволоска»
12:15 Х/ф «Маленька
чорна книжка»
14:00 Х/ф «Мiсiя
неможлива: протокол
Фантом»
16:30 Х/ф «Мiсiя
неможлива: нацiя iзгоїв»
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
08:40 «МайстерШеф
— 10»
12:45 «СуперМама»
16:55 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00 «Один за всiх»
21:10 «Я соромлюсь
свого тiла»
23:10 «Детектор брехнi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Вар’яти
07:25, 09:15 Kids’ Time
07:30 М/ф «Гноми вдома»
09:20 Х/ф «Флаббер»
11:10 Х/ф «Зоряний
десант»
13:50 Х/ф «Мумiя»
16:10 Х/ф «Мумiя

повертається»
19:00 Х/ф «Мумiя:
Гробниця Iмператора
Драконiв»
21:00 Х/ф «Цар
скорпiонiв»
23:00 Х/ф «Омен»
ІНТЕР
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Iнше життя»
12:00 Х/ф «Пiдкидьок»
13:30 Т/с «Речдок»
18:10 Х/ф «Наслiдки»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «К-19»
23:15 Х/ф «П’ять хвилин
страху»
ICTV

06:30, 09:25
Громадянська оборона
08:25 Секретний фронт
10:20, 13:00 Т/с «Вiддiл
44»
12:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Форсаж-6»
16:00 Х/ф «Форсаж-7»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Форсаж-8»
23:30 Х/ф «Перевiзник:
Спадщина»
5 КАНАЛ
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
08:45 Натхнення
10:10, 11:10 Д/с
«Вiдчайдушнi часи»
12:25 Iндiйський фiльм
«Скарби Давнього Храму»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:15 Спостерiгач
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

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
З найкращим святом, друже!
З почуттям глибокої поваги і радості хочу звернутися до мого
вірного товариша, колеги по депутатському корпусу, члена нашої громадської організації «Вишгород — наш дім» Дмитра
КОРНІЙЧУКА з нагоди найкращого свята — Дня народження!
Друже Дмитре! У твоєму багатогранному характері — безліч
хороших рис: порядність, вірність, принциповість, почуття гумору і весела вдача, але мені найбільше імпонує те, що ти душею
вболіваєш за рідне місто. Тобі ніколи не було байдуже, чим живе
Вишгород, і знаю, які зусилля докладаєш, щоб наше древнє місто було ще комфортнішим. За це тебе і цінують як виборці, так і
друзі.
З великим задоволенням бажаю тобі здоров’я, щастя, достатку і невгасимої енергії, спрямованої на добрі благі справи!
Володимир ЛІСОГОР,
голова громадської організації «Вишгород — наш дім»

Вишгород
Четвер, 17 вересня 2020 року

З Днем рятівника!
Звертаюся до всіх, хто відзначає професійне свято,
— День рятівника — працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних
формувань, а також громадян, які зробили власний
внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту
життя і здоров’я людей.
Дякую вам за постійну готовність служити людям,
які опинились у складних життєвих обставинах, прийти на допомогу.
Ваша професія – одна з найвідповідальніших та
найважливіших. Впевнений, що кожен житель Вишгородщини погодиться зі мною. Адже саме ви першими
прибуваєте на місце, де відбулася надзвичайна подія,
та рятуєте життя людей. Це для вас звична повсякденна робота, але для нас вона —героїчна.
Бажаю вам щастя, здоров’я, добра і якомога менше тривожних викликів. Нехай мир і злагода панують
у ваших родинах!
З повагою Андрій АНІСІМОВ

ЕКОРУХ

Збережемо планету чистою

З ЮВІЛЕЄМ щиро вітаємо вчителя початкових класів Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Олесю Дмитрівну ГАЧЕК!
Ваш ювілей — не тільки Ваше свято,
Радіють всі, і друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле і ще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Хай щастя доля огорта крилом!
З повагою колектив
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Маленька дитина активно пізнає світ довкола. Її цікавлять усі сфери людської діяльності, вона спостерігає, повторює, а потім і
закріплює усе, що побачила і чому навчилась
від нас. Особливо дитину цікавить природне
середовище: від способу життя найменших
істот до влаштування Всесвіту. Наше завдання – не лише пояснити дитині, чому іде дощик,
а зайчик швидко бігає. Нам потрібно навчити
її цінувати і оберігати природу, усвідомлювати
наслідки своєї діяльності для довкілля.
Виходячи за межі свого подвір’я, на прогулянку чи в похід, дитина не може не помітити сміття
на узбіччі чи в траві. Але безвідповідальні вчинки дорослих не повинні спонукати дитину робити

так само. Навпаки – дорослі повинні показати
позитивний приклад — ЯК СЛІД ПОВОДИТИСЬ.
У всьому світі поширюється новий екологічний рух серед еко-активістів та фізично активних
людей – плогінг. Його принцип доволі простий –
під час прогулянки чи бігу взяти із собою пакет та
прибрати узбіччя.
Наша планета дістається у спадок маленьким
мешканцям. Ми маємо навчити їх підтримувати
планету чистою заради їхнього ж майбутнього.
Тому в дитячому садочку «Сонечко» залюбки
долучаємо діток до нового екоруху.
Буде здорова планета – будемо здорові і ми.
Віра ВОЛКОВА,
фізінструктор ДНЗ «Сонечко»

ПІД ВІТРИЛАМИ

Продаю погріб у кооперативі «Весна»
(м. Вишгород). Тел: (097) 49-88-098
Продам, обміняю 3-кімнатну квартиру
на однокімнатну (варіанти).
Тел: (098) 801-09-19
КІГ «Лісний» повідомляє:
Згідно з протоколом № 5 Правління Кооперативу індивідуальних
гаражів «Лісний» від 17» червня 2020 р.
З метою спонукання членів кооперативу щодо дотримання своїх
обов’язків із сплати річних внесків, з 01 липня 2020 р. запровадити штрафні санкції, передбачені Статутом та відключення гаражних боксів боржників від електромережі.

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Ювілейна регата яхт-клубу «Енергетик»
У дні святкування 1074-ї річниці з дня народження міста відбулася дитяча вітрильна регата
на Кубок яхт-клубу «Енергетик», якому виповнилося 50 років. У перегонах по Київському водосховищу взяли участь 31 юний спортсмен на яхтах
класу «Оптиміст» (31 човен) і «Тера» (4 човни).
Перед стартом яхт погода піднесла свій сюрприз у вигляді повного штилю: дзеркальне море
і жодного натяку на вітер. Втім, дитяче терпіння
було гідно оцінене якщо не Нептуном, то Небес-

ною канцелярією — з’явився вітер, свіжий бриз,
і вітрила миттєво їх упіймали. На великій яхті дитячі перегони гаряче підтримували шанувальники
вітрильного спорту, здебільшого, щасливі батьки
дітей.
Жоден із учасників регати не залишився без
нагороди: медалі, дипломи, фірмові чашки — все
це залишиться юним яхтсменам на згадку про
ювілейну регату на довгі роки.
Трохим ІВАНОВ

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
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рінках газети. Матеріали без зазначення автора, адреси і контактних даних не розглядаються. За
— Вікторія Шмигора
точність та правдивість фактів відповідальність несе автор.

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 07301,
м. Вишгород, просп. І. Мазепи, 8, офіс 308
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 15 000 примірників

