www.vyshgorod.in.ua
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-mrada.gov.ua

e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Четвер, 24 вересня 2020 року, № 39 (83)

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

Щоб пам’ятали
Олександр Дубінський пропонує
зміни жителям Київщини
>3

Нещодавно на фасаді Вишгородської загальноосвітної школи №1
з’явилася третя пам’ятна меморіальна дошка. До світлих образів Костянтина Непопа та Олександра Сінчука
приєднався учасник АТО — полковник ЗСУ Дмитро Леонідович Булло.
Три герої, три справжніх українці,
для яких слово «самопожертва» не
було порожнім звуком.
Полковник Дмитро Булло на передовій займався питаннями розвідки. Як кажуть, очі і вуха армії. І від того, наскільки
чітко і безпомилково здобувалися розвіддані, безпосередньо залежало життя
кожного бійця і командира в окопі, на
вогневій позиції. Його цінували колеги,
підлеглі, вище керівництво, ним пишалася родина. У Дмитра Булло навдивовижу поєднувалися сміливість і завбачливість, терпіння і відчайдушність, без
яких і розвідник — не розвідник.
На відміну від забитих російських
найманців, яких ховають ганебно таємно, примушуючи рідних мовчати, ми
вшановуємо героїв всенародно, оплакуючи кожне життя. Дмитро пішов у
небуття вже тут, у глибокому тилу —
серце втомилося від перевантажень.
Відлуння війни наздогнало його вже у

Вишгороді…
Сказати, що відкриття меморіальної
дошки було зворушливою подією — майже нічого не сказати. Оркестр Національної гвардії України поєднав журливе
і героїчне. Просто, вагомо, без напускного пафосу виступили міський голова
Олексій Момот, колеги по службі, дружина, тобто всі, кому болить за Україну.
Дуже символічно, дуже правильно,
що прізвище героя викарбувано на фасаді школи. Їм, юним, належить не лише
пам’ятати героїв, знати ціну свободи, але
і через деякий час брати в руки автомат
і боронити українців від хижого звіра.
Прах 14 тисяч вбитих кращих синів і доньок України цього вимагає. Після семи
років війни у нас немає права перетворюватися у манкуртів, безрідних Іванів.
Серед багатьох відзнак і нагород
полковника Дмитра Булло найціннішою
відзнакою була «За мужність при виконанні спецзавдань». Вона незримо
перегукується зі «скромною», але найбільш шанованою ветеранами медаллю
«За відвагу» у роки Великої Вітчизняної
війти. Кавалерами нагороди ставали
лише відчайдушно хоробрі люди, яким
і був Дмитро Булло.
Влас. інф.
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Індустріальні парки — реальна можливість залучення
інвестицій в Україну — Ярослав Москаленко

Сьогодні рецепт порятунку економіки країни
— в будівництві мережі індустріальних парків —
переконаний голова Київської обласної організації політичної партії «За Майбутнє», народний
депутат України 8-го скликання Ярослав Москаленко.
«Індустріальні парки — це реальна можливість
залучення інвестицій у країну та створення високооплачуваних робочих місць. Це частина курсу «нової
індустріалізації», яка сьогодні потрібна українській
промисловості задля перетворення України із сировинної держави в країну з економікою доданої вартості», — говорить Москаленко.
«Такий важливий законодавчий рецепт вже давно використовують розвинені країни світу, зокрема,
у США, Німеччині, Південній Кореї. Свого часу такі
парки стали елементом розвитку промисловості
Китаю. Наші сусіди у Східній Європі теж взяли курс
на розвиток мережі індустріальних парків», — розповідає про успішні приклади інших держав Ярослав Москаленко.
За його словами, в Україні зареєстровано близько сорока індустріальних парків, із них працюють —

менше половини. Ключова проблема — відсутність
законодавчої бази.
Нині у Верховній Раді зареєстровані законопроекти № 3724 і № 3725, які мають врегулювати питання будівництва парків. Вони також пропонують і
певні пільги.
Ярослав Москаленко зауважує, що, або через
нерозуміння суті та можливостей, які дають індустріальні парки, або через відсутність стратегії влада штучно гальмує ухвалення цих документів. Так,
законопроекти, які сьогодні в Раді, — мають низку
недоліків, бо, наприклад, створюють можливість
для зловживань з боку державної податкової служби. Проте їхня ідеологія — правильна.
«Необхідно виносити ці документи на перше читання. Депутати групи політичної партії «ЗА Майбутнє» у парламенті готові внести правки, які розробили з експертами в цій галузі. Така законодавча
база стане одним із ключових чинників для продовження процесу децентралізації, а саме — подальшого зміцнення фінансової незалежності територіальних громад», — зауважує лідер «За Майбутнє»
Київщини Ярослав Москаленко.
Голова
обласного
партійного
осередку
роз’яснює, що механізм реалізації мережі парків
насправді доволі простий: громада на своєму рівні
забезпечує виділення землі під будівництво спеціальної зони, а держава, зі свого боку, має забезпечити належну інфраструктуру для функціонування
індустріальних парків. Йдеться про підведення всіх
необхідних комунікацій та будівництво якісних транспортних магістралей.
На його переконання, такі умови відкриють
можливості для співпраці з дуже серйозними компаніями, як українськими, так і світовими. Підприємці зменшують свою видаткову частину і податки,
отримують місце, вже готове для створення нового
підприємства, тоді як громада отримує нові робочі
місця та стабільне поповнення місцевого бюджету.
«Ми плануємо зробити Київщину успішним
плацдармом для запровадження в країні мережі
індустріальних парків. Київська область має стати
флагманом української економіки. І це одне з наших
першочергових завдань. Ми хочемо, щоб інвестори
приходили просто до громад та сплачували податки
на місцях. Ми хочемо, щоб люди працювали там, де
живуть: у Білій Церкві, Вишгороді, Фастові, Обухові,
а не їздили щодня до Києва або навіть поповнювали лави заробітчан», — окреслює перспективи розвитку регіонів Ярослав Москаленко.
Говорить очільник «За Майбутнє» Київщини й
про найближчі плани обласної команди політсили:
«Маємо створити понад 25 індустріальних парків
тільки в Київській області. У нашої команди є чіткі
напрацювання, розуміння, де і що потрібно будувати з огляду на специфіку районів. Якщо це Борис-

Підтримка партії
«ЗА Майбутнє» стрімко
зростає в усіх регіонах
України — соціологія
Політичну силу вже підтримують 5,8
відсотків українців.
Відповідні результати соціологічного дослідження опублікувала соціологічна група «РЕЙТИНГ». Відтак партія
«ЗА Майбутнє» — єдина нова політична
сила, яка долає п’ятивідсотковий бар’єр.
Соціологи вивели середній рівень підтримки партій по усій країні. Проте в
окремих регіонах рівень підтримки партії
«ЗА Майбутнє» сягає 30 %.

«ЗА Майбутнє» – єдина політична
партія, яка не брала участь у парламентських виборах 2019 року, але на місцевих виборах набирає понад 5 % голосів
виборців.
Дослідження проведене 12 - 15 вересня в усіх областях, окрім тимчасово
окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком,
статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів.

пільський район, то там можливо побудувати ІТ-хаб
при аеропорті, індустріальні зони для бізнес-спільнот, логістичні та виставкові центри, готелі, конференц-зали тощо. Бориспільський аеропорт розташований на перетині багатьох повітряних трас із
Азії, Європи та Америки. Він пропускає 15 мільйонів
пасажирів на рік. Понад 40 національних компаній
здійснюють із аеропорту «Бориспіль» пасажирські
та вантажні перевезення за 77-ма маршрутами по
всьому світу. Це величезний потенціал не лише району, а й країни в цілому.
Вишгородський район, до прикладу, має проблему з екологічною утилізацією пір’я. Індустріальні
парки зможуть перетворити цю проблему на джерело прибутку. Пір’я можна було б утилізувати за
допомогою словацької технології переробки: вивчення досвіду Словаччини показує успіх подібних
підприємств.
Якщо розглядати Переяслав-Хмельницький район, то там у свій час було розвинуте овочівництво.
Але ж сьогодні існує великий потенціал для розвитку Придніпровського туризму!
На прикладі Броварського району ми бачимо
промислові зони, де багато непрацюючих підприємств. За технологією індустріальних зон їх можна
адаптувати до нових умов та перепрофілювати.
Сьогодні є можливість залучити австрійського інвестора, який може побудувати завод з виготовлення СІП-панелей для соціального енергозберігаючого будівництва».
Політик зауважив, що в області існують райони,
які перебувають у депресивному стані та мають
високу депопуляцію населення. Зокрема — це Поліський район. За його прогнозами, й Іванківський
район, де вже немає чим заплатити медичним
працівникам зарплатню, — невдовзі очікує така ж
доля. Запитання до влади про вихід із цього становища наближених до зони відчуження та найбільш
постраждалих від аварії на ЧАЕС територій залишилися без відповіді, так само, як і запитання про
збереження статусу Іванківського та Поліського районів.
«У цих районах можуть приносити доходи житлові будинки з першими поверхами комерційного
призначення і частиною квартир, побудованих за
рахунок пайової участі. Можна побудувати комунальний ринок, провести дослідження придатності
землі до обробки у зоні відчуження та здавати її в
оренду. Потребує активізації робота з інвесторами,
які спеціалізуються на виробництві сонячної енергетики. Перспективним проектом тут також може
стати і зелений туризм», — зазначив він.
Ярослав Москаленко переконаний, що інструмент індустріальних парків запрацює лише при умові компетентності нової місцевої влади та злагодженої роботи законотворців й уряду.
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Київщина потребує динамічного розвитку!
Сьогодні багато політиків, експертів, посадовців
дискутують на тему децентралізації, розподілу повноважень. Але поза увагою залишаються питання
розвитку регіонів, реалізації регіональних та міжрегіональних проектів.
Ні для кого не таємниця, що в умовах глобалізації, активного розвитку інформаційних технологій
конкурують не тільки окремо взяті компанії, бізнесструктури, а й міста, райони, цілі країни і регіони.
Питання, що пов’язані з регіональним розвитком,
актуальні сьогодні як для України загалом, так і для
Київської області зокрема.
Щоб бути сильними, ми бачимо таку стратегічну
мету — формування інноваційної моделі економіки області, залучення інвестицій для реалізації пріоритетних
напрямів економічного і соціального розвитку та підвищення конкурентоспроможності регіону.
Київщина, як столичний регіон, потребує сьогодні
особливої уваги в питаннях розвитку інфраструктури,
реалізації широкомасштабних проектів, налагодження
сучасного транспортного сполучення тощо.
На прикладі Вишгорода та Вишгородського району
це питання реалізації таких проектів, як:
— закінчення реконструкції дороги Р-02, що є частиною міжнародного транспортного коридору Одеса —
Київ — Мінськ — Клайпеда;

— продовження та активізація роботи щодо
прийняття на державному рівні рішення про зміну класифікації існуючого міждержавного пункту пропуску через державний кордон «Вільча»
(Україна) — «Олександрівка» (Республіка Білорусь) на міжнародний та розбудову його відповідної інфраструктури, що в рази збільшить
транспортний потік, позитивно вплине на розвиток бізнесу в районі, на створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів
усіх рівнів;
— відновлення судноплавства із Республікою Білорусь через річку Прип’ять, Київське водосховище з виходом у річку Дніпро;
— розвиток туристичної галузі та багато інших проектів.
На мій погляд, сьогодні необхідно врахувати питання проектного підходу в державному
управлінні та мати чітке розуміння, яким чином
новостворені місцеві органи влади можуть бути
ефективними.
Ці аспекти дуже важливі і актуальні для нас,
тому що зараз закладається фундамент на сталий розвиток, який повинен рухати нас уперед
багато років, адже Київщина — потужний регіон
із величезним потенціалом!
Тому я, маючи досвід у державному управлінні і стратегічному розвитку, вирішив долучитися до потужної
команди, очолюваної Олександром
Дубінським, та обиратися до Київської обласної ради. Сьогодні саме
політична партія «Слуга Народу» йде на вибори з амбіційними планами щодо розвитку
Київської області.
Переконаний, що до наступного скликання Київської обласної ради мають увійти
професійні управлінці. Колегіальний орган
Київщини повинен ефективно виконувати
свої функції та не займатися політичними

іграми. Те, що нині відбувається в КОР, повністю гальмує розвиток громад.
Я, як економіст за фахом, маю розуміння і відповідні пріоритетні проекти з підвищення конкурентоспроможності регіону. Звертаюся до всіх активних та
небайдужих мешканців Київщини обрати курс на розбудову нашого рідного краю, адже Київщина потребує
динамічного розвитку!
Андрій АНІСІМОВ

Олександр Дубінський пропонує зміни жителям Київщини
Київщина — один
із
найбільш
перспективних регіонів
України. Вона є лідером за багатьма
показниками.
Проте, все це мало відображається на рівні
життя та комфорту
місцевих мешканців.
Команда президента
України Володимира
Зеленського, яку на
Київщині очолює народний депутат Олександр
Дубінський,
планує це змінити,
дати можливість кожному жителю області
відчути переваги столичного регіону.
Звісно, будь-які зміни ефективні лише тоді, коли є чіткий
план. У «Слуги Народу» є Програма розвитку області. В ній
прописано, як подолати корупцію, забезпечити економічне
зростання, створити нову інфраструктуру та комфортне життя для всіх.
Децентралізація
Партія президента підтримує передачу бюджетів на рівень

громади. Своєю чергою Олександр Дубінський виступає за
обов’язкове впровадження при цьому ефективного контролю
за витрачанням народних коштів.
Економічний розвиток
Зе!команда виступає за надання державної підтримки
тим місцевим підприємцям, які відкривають та розвивають
виробництва на території області, створюють робочі місця.
Для тих, хто розвиває регіон, мають бути доступними дешеві
кредити та податкові пільги. Своєю чергою бізнес наповнить
бюджет, що дасть можливість попіклуватися про тих, хто потребує допомоги та захисту від держави.
Нові соціальні стандарти
Команда Київської обласної організації «Слуги Народу»
переконана, що рівень соціальних стандартів на Київщини
має бути не нижчим, аніж у столиці. Для цього мають бути
запроваджені місцеві програми підтримки працівників бюджетної сфери та малозабезпечених громадян. Разом із запланованим урядом підвищенням мінімальної зарплати це
дасть змогу забезпечити кожному жителю регіону гідній рівень життя.
Транспорт
У мешканців Київщини має бути якісна та доступна інфраструктура. Найбільш важливий об’єкт цього напряму, який
особисто підтримує президент України, — Київська обхідна
дорога, яка має об’єднати між собою міста Київської агломерації та ліквідувати затори.
Екологія
Команда «Слуги Народу» виступає за мораторій на ви-

рубку лісів та знищення зелених зон, припинення незаконного
видобутку піску та створення стихійних сміттєзвалищ. Кожному має бути забезпечений доступ до чистих водойм та якісної
питної води.
Медицина
Якісне медичне обслуговування — те, без чого не може
обійтися жодна сучасна громада. Київщина має стати регіоном, в якому кожному мешканцеві доступний повний перелік
послуг за місцем проживання.
Все це, каже Олександр Дубінський, речі, які можна було
зробити вже давно. Але розвиток області стримується місцевими кланами. Вони створили схеми для власного збагачення
та десятиліттями гальмують розвиток Київщини. Зараз вони
зацікавлені в тому, щоби жодних змін не відбулося і все залишилося як є.
Тому першочергове завдання команди змін — покласти
край комфортному існуванню невеликої групи людей за рахунок добробуту мешканців цілого регіону. Для цього Олександр
Дубінський та партія «Слуга Народу» зібрали ефективну команду професіоналів, які візьмуть владу та відповідальність
у свої руки.
«Ми не будемо залучати до нашої команди одіозних чиновників та політиків. Ми будемо виставляти чесних і професійних людей, які пройшли відбір», — каже голова Київської
обласної організації партії «Слуга Народу» Олександр Дубінський, зазначаючи, що контролюватиме якість списків партії
«Слуга Народу» і особисто відповідатиме за результат.
Іван КОЛОДІЙ
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Депутатські турботи та пріоритети

Вже декілька місяців мешканці не одного будинку, зокрема і на моєму окрузі, були заручниками роботи ліфтів. Як і
інші депутати, я неодноразово зверталась із запитом щодо ремонту під’їздів,

вхідних груп, ліфтів тощо. Порушувала
питання щодо розробки та прийняття
міської Програми по ліфтовому господарству для комплексного та системного вирішення відповідних питань. Проте,
багато робіт, хоч і включались у Програму розвитку житлово-комунального господарства, не фінансувались.
Минулого тижня, з огляду на те, що
ліфт в одному з будинків мого округу почав постійно ламатись і по три, чотири
дні на тиждень фактично не працював, я
вкотре подала депутатське звернення з
підписами жителів будинку для того,
щоб передбачити в бюджеті кошти на

комплексний ремонт ліфта. З огляду на
те, що подібна ситуація з ліфтами непоодинока в місті, а також те, що люди
давно чекають на ремонти в під’їздах,
моя фракція прийняла рішення зняти у
вересні місяці з фінансування будівництво багатофункціонального спортивного майданчика по моєму округу та
підтримати бюджетне рішення про направлення коштів у КП «Управляюча
компанія» для вирішення нагальних питань з ліфтами та ремонтами в під’їздах
по всьому місту згідно з пропозиціями
комунальної комісії.
З огляду на те, що кількість депута-

тів у залі на позачерговій сесії була невелика, а також те, що кошти фактично
знімались з мого округу, наше рішення
було визначальним. І ми його прийняли,
бо вирішення першочергових питань
людей для нас — у пріоритеті, незалежно від того, на чиєму окрузі вони проживають.
У свою чергу, хочу подякувати колегам-депутатам, які підтримали пропозицію передбачити фінансування спортивного майданчика на наступній сесії в
проекті рішення по бюджету.
З повагою,
Тетяна БРАЖНІКОВА, депутат

Майданчик для чотирилапих
Кожен власник домашнього улюбленця – собаки, повинен дати йому
основи слухняності та мати місце,
куди можна просто прийти погуляти.
Собаки потребують повноцінного фізичного та морального навантаження,
а оскільки сьогодні у Вишгороді відсутні спеціалізовані місця, де можна
було б займатися з ними, таке завдання стає доволі складно виконати.
Тому створення сучасного, довговічного зонованого майданчика для вигулу
та дресирування собак – це не проста
забаганка, а необхідність!
Більшість власників собак прагнуть
безпечно і корисно проводити час зі
своїми вихованцями та спілкуватися
між собою. До того ж, такий майданчик
мінімізує конфлікти між жителями міста через вигул у непристосованих для
цього місцях і недостатню вихованість
улюбленців.
Проектом передбачено створення в
нашому місті сучасного майданчика для
самостійного дресирування з можливістю подальшого залучення фахівців-кінологів та виховання домашніх улюбленців, а також їх вільного вигулу.
Майданчик для собак площею близько 800 кв.м. буде огороджений металевим парканом висотою: для вигулу
— 1,5 м; для дресирування — 1,8 м; з
трьома хвіртками (дві зовнішні та одна

між різними зонами).
Майданчик буде складатись з двох
частин, відгороджених одна від одної
парканом.
Всередині зона для тренування буде
облаштована спеціальними конструкціями та тренажерами для дресирування.
Зона для вигулу буде оснащена станціями для прибирання за собаками, а по
всій території майданчика планується
розміщення лавок, урн та інформаційних табличок.
Інформація стосовно доступності
(результатів) проекту для мешканців
міста Вишгорода у разі його реалізації:
(примітка: інформація щодо доступності
може стосуватися, наприклад, годин роботи об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і
які не зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту).
Користуватися результатами реалізації матимуть змогу всі мешканці міста
зі своїми улюбленцями, як під керівництвом кінолога, так і самостійно в світлу
пору дня, а в подальшому, при наявності
освітлення майданчика – цілодобово.
Майданчик планується розділеним
огорожею, а це значить, що в одній його
зоні проводитимуться заняття з дресирування, в той же час на частині може
проводитися вигул, де улюбленці зможуть вдосталь бігати і контактувати між

собою.
У нашому місті досить велика кількість власників різних порід собак, але,
на жаль, взагалі немає спеціально облаштованих майданчиків для їх вигулу
та дресирування. Проблема відсутності
відведених територій для вигулу тварин,
відсутність елементарних знань, як виховувати собаку, — актуальні й існують
протягом довгих років.
Відсутність огородженої території
для заняття з улюбленцем призводить
до того, що собака не отримує повноцінне фізичне та моральне навантаження,
тому може поводити себе гіперактивно,
некеровано, в деяких випадках навіть
агресивно. Через це загострюються конфлікти між власниками собак та іншими
жителями міста.
Створення такого майданчика сприятиме:
• підвищенню рівня культури та громадської активності власників собак;
• посиленню рівня соціальної відповідальності власників – прибирання за
собаками;
• зменшенню кількості конфліктних
ситуацій за участю собак;
• підвищенню рівня соціалізації (керованості та адаптованості) собак в умовах міста;
• поліпшенню санітарно-епідемічного
та екологічного стану в місті;

ПРОЕКТИ ГРОМАДСЬКОГО
• створенню місця проведення професійних консультацій з кінологами та
спеціалістами, організації розважальних
та освітніх заходів на території майданчика: виставки, змагання, конкурси;
• вихованню домашніх улюбленців
відповідно до їх фізіологічних потреб,
видових та індивідуальних особливостей;
• розвитку і популяризації собачих
видів спорту та заохоченню спортивною
кінологією дітей;
• збільшенню рівня довіри до собак
та їх власників.
Юлія БОНДАРУК

Вишгород
Четвер, 24 вересня 2020 року
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Звіт роботи депутата Вишгородської міської ради Поліщука О.Г.
за 2015 -2020 роки (25 округ: будинки №№ 4, 4-А, 4-В та 6
по вул. Симоненка, будинок № 3 на пл. Шевченка)
Як кажуть у народі: «Не встигнув оглянутися, як час промайнув». Незабаром закінчується мій термін перебування депутатом Вишгородської міської ради. Настав
час підбити підсумки, подякувати моїм
виборцям за спільну роботу та сказати,
що наша історія не закінчується, а продовжується: з новими силами, новими ідеями та в оновленому складі. Тепер про все
по черзі.
Для мене виборчий округ за п’ять років
став не лише частинкою території нашого
міста. Мій округ – це дивовижно активні люди
з різними потребами, різними інтересами та
кожен із своїм унікальним баченням вирішення проблем. Але є спільна риса, яка міцно
поєднувала всіх нас: ми хотіли бачити своє
місто економічно та соціально розвиненим,
свою вулицю та свій двір — затишними й
охайними. Пенсіонери, науковці, вчителі, медичні працівники, держслужбовці – всі хочуть
одного: жити в зручних, охайних та безпечних умовах. Тому моя діяльність, як депутата
Вишгородської міської ради, була спрямована на захист інтересів громадян, на виконання доручень виборців у межах депутатських
повноважень.
Ми спробували підрахувати результати нашої спільної роботи. І ось що вийшло.
Нами було проведено 24 зустрічі для обговорення нагальних питань та майбутніх планів,
11 суботників, побілено кілометри бордюрів,
вивезено 7 КамАЗів побутового сміття з підвалів, гілок обрізаних дерев та опалого листя,
завезено п’ять машин чорнозему, висаджено
більше 50 дерев та кущів, встановлено 2000
метрів горожі, надано моєю командою 115
первинних юридичних консультацій, подаровано щороку більше 1000 новорічних подарунків, складено близько 1000 актів обстеження, отримано десятки тисяч слів вдячності
від вас ….
Багато із запланованого нам вдалося зробити, дещо – не змогли з об’єктивних причин.
Більшість проблем були пов’язані з утриман-

ДСНС ПОПЕРЕДЖАЄ

ням будинків та благоустроєм прибудинкової
території, частину з яких ми зафіксували ще
під час агітаційного процесу в 2015 році.
У цьому напрямку завдяки оперативному реагуванню мера міста Олексія Момота і
депутатського корпусу ми вирішили такі нагальні питання:
- оновили та реконструювали всі дитячі
майданчики;
- облаштували сучасний спортивний майданчик;
- встановили додаткові ліхтарі зовнішнього освітлення та лежачий поліцейський;
- відремонтували під’їзди в кооперативному будинку № 6, замінили все освітлення на
ЛЕД та вікна на сучасні енергоефективні;
- зробили вимощення навколо будинку №
4, заасфальтували дорогу біля обох під’їздів
та облаштували дві стоянки для автотранспорту;
- відремонтували пішохідну доріжку між
будинками № 4 та № 6;
- огородили всі сміттєві майданчики;
- підвальні приміщення привели до належного стану (із заміною та/чи ремонтом
комунікацій);
- замінили скрізь, де потрібно, поштові
скриньки;
- встановили огорожі за потребою та провели латковий ремонт дороги;
- створили чудову фотозону (казковий
мурал «Бембі»).
Скільки у нас з вами було перемог! На
звернення жителів будинків № 6 та № 10 на
вул. Симоненка, що обслуговуються ЖБК
(житлово-будівельними кооперативами), я
виступив на сесії з ініціативою звільнити від
сплати земельного податку ЖБК та ОСББ. І
депутати мене підтримали!
Шкода, але міською радою так і не була
виконана розроблена нашою командою програма «Утеплення фасадів житлових будинків Вишгородської міської ради на 2017-2019
рр.» Адже вона передбачала утеплення будинків 1970-80 років побудови не лише з

мого округу, а й усього міста.
Не були залишені без моєї уваги і обдаровані діти та діти із малозабезпечених родин.
Протягом 11-ти років проводжу захід «Новорічна казка». Дід Мороз та Снігуронька щороку вітають смаколиками дітей мого округу,
а також дітей із малозабезпечених родин
всього міста.
Для Вишгородської районної спеціальної
загальноосвітньої школи «Надія», де навчаються дітки з особливими потребами, постійно організовували святкові заходи до Дня
Святого Миколая із обов’язковим врученням
солодких подарунків. Також разом із батьківським комітетом ВРС ЗОШ «Надія» було
придбано матеріали для виготовлення десяти
шкільних спеціалізованих парт та спортивний
інвентар для уроків лікувальної фізкультури.
Я завжди підтримую і творчу молодь.
Дітям творчих колективів Вишгорода була
надана фінансова допомога на придбання
костюмів та музичних інструментів. Особливу
увагу приділяв учасникам та призерам Чемпіонату України з хортингу із СК «Характерник». Вітав дітей із новорічними святами та
допоміг в організації та проведенні змагань із
хортингу по Україні.
Вважаю, що допомагати дітям – це найважливіше завдання з усіх поставлених.
Особливо приємно відзначити, що за
роки роботи на окрузі мені допомагали активні та небайдужі мої помічники Ганна Поліщук та Наталія Унучко. Саме вони є авторами проекту Громадського бюджету на 2018
рік «Інклюзивний дитячий майданчик біля
школи Надія» на вулиці Дніпровській. Проєкт
став переможцем голосування, отримавши
230 голосів. Завдяки спільним зусиллям його
було реалізовано, і цей майданчик сьогодні є
справжнім острівцем щастя для дітей із особливими потребами.
Як бачимо, багато роботи зроблено, а ще
більше доведеться зробити!
Адже одна з моїх помічниць та мій однодумець на окрузі Ганна Поліщук має намір

продовжити наші розпочаті справи, і цього
року вона планує балотуватись у депутати від
партії «Європейська Солідарність».
Я впевнений, що Ганна Поліщук стане
гідним, чесним та відповідальним депутатом.
Саме тому я прошу вас, мої дорогі друзі, мої
виборці, підтримати її кандидатуру, щоб натомість мати на окрузі дієвого активного депутата. Ну, а я буду допомагати і підтримувати
вас!
Дякую всім вам разом і кожному окремо
за зворотній зв'язок, за нашу спільну роботу
та розуміння! Вірю, що і надалі ми будемо так
працювати!
Щиро
Ваш депутат Олексій ПОЛІЩУК

Безпека дітей залежить від вас!

Часто дитяча допитливість призводить до травмування, а щонайгірше — може навіть коштувати життя. У
період, коли діти залишаються одні, їм зазвичай бракує
уваги та з’являється бажання спробувати щось нове без
відома батьків. Дитячі пустощі з вогнем, самостійні прогулянки до місцевих ставків, залишених будівель тощо
— найпоширеніші причини надзвичайних подій з трагічними наслідками.
Тож, враховуючи трагічну статистику, рятувальники
Вишгородського районного відділу звертаються до батьків
із проханням подбати про безпеку своїх дітей. Зокрема:
•
Тримайте запальнички та сірники в недоступних
для дітей місцях і розповідайте їм про небезпеку, яку приховує у собі вогонь.
•
Не залишайте дітей вдома самих, якщо вони не в
змозі самостійно вирішити проблеми, що можуть виникнути.
•
Перевірте справність електромережі та не дозво-

ляйте малолітнім самостійно користуватися побутовими
приладами.
•
Не дозволяйте самостійно відвідувати ставки, лісові зони, будівельні майданчики.
•
Поясніть, що не можна перебувати на вулиці у період оголошення штормового попередження, стояти поблизу
дерев, рекламних щитів та біля малих архітектурних форм.
•
Виховуйте у малечі навички безпечної поведінки,
демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом тощо.
•
Обов’язково розкажіть, що у разі виникнення пожежі необхідно терміново сповістити про це дорослих та
Службу порятунку за номером «101».
Пам'ятайте, що безпека вашої дитини — це, перш за
все, ваша особиста відповідальність!
Юрій СЕРГІЄНКО,
провідний інспектор Вишгородського РВ ГУ ДСНС
України у Київській області
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Буковський Роман:
Ваша довіра — моя відповідальність!
Кандидат у депутати до Київської обласної ради
Я – Буковський Роман, кандидат у депутати до
Київської обласної ради, 1979 року народження. Громадський діяч, засновник та почесний президент благодійної організації «Благодійний фонд Романа Буковського».
2015 року мене було обрано депутатом Київської обласної ради VII скликання.
Для мене бути депутатом – це не тільки почесна,
а й дуже відповідальна громадянська позиція. Робота
депутата – це не тільки працювати на сесіях чи у профільних комісіях, а й у міжсесійний період. Саме тоді ведеться активний діалог із виборцями, вирішуються їхні
повсякденні проблеми та напрацьовуються механізми,
що дозволять вирішити комплекс наболілих питань. За
час каденції була організована депутатська громадська
приймальня та безкоштовні юридичні консультації для
громади Вишгородщини. До приймальні за правовою
допомогою звертаються переважно малозабезпечені та
незахищені верстви населення. Крім того, спілкування з
юристом сприяє розвитку правової культури та обізнаності громадян. Безкоштовну правову допомогу надано
сотням людей Вишгородщини. В результаті бачимо, що
така ініціатива виявилася корисною і актуальною.
Систематична робота на засіданнях сесій Київської
обласної ради та постійні депутатські комісії. Як голо-

ва комісії у справах сім’ї, молоді та спорту Київської обласної ради брав участь в розробці програми розвитку
фізичної культури та спорту «Київщина спортивна». Під
час реалізації цієї програми було встановлено десятки
футбольних багатофункціональних спортивних майданчиків на території всієї області, в тому числі в місті
Вишгороді (алея С. Поташника) та в селі Нові Петрівці
(школа №1).
Ефективне використання коштів депутатського фонду. За період депутатства в Київській обласній раді всі
кошти з депутатського фонду мною було повністю використано на надання грошової матеріальної допомоги
малозабезпеченим жителям району, які опинилися у
складній життєвій ситуації, зокрема у зв’язку із захворюваннями. На жаль, депутатського фонду не вистачало для забезпечення потреб жителів, що стало поштовхом до заснування мною благодійного фонду з метою
залучення меценатів-однодумців для допомоги людям
та започаткування безкоштовних медичних акцій з ранньої діагностики хвороб.
Маючи досвід роботи в органах місцевого самоврядування, знаючи проблематику на місцях, я йду на вибори до Київської обласної ради, розуміючи, що не можу
залишити розпочаті справи. Із сильною командою ми
зробимо Київщину кращою.

У ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Тепер є Асоціація ОСББ Вишгорода

Нарешті 10 вересня 2020 року було
зареєстровано Громадську організацію «Асоціація ОСББ міста Вишгород». Її засновниками стали голови
Правління ОСББ «Форт Хаус», «Вишгород Сіті Парк», «ЖК Берегиня»,
«Вишгород, Шевченка, 7А», «Мазепи
13/9», «Світанок», «Шолуденка, 8». До
нас також приєдналися голови ОСББ
«Київський», «Набережний, 4», «Молодіжна, 10».
ГО «Асоціація ОСББ міста Вишгород» є учасником спільноти ОСББ
всіх міст Київської області, що утворили ГО «Рада ОСББ Київської області», в якій місто Вишгород має представництво для відстоювання наших
інтересів в області.
Ідея створення цієї організації
з’явилася відтоді, як я став головою
Правління ОСББ «Шолуденка, 8», коли
почав управляти та утримувати будинок
і зіткнувся з монополістами та несправедливими рішеннями місцевої влади. Я
подумав: так це ж кожний будинок, кожне ОСББ стикається з подібними про-

блемами.
Спочатку поспілкувався з іншими
головами Правління, вивчив їхній досвід і стало зрозуміло, що потрібно
об’єднуватися і спільно вирішувати наші
питання.
Першу консультативну допомогу
надав Сергій Клюс, який, як юрист та
голова ГО «Центр підтримки ОСББ м.
Вишгород», роз’яснював наші права та
обов’язки. Спільно з експертами організовували семінари, конференції, зустрічі з місцевою владою та директорами
комунальних підприємств. Виробляли
спільні дії та колективні звернення до
державних органів. Спільна діяльність
всіх представників будинків змусила
створити місцеву організацію та структуру на всіх рівнях задля захисту інтересів співвласників житлових будинків.
Напрямки нашої діяльності
Захист прав та інтересів ОСББ міста
Вишгорода.
Створення сприятливих умов для діяльності ОСББ.
Підвищення соціальної активності співвласників багатоквартирних будинків та
керівників ОСББ.
Надання консультаційної та практичної
допомоги при створенні ОСББ та організації діяльності ОСББ.
Організація спільних дій та розроблення
і реалізація місцевих програм щодо економічного і соціального розвитку ОСББ
у м. Вишгороді.
Зміцнення взаємної довіри між ОСББ та
органами державної влади і місцевого
самоврядування.
Демократизація житлово-комунальних
відносин, підвищення взаємної поваги і
толерантності.
Чого ми прагнемо?
Створити потужну регіональну Асоціацію з метою ефективного захисту прав
та інтересів ОСББ міста Вишгорода та
впливу на прийняття законодавства, яке

принесе користь усім ОСББ.
Розвиток
Прискорити процес утворення ОСББ та
збільшити частку ОСББ у житловому
фонді Вишгорода, залучити свідомих
власників квартир до просування ОСББ
і створення ініціативних груп.
Багато вишгородців замислюється над
створенням ОСББ, проте відсутність
відповідних знань стає перешкодою для
зацікавлених власників квартир. Асоціація надає безоплатну допомогу при
створенні ОСББ та забезпечує всіма
необхідними документами для його діяльності.
Просвіта
Удосконалити практику управління та
культуру проживання в будинках ОСББ,
виховати співтовариство компетентних
і відповідальних громадян – власників
житла.
Навчання
Одна із основних наших функцій полягає
в безоплатному навчанні ініціативних
груп, керівників та фахівців ОСББ, щоб
допомогти їм працювати більш ефективно і результативно. Ми робимо це за допомогою семінарів, тренінгів, вебінарів
та щомісячних інформаційних розсилок.
Інновації
Допомогти ОСББ провести енергомодернізацію багатоквартирних будинків,
сприяти впровадженню сучасних технологій у житлово-комунальному господарстві.
Економія та зменшення витрат
Участь в Асоціації надає можливості
економити кошти ОСББ. Наприклад,
Асоціація виступає для підрядних організацій як оптовий замовник послуг, що
дозволяє отримувати істотні знижки на
вивіз сміття, ремонтні роботи, обслуговування ліфтів, обрізку дерев та інше.
За рахунок енергоефективних заходів
— зменшення споживання тепла і електроенергії.

Захист інтересів
Існують проблеми, які можуть бути вирішені лише тоді, коли організація має
«значну масу». Головна перевага Асоціації полягає у можливості спільно представляти інтереси ОСББ в органах влади. Таким чином можна ефективніше
впливати на прийняття рішень та законодавство, що принесе користь усім домовласникам.
Підвищення вартості житла
Вартість квартири напряму залежить
від загального стану і зовнішнього вигляду будинку. Усі перелічені вище переваги, в т. ч. енергоефективність, нижча
квартплата та краща якість послуг у порівнянні з ЖЕКами, а також підвищена
безпека дозволяють максимізувати вартість нерухомості для власників квартир.
Ми впевнені, що ОСББ – найефективніший засіб реалізації власниками
квартир своїх прав та інтересів. Тож,
об’єднуємось заради комфортного і безпечного життя у місті Вишгороді!
Володимир ГОЛОВАЧЕНКО, голова Правління ГО «АСОЦІАЦІЯ ОСББ
МІСТА ВИШГОРОД»
Сторінка у фейсбуці https://www.
facebook.com/osbbvyshhorod/
Тел: 097 954 73 68
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Потужна громада –
основа успішної країни

Ідеї децентралізації базуються на
позитивному досвіді західних країн. Місцеві референдуми стали основою розвитку Швейцарії, однієї з найбільш стабільних і багатих країн Європи. Активно
використовують механізми референдуму в заможних Нідерландах, Франції,
Данії та Швеції.
Голосують на місцевих референдумах з питань, які громада вважає найбільш спірними. Наприклад, у Швеції
в останні роки у громадах проходили
референдуми з таких тем: чи потрібна
нова міська дорога; чи потрібно зберегти станцію швидкої допомоги; чи варто
зробити центр міста пішохідним; будувати міст чи краще пустити по річці пором;
де побудувати залізничну станцію; де
відкрити нову бібліотеку; як перейменувати місто; чи об’єднуватися з сусідньою
громадою і багато іншого.
Протягом ХХ століття у США відбулося понад 5000 референдумів на рівні
окремих штатів. Не випадково Сполуче-

ні Штати залишаються найпотужнішою
державою Заходу. Пряма демократія
дозволяє владі зрозуміти, чи підтримує
народ те чи інше рішення, і діяти у згоді з
людьми, тобто максимально ефективно.
Передача широких повноважень
місцевим громадам дозволила Польщі
зробити сильний економічний ривок.
Хоча на початку 1990-х наші сусіди мали
слабший потенціал, ніж Україна. Подібні
приклади можна множити безкінечно.
Важливо усвідомити, що саме сильне
самоврядування дало основу для добробуту громадян у Європі та Північній Америці. Чим ми гірші?
Ще в часи Київської Русі князь не був
самодержцем. Існував звичай народного віча, яке ухвалювало колективні рішення.
Козацька держава будувалася на самоврядних принципах. Верховна влада
забезпечувала виключно оборону і безпеку. А збором податків та вирішенням
інших місцевих питань керували на нижчому рівні.
Багато українських міст, таких як
Галич, Львів і Київ, свого часу розвивалися завдяки Магдебурзькому праву.
Воно давало нові можливості для самоврядування, ремесел і торгівлі, гарантувало певну автономію жителів від
держави і феодалів.
На жаль, ця традиція була перервана
і навіть після здобуття незалежності відновлюється дуже повільно. А надмірна
централізація влади досі викликає спротив громадян і як наслідок шкодить розвитку регіонів.
Артем ТЮТЮННИК,
депутат міської ради

Разом зробили добру справу
Хочеться щиро подякувати усім
причетним до реконструкції нашої
прибудинкової території за адресою:
проспект Мазепи, 1. А це, в першу
чергу, депутатський корпус міської
ради, зокрема наш депутат Сергій
Жадан, міський голова Олексій Момот, його профільний заступник Ігор
Свистун та працівники ТОВ «Житлошляхбуд», які добросовісно виконали
заплановані обсяги реконструкції.
Особливо теплих слів заслуговує
наш депутат міської ради Сергій Жадан,

який вже п’ять років опікується нашим
будинком. Він із самого початку робіт регулярно відвідував наш дворик, звірявся
з проектною документацією, постійно
радився з будівельниками, обмінювався
думками з нами, мешканцями будинку.
У результаті такої скоординованої
роботи наш двір невпізнанно змінився.
Тепер крокуємо додому з чудовим настроєм по рівному асфальту.
З повагою,
мешканці будинку № 1
по проспекту Мазепи

МІСТО
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Дитячий майданчик –
наймасовіший
елемент благоустрою
Дитячий майданчик повинен бути в
кожному дворі. Але що ж не так у нас з
дитячими майданчиками? Практично всі
дитячі майданчики — одноманітні.
Взагалі, дитячий майданчик я б оцінював як мінімум за п'ятьма показниками:
безпека, зручність, креативність, доступність і дизайн.
Що ми звикли бачити у себе на подвір'ях?
Або це стародавні радянські конструкції, які
поступово знищуються природою і місцевими
жителями… Або типові штамповані «містечка» яскравих кольорів. Дитячий майданчик
у стилі «дорослим краще знати, що потрібно
дітям»:
Але чому насправді з'являються такі майданчики? По-перше, всі бояться за дітей.
Тому намагаються створювати ігрові простори так, щоб захистити дитину від усього на
світі. По-друге, саме дорослі вирішують, яким
має бути цей простір. Ви чули, щоб у нас до
проектування дитячих майданчиків залучали
дітей? Або хоча б поцікавилися їхньою думкою?
У дорослих, які роблять дитячі майданчики, є набір штампів. Наприклад, вони знають,
що діти люблять яскраві кольори, їм потрібна
активність, вони люблять гойдалки та гірки,
але подібні розваги становлять для них небезпеку. Тому потрібно створити якийсь безпечний загончик, розфарбований у яскраві
кольори, де б діти грали під повним контролем за задуманим дорослими сценарієм.
Гра для дитини – це спосіб пізнання світу. Через гру дитина вчиться жити. Маленька
людина вчиться бути самостійною, здатною
приймати вірні рішення, домагатися свого,
ризикувати, вигравати і програвати, падати,
забивається, спілкуватися, розуміти, як влаштований світ.
Як зробити правильний дитячий майданчик?
1. Потрібно залучати дітей різного віку до
проектування майданчиків. Це можливо за
допомогою проведення семінарів, воркшопів,
ігрових методик.
2. Майданчики повинні давати можливість всім дітям грати на одному просторі. Ні
в якому разі не можна розділяти гру дітей з
фізичними і психічними особливостями (обмежених у русі, даунів, аутистів і т.д.) і звичайних дітей, як це прийнято у нас. Не можна ставити спеціальні комплекси окремо від
ігрових комплексів для звичайних дітей. Потрібно проектувати майданчик так, щоб всі
діти могли гратись разом. Ізолювати особливих дітей – це абсолютна жорстокість.
3. Не буває ідеальних дитячих майданчиків. Кожен виконує свою основну функцію
– дає фізичне навантаження, навчає, просто
розважає і т.д. Не варто об'єднувати всі функції в одному місці.

4. Не варто перенасичувати майданчик
різними пристроями, стимулюючими фізичну
активність. Це призводить до того, що діти
стають гіперактивними, починають скаженіти.
5. Варто надати міським дітям можливість
спілкування з природою (так звані природні
дитячі майданчики) – грати з піском і водою,
на траві і т.д.
6. Потрібно давати дітям можливість обгрунтовано ризикувати. Це велика окрема
тема, яка викличе багато суперечок і розбіжностей.
Які дитячі майданчики можна вважати
хорошими? Це ті майданчики, які не просто
«займають» дітей, а дають їм можливість
включити фантазію при виборі сценарію гри,
перевірити себе на міцність, пізнати навколишній світ. При цьому дитячі майданчики
повинні бути в міру насиченими, красивими,
безпечними і давати можливість ризикнути.
Ризик – річ, необхідна для розвитку, але він
повинен бути помірним. Про безпеку майданчиків забувати не можна ні в якому разі. Найпоширеніші з специфічних «майданчикових»
пригод – падіння, удари гойдалками, затискачі, порізи, переломи і удари.
Звичайно, типові площадки робити простіше. Закупив на все місто квітчастих містечок, галочку поставив – і все. Давайте думати
не про кількість майданчиків, а про їх якість.
Зробити гарний майданчик не завжди дорожче. Але варто задуматися про те, що насправді потрібно дітям!
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Творча молодь прагне себе реалізувати? Хочу допомогти
НАШІ ІНТЕРВ’Ю

Олег Коляда народився у Вишгороді,
та значну частину свого життя мешкав у
Каневі. До речі, Канів та Вишгород є містами-побратимами, які мають давню історію виникнення. Історик-музеєзнавець,
з червоним дипломом закінчив Київський
національний університет культури і мистецтв, працював у музеї Тараса Шевченка
в Каневі. Випускник Національної академії
Служби безпеки України, військовослужбовець органів СБУ, займав керівні посади,
підполковник у запасі. У 2007 році вирішив
змінити напрямок своєї діяльності, обравши сферу культури та засобів масової комунікації. Таким чином вирішив для себе
обрати шлях реалізації в різних напрямках.
Нині мешкає у Вишгороді. Зацікавлений
у розвитку соціокультурної сфери міста,
має ряд цікавих спортивних та громадських
ініціатив, які збирається втілити в життя.
— Олеже, яким бачите Вишгород?
— Вишгород — чудове історичне місто

з великим потенціалом. Зокрема, у галузях
спорту, туризму та культури, які сприяють розвитку духовності, культури, мистецтва, комунікації між містами, державами і наповненню
місцевого бюджету. Та й окрім цього, в місті
можна реалізувати багато напрямків, цікавих
для творчих, молодих, патріотично налаштованих людей. І я маю кілька таких ініціатив.
— Яку з них плануєте здійснити найближчим часом?
— Я є директором столичної кінокомпанії «FormatFilm». Нещодавно виступив одним із продюсерів спільного українсько-грузинського повнометражного фільму «Антон»,
прем’єрний показ якого до початку епідемії коронавірусу відбувся у шістьох містах Америки.
У США він пройшов технічний відбір на премію «Золотий глобус». Разом з моїми партнерами плануємо подавати фільм і на премію
«Оскар» також. Незабаром прем’єра стрічки
відбудеться в Україні. Виступив і генеральним продюсером фільму про актуальні події
на Сході «Вузький міст», знятого за підтримки
Українського культурного фонду, з яким ми
активно співпрацюємо, популяризуючи національну культуру.
Я є членом журі Канівського міжнародного
фестивалю, одним із організаторів цього заходу, якому вже п’ять років.
Тож, у рамках розвитку кіноіндустрії кінокомпанія «FormatFilm» зацікавлена відкрити
кіношколу для творчої молоді, де відбуватиметься навчальний процес з переходом у
практичний — участь у зйомках. Планується
співпраця з моїми грузинськими партнерами та колегами з м. Тбілісі, де планують відкрити кіношколу міжнародного рівня, тобто її
випускники отримуватимуть сертифікат міжнародного зразка. Ексклюзивний проект в
сфері кіноіндустрії з цією кіношколою дасть
можливість нашій молоді отримувати подвійну
освіту, як в Україні, так і в Грузії. Вважаю, що
Вишгород заслуговує мати кінотеатр європейського рівня, і ми спільно з партнерами та однодумцями почали активно працювати в цьому напрямку щодо втілення такого проекту.
— Ваш перший крок до цієї мети?
— Заручившись підтримкою як Державного агентства з питань кіно в розрізі популя-

ризації українських національних кінострічок,
так і Українського культурного фонду, навесні
наступного року разом із однодумцями планую запровадити кінопроект— літній кіномайданчик під відкритим небом «Вишгородський
кіносвіт». У рамках проекту — показ кінострічок, зустрічі з відомими та популярними акторами, сценаристами, режисерами та іншими
представниками кіноіндустрії у вечірній час
п’ятниці, суботи. Це сприятиме залученню молоді до набагато кориснішого, ніж проведення
часу просто на вулиці. Все це безкоштовно.
У реалізації проекту знайшов підтримку
голови районної ради Ростислава Кириченка,
який із захопленням сприйняв ідею створення
такої комунікаційної площадки для вишгородців. Тож рухаємось у цьому напрямку.
Найоптимальніше місце локації для кінопоказу на благодійній складовій — біля
приміщення центру творчості «Дивосвіт».
Територію біля нього, ліворуч від входу, плануємо відповідно упорядкувати, залучивши
соціально активних громадян міста. Кафе-бар
«Eribar», співвласником якого я є, також братиме активну участь у проекті, безкоштовно
пригощаючи тих, хто прийде до літнього кіномайданчика, чаєм, кавою та іншими безалкогольними напоями.
Як стало мені відомо, за попередньої влади зазначена земельна ділянка поблизу центру дитячої творчості «Дивосвіт» начебто в неналежний спосіб була відчужена. Тому, якщо в
найближчий час ця інформація підтвердиться
офіційно, ми разом з партнерами і однодумцями через реакцію правоохоронних органів та
прокуратури і судові розгляди повинні зробити так, аби земельна ділянка була повернута
місту і використовувалася в належний спосіб,
а не була місцем дислокації соціально неблагополучних елементів, як це відбувається наразі.
— Окрім цього проекту, які ще напрямки Вам цікаві?
— Я — за здоровий спосіб життя. Тому
маю велике бажання розвивати у Вишгороді
спорт. До мене звернулася група ініціативних
громадян відносно популяризації і підтримки
волейболу. Я погодився їх підтримати. Плануємо створити основну і запасну команди

«Вишгородські леви».
Збираюсь реалізувати і проект щодо створення стрілецького клубу з такою ж назвою.
До нього плануємо активно залучати молодь,
яку навчатимемо самозахисту. Дівчат — першій медичній допомозі, хлопців — володінню
зброєю, спільно з Вишгородським спортивним
клубом «Характерник» — прийомам самооборони, орієнтуванню на складній місцевості, а
також прийняттю логічних рішень у різноманітних ситуаціях.
Цей напрямок допомагатиме реалізувати
мій побратим, з яким я служив у прикордонних
військах. Він — учасник бойових дій на Сході,
нещодавно повернувся із зони АТО, де прослужив п’ять років і був нагороджений орденом Богдана Хмельницького. До речі, з 2015
року сім разів з волонтерською допомогою
я побував на Сході у підрозділах добровольчих батальйонів, де служив мій побратим, та
в інших військових підрозділах ЗСУ. За свої
кошти купував і привозив нашим хлопцям технічне і військове обладнання, одяг, речі особистої гігієни та харчування. Тож, як генеральному продюсеру тематика фільму «Вузький
міст» мені була близька і зрозуміла.
— Вірите, що все задумане вдасться
здійснити?
— Безумовно. Якщо я розумію ціль, то
не маю перешкод. Іду і роблю. Адже все залежить від нас. Вважаю, що напрямки, які задумав реалізувати, — цілком реальні й гідні.
Маю необхідний життєвий досвід, можливість
прямої комунікації з представниками вищих
органів держави, розумію, яким чином приймаються рішення і відбуваються певні процеси, як у державних структурах, так і в приватних компаніях. Мій життєвий девіз: допомога і
захист. Маючи для цього всі складові, я готовий допомагати тим людям, які в цьому мають
потребу, і захищатиму тих, хто потерпає від
несправедливих дій. Якщо правильно розпорядитись часом, все можна встигнути.
Я переконаний, що у Вишгороді багато
творчої та спортивної молоді, яка хоче себе
реалізувати, і я можу і буду їм у цьому допомагати.
Розмову вела
Валентина ЯКОВЕНКО

Велосипед-макраме їде до книги рекордів
ЗНАЙ НАШИХ!

Рекомендувати Станіслава Миколайовича Рудича широкому загалу вишгородців буде зайве. Його добре знають по
активній життєвій позиції у соціальних
мережах, по його фотках і відеокоментарях. А тим, хто вперше чує це прізвище,
скажу, що у свій час його визнавали як
кращого держслужбовця Київської області, ще він є автором двох капітальних
книг про мудрі вислови на всі випадки
життя, врешті-решт, підкований правознавець, який заткне за пояс не одного
володаря юридичного диплому.
Але не будемо йому співати осанну до
німба над головою, а скажемо лише про найбільшу його якість. Рудич — Майстер мистецтва макраме з великої літери. Як жартома
ми його називаємо — Академік вузликових
наук. Справжній гуру на цій стезі. Щоб підтвердити ці «лящі» Станіславу, я спробував
знайти маститого майстра макраме на просторах СНД, а потім і за далеким поребриком. Я відвідав десятки особистих сайтів з
виробами макраме, гуртків, центрів, громадських організацій і нікого подібного Рудичу

не знайшов. Від Бреста до Владивостока,
від Мурманська до Махачкали їх немає. Траплялися народні умільці, переважно жінкимайстрині, які плетуть плоскі прикраси на
стінку чи підвазонники. А ось людини, яка
створює об’ємні вироби, — так і не знайшов.
Те саме і в Європі: сподобалася художниця — фінка, яка плете свій образ на манекені, та француженка, у якої милі метелики,
павучки та листочки. І на цьому все, аллес.
Чому ж ніхто не в’яже об’ємні вироби,
як Рудич, — на кшталт дельфіна і русалки,
кобри, корита — годівниці чиновників, грона
калини, букетів тюльпанів, кущів полуниці і
багато іншого вражаючого? А скринька відкривається просто — потрібен математичний розрахунок: скільки вузликів треба, де їх
кількість збільшувати-зменшувати. Станіслав, як інженер за фахом, розраховує точно.
Тепер про головне. Днями Станіслав Рудич завершив в’язати велосипеда. У натуральну величину! Висота від руля — 1 метр
17 сантиметрів, а довжина — 1 м 84 см. При
цьому колеса крутяться, руль повертається.
Як і в справжньому велосипеді, педалями

через ланцюжок прокручується заднє колесо, є підніжка, крила, тобто, все як годиться.
Колосальна праця.
Пам’ятаю, п’ять років тому Станіслав
поділився задумом зв’язати велосипед. Я
скептично сприйняв його ідею, бо засумнівався, що колеса зможуть крутитися. Кожен
залишився при своїй думці. І яким було моє
здивування, коли Станіслав продемонстрував готове переднє колесо. А далі процес пішов — завширшки і в глибину, як казав один
діяч, і це — найголовніше.
— Дійсно, від зав’язання першого вузлика на велосипеді минуло п’ять років, —
згадував приятель. — Кожну деталь, кожен
вигін потрібно було розраховувати. У ході
роботи виникали непередбачувані моменти,
іноді доводилося розпускати шнура і в’язати
по-новому, іншим жорсткішим вузлом. Скажімо, щоб вив’язати одну педаль, потрібно
було затягнути 1 580 вузликів, на сідло їх
пішло 4 500, а на заднє крило — 3 200 і т. д.
Якось я підрахував, що мій велосипед складається зі 120 000 вузликів. На нього у мене
пішло близько семи кілометрів шнура.

Станіслав розповідав, а у мене розігралася уява: сім кілометрів шнура, це як від
супермакета «Білла» до Епіцентру на вул.
Богатирській, або як до центру Нових Петрівець. Мені здається, що грецький міфологічний клубок ниток принцеси Аріадни,
за допомогою якого переможець мінотавра
Тесей вибрався із лабінинту, був набагато
коротшим, ніж семикілометровий клубок Рудича. Як і клубок ниток, за яким бігла казкова Оленочка.
Велосипедом Рудича зацікавився Національний реєстр рекордів України. Однозначно, що диво-виріб буде внесено до сторінки
українських мистецьких надбань. Нам, вишгородцям, є ким пишатися.
Мені віриться, що велосипед-макраме
може потрапити й до «Книги рекордів Гіннеса» у категорії «Мистецтво». Перепоною
може послужити лише вже зареєстрований
подібний виріб. А я переконаний, що такого
велика у Гіннеса немає і Лондон визнає наші
таланти. А інакше і не мислимо.
Володимир ТКАЧ

Вишгород
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Перетворити сміття на ресурс
Таку мету поставила перед собою
команда «Європейської Солідарності» Вишгородського району, ініціювавши розробку Стратегічного плану
поводження з твердими побутовими
відходами.
Вишгородський партійний осередок
«Європейської Солідарності», маючи
за мету широкомасштабне поліпшення організації інфраструктури та поліпшення життя мешканців міста і району,
вже сьогодні акцентує свою увагу на
глобальних проблемах. У першу чергу, мова йде про вирішення екологічної
проблеми, невід’ємною складовою якої
є поводження з твердими побутовими
відходами.
Під час круглого столу із залученням
представників влади та еко-громадськості, який відбувся 22.09.2020, було
розглянуто проблему у розрізі міста,
об’єднаної територіальної громади та
району загалом. Адже вона — з розряду
тих, яку неможливо вирішити виокремлено в якомусь одному населеному
пункті, і, крім того, вимагає одночасної
уваги до цього питання на рівні Київської
обласної ради.
Досвід європейських країн свідчить,
що переробка та утилізація побутових
відходів можуть бути не збитковими, а
навпаки — давати прибуток — через
переробку на папір, на матеріали, на
добриво, на паливо. Картина у Вишгороді та інших населених пунктах району
значно відрізняється від європейського досвіду і виглядає наступним чином:
у Вишгороді та Петрівцях більш-менш
налагоджується роздільний збір сміття. Частково навіть встановлені баки
для роздільного сортування побутових
відходів. І мешканці вже навіть потроху призвичаюються до того, що в різні
контейнери потрібно класти скло, папір,
пластик.
Але з часом ентузіазм згасає, адже
доволі часто комунальники не звільняють контейнери вчасно, і пакети доводиться ставити поруч них просто на землю, додатково засмічуючи територію.
Чому? Тому що не налагоджений
системно процес подальшої логістики та
утилізації.
Мимоволі виникне запитання — навіщо сортувати сміття, якщо його все одно
частково вивезуть на полігон, а не відправлять на переробку?
Партійці «Європейської Солідарності» переконані, що на часі — розробка
Стратегії поводження з побутовими відходами. Вона повинна включати в себе
три рівні — міський, об’єднаної терито-

ОБЕРЕЖНО: ШКІДНИК!

ріальної громади та загальнорайонний.
І передбачати кілька аспектів — сортування, складування, вивезення, захоронення та переробку твердих побутових
відходів.
Дмитро ЛИКОВ: «Нині маємо в районі, в основному, лише складування,
вивезення та захоронення сміття. А
Стратегія передбачить їх сортування
та переробку, а, значить, і шляхи прибутку, і шляхи витрачання коштів. За
великим рахунком, екологія — це крок
до здоров’я. І потрібна консолідація сил
— ОТГ, районної ради, обласної ради
та облдержадміністрації, щоб такі кроки
стали реальністю».

перш ніж опустити в контейнер. Наприклад, папір, картон, пластикові пляшки
— спресувати. Вже з дитячого садочка
діти повинні навчатись бережного ставлення до екології. Зокрема, і через поводження із сміттям. Наше завдання —
перетворити сміття на ресурс».
Ірина ВОЙКО: «Варто більше уваги
у Стратегії зосередити на організації
органами місцевого самоврядування
інформаційної роботи у громадах, роблячи наголос на тому, що наш район —
рекреаційний. Спалювання листя, створення несанкціонованих сміттєзвалищ,
засмічення прибережних зон наносить
значну шкоду водним ресурсам, зонам

му і міському. Адже, скажімо, у сільській
місцевості складніше розташувати баки
для роздільного сортування побутових
відходів так, щоб це було зручно для
мешканців, а органічних відходів викидається набагато менше, аніж у багатоповерхівках. У сільській місцевості потрібні
проміжні невеликі контейнери. У місті —
зручно розташовані згідно з розрахунками по кількості населення та доступності
баки для роздільного сортування. І тоді
буде набагато легше організувати їх
систематичне вивезення і відправлення
на переробку. Сортування маємо передбачити і попереднє на етапі збору (баки),
і вже на полігоні (сортувальна лінія).

Михайло ЯКИМЧУК: «Сортування відходів не повинно закінчуватись
на підвезенні до полігону. Громадяни
мають бути певними, що їх зусилля
не марні, зібране в окремі контейнери
сміття буде відправлене на переробку
і принесе не тільки екологічну користь,
але навіть певний фінансовий прибуток
громаді. Ми повинні інтерпретувати на
район європейський досвід з тим, щоб
відправлені на переробку відходи становили щонайменше 60-70 відсотків від
загалу».
Ганна ПОЛІЩУК: «Стратегія повинна передбачати, що буде налагоджена
відповідна інформаційна робота серед
населення. Зокрема, що побутові відходи треба належним чином підготувати,

відпочинку, всьому природному середовищу».
Ростислав КИРИЧЕНКО: «Стратегія
поводження з твердими побутовими відходами — це, по суті, екологічна стратегія, реалізація якої впливатиме на наше
майбутнє. І тому вже на етапі дошкільного і шкільного виховання потрібно закладати уважне і бережне ставлення до
природи, стимулювати відповідне поводження з побутовими відходами через
його сортування. Своєрідною мотивацією може стати система балів, яка буде
цікавою для дітей та молоді, та ще й, у
підсумку, відповідно винагороджуватиметься».
Андрій ПЕЩЕРІН: «Стратегію потрібно прописати у двох рівнях — сільсько-

Сьогодні ми ініціювали вивчення питання поводження з твердими побутовими відходами в загальнорайонному
масштабі. У підсумку буде напрацьований стратегічний документ, який передбачатиме не тільки можливості роздільного сортування, а й (і це головне!)
переробки твердих побутових відходів
з відчутним економічним ефектом. Крім
того, маючи Стратегію, зможемо впевнено розраховувати на підтримку Київської
обласної ради, а також звертатись за
отриманням грантів, підтримкою донорських організацій. Інвестиції у цю справу
відкриють шляхи для проектів, що будуть
на користь всім Об’єднаним територіальним громадам нашого району».
Галина МАКАРЕНКО

Букет із… алергією

Нині надто розрісся не тільки на узбіччях доріг, а нерідко й на клумбах та в палісадниках золотушник канадський. Ця
рослина — сильний алерген, особливо
під час цвітіння — із липня по жовтень.
Реакцією організму на пилок золотушника є алергічний кон’юнктивіт (почервоніння
очей, сльозоточивість), який супроводжується ринітом (свербіж та водянисті виділення з носа).
Золотушник канадський уже завдає великої шкоди не тільки природі України та
здоров’ю людей, а й сільському та лісогосподарствам.
Жодна тварина не вживає цю рослину.
Вона загрожує не тільки зникненню територіальних трав, а й грибів, ягідників та іншої
рослинності в лісах, а з ними — і тварин та
лісових мешканців.
Біля супермаркету в центрі Вишгорода

бабуся продавала якраз букет золотушника.
Я намагалася пояснити їй, що ця рослина
негативно впливає на здоров’я, до того ж,
заглушує інші насадження. Бабуся замість
того, щоб вислухати, з неабиякою агресією
відповіла, що їй уже 92 роки, і вона знає, що
росте і як.
На мою думку, варто б і комунальникам,
і працівникам благоустрою міста звернути
увагу на чергову загрозу екології і здоров’ю
людини. Знищувати шкідника і пояснювати
мешканцям — любителям екзот — якою ціною розплачуємося за невігластво.
До слова, зарості золотушника уже завойовують нове кладовище. Може, варто
керівництву організувати волонтерів чи просто небайдужих людей і спинити загарбника
чужої території.
Щоб не страждали ні живі, ні мертві.
Ольга ДЯЧЕНКО
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ПОНЕДІЛОК, 28 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,
14:45, 15:45 «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 «Джедаi 2020»
07:25 Х/ф «Легенди:
Гробниця дракона»
09:15 Х/ф «Зламана
стрiла»
11:25 «Загублений свiт»
14:25, 19:25 Т/с «Опер за
викликом»
20:25, 21:25 Т/с
«Булатов»
22:25, 00:00 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, 15:20, 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.
Камбоджа - останнiй
з КРУ
11:00 Дивовижнi сади.
Португалiя
11:25 Телепродаж
15:25 Х/ф «Створення
ледi»
17:30 Д/с «Планета
iнновацiй. У пошуках
майбутнього комунiкацiй»
18:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
19:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
23:35 Перша шпальта
00:05 Бюджетники

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:20 Реальна мiстика
13:20, 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 «Лист надiї»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 09:45, 18:15,
20:15 Одного разу пiд
Полтавою
09:15, 10:45, 19:15, 00:15

Країна У
11:15, 23:15 Сiмейка У
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15, 01:15 Панянкаселянка
16:15 СуперЖiнка
21:15 Х/ф «Як украсти
хмарочос»
СТБ
07:00 Т/с «Комiсар Рекс»
10:00 «МайстерШеф - 8»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35, 20:15, 22:45 Т/с
«Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Детектор брехнi»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ

06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Вар’яти
08:50 Шалена зiрка
10:50 Le Маршрутка
12:50 Х/ф «Тiнь»
15:00 Х/ф «Мумiя:
Гробниця iмператора
драконiв»
17:10 Х/ф «Цар
скорпiонiв»
19:00 У кого бiльше
21:00 Х/ф «Альфа»
23:00 Х/ф «Весiльний
майстер»

Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:20, 12:25 Х/ф «Я не
знаю, як вона робить це»
13:50 Х/ф «Випадково
вагiтна»
15:45 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:05 Т/с «Мереживо
долi»

10:35 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Вбивча
швидкiсть»
15:35, 16:10 Х/ф
«Форсаж-8»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Бiльше нiж правда
21:30 Т/с «Пес»
22:50 Свобода слова

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00

ICTV
06:20 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт

5 КАНАЛ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 21:00, 00:00
Час новин
06:20 Невигаданi iсторiї
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
11:00 Х/ф «Флаббер»
13:00 Суперiнтуїцiя
15:00 Хто зверху?
17:00, 19:00 Кохання на
виживання
21:00 Х/ф «Годзила»
23:50 Х/ф «Незваний
гiсть»

13:10 «Гарне здоров’я»
14:15, 15:15 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
добро»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:05 Т/с «Мереживо
долi»

новини
10:10 Бiльше нiж правда
11:25, 13:15 Х/ф
«Подарунок на Рiздво»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:15 Т/с «Пес»
16:25 Х/ф «Ганна.
Досконала зброя»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:30 Т/с «Доброволець»
23:45 Х/ф «Судна нiч»

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

5 КАНАЛ
06:20 Гончаренко рулить
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

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

09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:10, 13:10 Х/ф «Ганна.
Досконала зброя»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:15 Т/с «Пес»
16:25 Х/ф «Мародери»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Доброволець»
23:45 Х/ф «Судна нiч-2»

07:15, 16:10, 17:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:35, 03:15 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, 01:15 Токшоу «КОНДРАТЮК У
ПОНЕДIЛОК»
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Собор на
кровi»
22:35, 23:15 Д/с
«Щоденники Другої
свiтової вiйни»

ВIВТОРОК, 29 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 13:05, 14:15,
14:40 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 «Мiняю жiнку 15»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Х/ф «Юрськi iгри»
08:55, 17:15 «Загублений

свiт»
11:50 Х/ф «Вхiдний»
13:40 Х/ф «Пiдстава»
15:10 Т/с «Рекс»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:25, 21:25 Т/с
«Булатов»
22:30, 00:05 Т/с
«Кiстки-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:10 Хто в домi хазяїн?
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.
Iндонезiя - Лонтар-люди
11:00 Дивовижнi сади.
Португалiя
11:25 Телепродаж
15:25 Х/ф «Її серце (Чужа
молитва)»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
19:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
22:00 Нашi грошi
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»
23:20 Контролер
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 09:45, 18:15,
20:15 Одного разу пiд
Полтавою
09:15, 10:45, 19:15

Країна У
11:15, 23:45 Сiмейка У
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка
21:15 Х/ф «Ван Гелсiнг»
СТБ
07:00 Т/с «Комiсар Рекс»
10:00 «МайстерШеф - 8»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
14:50 Т/с «Слiпа»
15:35, 20:15, 22:45 Т/с
«Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Таємницi ДНК»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ

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»
11:10, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»

07:15, 16:10, 17:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
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, 01:15 Ток-шоу
«КРАЇНА»
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Собор на
кровi»
22:35, 23:15 Д/с
«Щоденники Другої
свiтової вiйни»

СЕРЕДА, 30 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 13:05, 14:15,
14:55 «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»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 «Джедаi 2020»
07:55 Х/ф «Лiтаючi мечi

бiля брами Дракона»
10:15, 17:15 «Загублений
свiт»
13:15 Х/ф «Брама воїнiв»
15:15 Т/с «Рекс»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:25, 21:25 Т/с
«Булатов»
22:30, 00:05 Т/с
«Кiстки-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:10 Хто в домi хазяїн?
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.
Iндонезiя - Балi - острiв
балiйцiв
11:00 Дивовижнi сади.
США
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
Австралiя»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 Нашi грошi
18:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
19:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
22:00 Помилка 83
23:00 Розважальна
програма з Майклом
Щуром

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 «Кришталева
мрiя»
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 Сiмейка У
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка
21:15 Х/ф «Термiнатор:
Генезис»
СТБ
06:30 Т/с «Комiсар Рекс»
09:35 «МайстерШеф - 8»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35, 20:15, 22:45 Т/с
«Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Про що мовчать
жiнки»

23:00 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
07:15 Kids’ Time
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
10:50 Х/ф «Останнiй
мисливець на драконiв»
13:00 Хто проти
блондинок
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Планета мавп»
23:30 Х/ф «13 привидiв»
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»

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

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 ФiзКульт 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 «Бойовий
вiдлiк»
18:10 Д/с «Сумнозвiснi»
19:25 Ток-шоу «ВЕЛИКА
ПОЛIТИКА»
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Собор на
кровi»
22:35, 23:15 Д/с
«Щоденники Другої
свiтової вiйни»

ЧЕТВЕР, 1 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 13:15,
14:15, 15:10 «Одруження
наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «ЧистоNEWS 2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу
2020»
00:45 Х/ф «Звiльнити
мiстера Дарсi»
2+2

06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Х/ф «Тiньовi Вовки»
09:05, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 Х/ф «Бог вiйни»
15:20 Т/с «Рекс-2»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:25, 21:25 Т/с
«Булатов»
22:30, 00:05 Т/с
«Кiстки-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:10 Хто в домi хазяїн?
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.
Бразилiя - лiкарi Шiнгу
11:00 Дивовижнi сади.
США
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»
23:20 Слiдами
00:00 Х/ф «Лiкар 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, 23:35 Сiмейка У
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка
21:15 Х/ф «Джек Рiчер»
СТБ
06:20 Т/с «Комiсар Рекс»
09:25 «МайстерШеф - 8»
14:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35, 20:15, 22:45 Т/с
«Слiд»
18:05 «СуперМама»

19:05 «Один за всiх»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20, 13:00 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
10:10 Х/ф «Годзила»
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Повстання
планети мавп»
23:20 Х/ф «Орбiта 9»
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»

11:10, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:10 «Гарне здоров’я»
14:15, 15:15 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
добро»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:05 Т/с «Мереживо
долi»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини

10:10 Секретний фронт
11:10, 13:15 Х/ф «Вбивча
швидкiсть»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:25 Т/с «Пес»
16:50 Х/ф «Перевiзник:
Спадщина»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Анти-зомбi
21:30 Т/с «Доброволець»
23:45 Х/ф «Судна нiч-3»
5 КАНАЛ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 21:00, 00:00
Час новин
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»
17:10 Таємницi вiйни
18:10 Д/с «Сумнозвiснi»
19:25 Ток-шоу
#НЕБАЙДУЖА
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 ЖОВТНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 13:15,
14:15, 15:10 «Одруження
наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «ЧистоNEWS 2020»
20:45 «Лiга смiху 2020»
22:05 «Вечiрнiй квартал»
23:25 «Маскарад»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»

06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 «Джедаi 2020»
07:20, 17:15 «Загублений
свiт»
11:45 Х/ф «Зламана
стрiла»
13:50 Х/ф «Обiтниця
мовчання»
15:25 Т/с «Рекс-2»
19:25 Х/ф «Вулкан»
21:40 Х/ф «Втiкачi»
23:35 Х/ф «Смертельна
хватка»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:10 Хто в домi хазяїн?
06:35 М/с «Чорний пiрат»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35,

01:15 Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Росселла»
10:30 Свiтова медицина.
Перу - зцiлення на водi
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/с «Дика
прогулянка»
22:00 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета

Земля 2050»
22:30 Т/с «Модус»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:20 Реальна мiстика
11:20, 15:30 Т/с
«Тростина на вiтрi»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Райдуга в небi»
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 Сiмейка У
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка
21:15 Х/ф «Я,
Франкенштейн»
СТБ
05:20 «Врятуйте нашу
сiм’ю»
11:15, 14:50, 18:05 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
19:00, 22:45 Т/с «Сонячнi
днi»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «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 «Планета мавп»
17:00 Х/ф «Повстання
планети мавп»
19:00 Х/ф «Свiтанок
планети мавп»
21:40 Х/ф «Вiйна за
планету мавп»

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:10, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:10 «Гарне здоров’я»
14:15, 15:15 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
добро»
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

ICTV

СТБ
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрки»
10:50 Т/с «Нiщо не
трапляється двiчi»
19:00 «МайстерШеф - 10»
22:40 «Звана вечеря»
00:25 «Я соромлюсь
свого тiла»

21:00 Х/ф «Джуманджи:
Наступний рiвень»
23:40 Х/ф «Тiло
Дженiфер»

23:45 «Таємницi ДНК»

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Анти-зомбi
11:10, 13:10, 14:05, 16:10
Т/с «Вижити за будь-яку
цiну-2»
12:45, 15:45 Факти. День
16:55 Скетч-шоу «На
трьох»
17:05, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
23:15 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»
17:20 Кендзьор
18:10 Д/с «Сумнозвiснi»
19:25 Ток-шоу
«ПОЛIТКЛУБ з Вiталiєм
Портнiковим»
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Собор на
кровi»
22:35, 23:15 Д/с
«Щоденники Другої
свiтової вiйни»

СУБОТ А , 3 ЖОВТНЯ 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»
08:00 «Джедаi 2020»

09:00 «Загублений свiт»
12:00 Х/ф «Втiкачi»
13:55 Т/с «Перевiзник»
16:50 Х/ф «ХХХ: Новий
рiвень»
19:00 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
20:55 Х/ф «Бунт»
22:45 Х/ф «Я прийшов з
миром»
00:35 Х/ф «Вiртуальна
революцiя»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:40, 08:10 Уроки
тiтоньки Сови. Уроки
обережностi
06:50, 08:25 Уроки
тiтоньки Сови. Географiя-

малятко
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:45 Новини
08:20 Веселi саморобки
10:10 Х/ф «Чарiвник
країни мрiй» 2 с.
12:00 Цифрове
мiстобудування
12:30 Вiртуальна
реальнiсть
12:55 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
13:30 Д/ц «Секрети
Сонячної системи»
15:00 UA Фольк. Спогади
15:55 Вiдсутнiсть доказiв.
9/11. Секретнi вибухи у
Вежах
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 «Iнфоголiк»
00:15 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Реальна мiстика
08:30, 15:20 Т/с
«Подвiйне вiдображення»
17:00, 21:00 Т/с «Утiкачка
2»

20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Любов пiд
мiкроскопом»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Жовтодзьоб»
11:15 М/ф «Спарк: Герой
Всесвiту»
12:45 Х/ф «Я,
Франкенштейн»
14:30 Х/ф «Як украсти
хмарочос»
16:30 Х/ф «Джек Рiчер»
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 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Вар’яти
07:50, 10:00 Орел i Решка
12:10 Хто зверху?
14:20 Х/ф «Альфа»
16:20 Х/ф «Джуманджи»
18:30 Х/ф «Джуманджи:
Поклик джунглiв»

ІНТЕР
06:05 Х/ф «Малюк Спiру»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:05 «Корисна
програма»
11:15 Х/ф «Бережись
автомобiля»
13:20 Х/ф «Три тополi на
Плющисi»
15:10 Т/с «Голос янгола»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх»
22:30 Х/ф «Кохання

несподiване нагряне»
ICTV
07:45 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну-2»
10:40, 13:00 Скетч-шоу
«На трьох»
12:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Поганi хлопцi»
15:50 Х/ф «Поганi
хлопцi-2»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Джi Ай Джо:
Атака кобри»
21:35 Х/ф «Джi Ай Джо:
Атака кобри-2»
23:40 Х/ф «Хижак»
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»
11:10 Д/с «Вiдчайдушнi
часи»
12:35 Невигаданi iсторiї
13:15, 14:15 Д/с «Крила
вiйни»
15:15 Гончаренко рулить
19:15 Особливий погляд
21:20 Вечiрнiй
преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»
23:00 Спiвай Шоу

РІЗНЕ

Вишгород
Четвер, 24 вересня 2020 року

ВІЗИТ

Звари глінтвейн і заведи кота
ЗАЛИШАЙМОСЯ ЩАСЛИВИМИ
З приходом осені багато хто відчуває зниження настрою, втому й апатію. Як підтримати
настрій у нормі і залишатися ефективною людиною на роботі і вдома?
Фізична активність. ВООЗ говорить, що для
хорошого самопочуття потрібно приділяти фізичній активності не менше 30 хвилин на день протягом п’яти днів на тиждень. А психологи додають:
добре поєднувати фізичну активність з улюбленою музикою, красивими видами і спілкуванням з
приємними людьми. Таким чином вдасться отримати максимум користі за час фізичного навантаження.
Смачні моменти. Щоб уникнути виснаження
організму через брак вітамінів, потрібно ретельніше стежити за харчуванням в осінньо-зимовий
період. Рекомендується включити в раціон інжир
(вітаміни В, А, РР і С), гарбуз (каротин, вітаміни К
і Т), виноград (містить корисний цукор), диню (вітаміни А, Е, РР і Н), яблука (залізо, магній, пектин,
клітковина), помідори (знижують рівень холестерину) і цукіні (високий вміст клітковини).
Також не забувайте балувати себе якісним шоколадом, улюбленим чаєм або кавою для підвищення бадьорості й просто улюбленими стравами
і напоями.
Турбота про інших. У це важко повірити, але
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турбота про інших буває приємнішою, ніж турбота про самих себе. Вся справа знову-таки в гормонах – у формуванні довірчих відносин бере
участь окситоцин – гормон, що відповідає за почуття прихильності і комфорт від спілкування.
Його вплив викликає приємні почуття у спілкуванні з людьми і тваринами. Можна взяти тварину з
притулку або допомагати похилим людям і дітям,
можна посміхатися людям у транспорті і виручати
сусідів. Ці та інші способи допоможуть пережити
сірі осінні дні, наповнять життя новим сенсом, дадуть відчуття важливості і потрібності.
Планувати дозвілля. Щоб не загубитися в
сірих буднях, можна скласти список справ на
осінь. Включіть туди 2-3 справи, яким давно хотіли присвятити час. Спілкування з друзями. Подорожі і милування природою. Нові страви і нові
зустрічі. Фантазуйте, мрійте, плануйте – що завгодно, лише б не сидіти на місці і не сумувати.
Разом тепліше. Зустрічайтеся з друзями в
затишній атмосфері, проводьте час на свіжому
повітрі або на дивані зі своїм улюбленцем. Придумайте привід і влаштуйте вечірку, тим паче в
кінці жовтня весь світ відзначає дуже веселе свято
– Гелловін. А відправляючи дітей на осінні канікули до бабусі, затримайтеся і самі на день-другий.
Ароматний мамин пиріг, татові жарти та спільні
спогади як ніколи вчасно нагадають, що щастя –
є, і воно зовсім поруч!

Напишіть подяку вчителям…
«Напишіть подяку вчителям, що так гарно виховують дітей! Як
же красиво вони співали про Україну, розказували вірші, прославляючи свою державу! Душа радіє!», — з таким проханням прийшла
бабуся до редакції «Вишгорода».
Пояснила, що слухала це по радіо. Місцевому чи ні — не знає…
Вишгородським вчителям дякувати чи яким — невідомо.
І не дивно, що вона цьому не надала значення. Їй 86-й рік.
Вразив сам факт, що в такому поважному віці бабуся знайшла
в місті редакцію і піднялася на третій поверх будівлі, аби поділитися
тим, що її зворушило, з бажанням подякувати за це.
Ніна Миколаївна Литвиненко наполовину українка: її батько —
білорус, загинув під час Другої світової, був партизаном. Мама Парасковія Олександрівна працювала у Земській школі — прибирала,
топила грубку. Семеро дітей було в родині…
У Вишгороді Ніна Миколаївна мешкає майже все життя. У молоді роки разом із ровесниками працювала на будівництві Київської
ГЕС, згодом — на заводі «Карат» муляром по металу. Ще донедавна працювала в одному з храмів міста.
Вона скупо розповідала про себе, весь час повертаючись до
теми, яка її привела до редакції. Говорила й про те, що знаємо всі
ми: як раніше розмовляти українською було непрестижно, як дехто,
проживши в Україні все життя, вирісши на дарах її землі, тишком чи
відкрито гудить неньку.
У 85 їй це болить. І не тільки це. І не тільки їй…
Валентина ЯКОВЕНКО

НЕДIЛЯ , 4 ЖОВТНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
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 «Незабутнє
лiто»
2+2

06:00 «Джедаi 2019»
08:10 «Загублений свiт»
12:10 Х/ф «Гра на
виживання»
14:00 Т/с «Перевiзник»
16:55 5 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Зоря»
19:00 Х/ф «Перстень
Нiбелунгiв»
22:45 Х/ф «Саботаж»
UA:ПЕРШИЙ
06:50, 08:25 Уроки
тiтоньки Сови. Географiямалятко
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
23:45 Новини
08:20 Веселi саморобки
09:00 Божественна
Лiтургiя Православної

Церкви України
11:00 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви
12:30 Недiльна Свята
Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
13:30 Т/с «Таємний код
вiри»
15:00 Країна пiсень
16:00 Т/с «Модус»
18:30 Д/ц «Всi на море.
Нова Зеландiя»
19:30 Д/с «Планета
iнновацiй. Роботи»
19:55 Д/ф «Острови:
Азорськi острови.
Вiдкривачi, кити,
вулкани»

21:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:00 Х/ф «Безмежне
Саргасове море»
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Зiрковий шлях
09:00 Т/с «Райдуга в небi»
13:00 Т/с «Батькоодинак»
17:00, 21:00 Т/с
«Виховання почуттiв»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Дочки-мачухи»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:45 Х/ф «Щоденник

слабака»
12:15 Х/ф «Щоденник
слабака 2: Правила
Родрiка»
14:00 Х/ф «Ван Гелсiнг»
16:30 Х/ф «Термiнатор:
Генезис»
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00 Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30, 00:00 Країна У
СТБ
07:30 Х/ф «Суєта суєт»
09:15 «МайстерШеф - 10»
12:55 «СуперМама»
16:55 «Будинок на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

20:00 «Один за всiх»
21:15 «Я соромлюся
свого тiла 7»
23:10 «Детектор брехнi»
НОВИЙ КАНАЛ
07:45, 09:35 Kids’ Time
07:50 М/ф «Панда КунгФу»
09:40 Х/ф «Казки на нiч»
11:40 Х/ф «Джуманджи»
13:50 Х/ф «Джуманджи:
Поклик джунглiв»
16:10 Х/ф «Джуманджи:
Наступний рiвень»
18:50 Х/ф «Принц Персiї:
Пiски часу»
21:00 Х/ф «Джон Картер:
Мiж двох свiтiв»
23:40 Х/ф «Голем.

Початок»
ІНТЕР
08:00 уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Iнше життя»
12:10 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
17:15 Х/ф «Граф Монте
Крiсто»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Мисливцi за
головами»
22:55 Х/ф «Доживемо до
понедiлка»
ICTV
06:05, 08:05 Анти-зомбi
07:05, 10:05
Громадянська оборона

09:05 Секретний фронт
11:05, 13:05 Т/с «Вiддiл
44»
12:45 Факти. День
14:20 Х/ф «Джi Ай Джо:
Атака кобри»
16:30 Х/ф «Джi Ай Джо:
Атака кобри-2»
18:45 Факти тижня
21:20 Х/ф «Команда «А»
23:50 Х/ф «Хижак-2»
5 КАНАЛ
06:25, 09:35, 20:10
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 15:00, 16:00,
17:00, 19:00, 20:00, 21:00,
00:00 Час новин
07:20, 16:10, 17:10 Д/с

«Бойовi машини»
07:50 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
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»
23:10 Д/с «Сумнозвiснi»
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ПАНОРАМА

29 вересня відзначає свій ЮВІЛЕЙ
наша шановна, мудра, весела, доброзичлива, уважна і турботлива кума
Марія Василівна БЕРЕЗИНЕЦЬ!
Вітаємо, бажаємо всіх благ,
Здоров’я і небес благословення!
Нехай душа у щирих почуттях
Знаходить втіху, радість і натхнення!
З повагою,
куми Мельничуки, Довнари, Костюки
21 вересня 85-річний ЮВІЛЕЙ відзначив член міської організації ветеранів Юрій Олексійович АРТЕМОВ.
Шановний ювіляре,
Прийміть вітання
І найщиріші побажання:
Здоров'я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у вас гаразд!
Вишгородська міська організація ветеранів війни,
праці, Збройних сил

Мешканці міста, району, області,
м. Києва, підприємства та організації
можуть передплатити газету «Вишгород»
у будь-якому відділенні поштового зв’язку.
Індекс газети ТОВ «Газета «Вишгород»
у Каталозі місцевих періодичних
видань 76063.

У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку № 10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює:
понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349.
Загублений диплом спеціаліста, серія КВ № 14066309, виданий
Національним технічним університетом України «КПІ» від 01.07.2000р.
на ім’я Олени Григорівни ПРИХОДЬКО, вважати недійсним
Вважати недійсним загублене посвідчення
(Інвалід дитинства, 3 група), серія ААГ № 171545,
видане 06.07.2016 р. управлінням соціального захисту
населення Вишгородської райдержадміністрації
на ім'я Зої Олександрівни МИЧУК

Вишгород
Четвер, 24 вересня 2020 року

РЕКОМЕНДАЦІЇ МОЗ

… Якщо підозрюєте в себе
COVID-19
Київ та ще 17 областей України не готові до послаблення карантину з приводу коронавірусу. Вимогам Міністерства охорони здоров'я відповідають лише 7 областей.
Щодня фіксують понад 2,5 тис. випадків захворювання, а
понад 75 тис. людей у країні хворіють. За цих умов заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час
брифінгу розповіла про алгоритм лікування пацієнтів, які
мають підозру на COVID-19.
Передусім дистанційно зв'яжіться зі своїм сімейним
лікарем. Тобто зателефонуйте лікареві або напишіть йому
в будь-який зручний месенджер.
Якщо ви ще не обрали сімейного лікаря, можна
звернутись до територіальної поліклініки або будь-якого
центру первинної медико-санітарної допомоги за місцем
проживання, а також на гарячу лінію територіального департаменту охорони здоров'я, який
повинен надати всю необхідну інформацію щодо
медичної допомоги.
Сімейний лікар повинен направити до вас мобільну бригаду для відбору аналізів на COVID-19.
Пацієнт не повинен це робити самотужки. Робота мобільної бригади оплачується Національною
службою здоров'я України (НСЗУ).
У разі, якщо лікаря немає або сімейний лікар
відмовився викликати бригаду, попри те, що ви
маєте симптоми, характерні для COVID-19, ви
можете зателефонувати на регіональну гарячу
лінію COVID-19. Тоді бригаду викликатиме диспетчер гарячої лінії.
Результати тестування повинні передати
сімейному лікарю або особисто вам на той контакт, який ви залишите медичній бригаді.
У разі позитивного ПЛР-тесту сімейний лікар
має надати вам рекомендації щодо самоізоляції.
За легкого перебігу захворювання лікування
проходить вдома.
Якщо перебіг захворювання потребує шпиталізації, то сімейний лікар має її організувати:
викликати «швидку»; «швидка» доправить пацієнта до лікарні; лікарня повинна мати відповідний статус.
За словами Микичак, до критичних станів належить висока температура та утруднене
дихання. Такі критичні стани потребують виклику екстреної допомоги за номером 103. «Бригада оцінить ваш стан та за необхідності відвезе
до відповідної лікарні. Пацієнт не організовує
шпиталізацію самостійно. У кожній області є
особи-координатори, які мають забезпечити цю
роботу», – пояснила заступниця міністра.
У МОЗ стверджують, що пацієнту з коронаві-

русом мають безкоштовно надати такі послуги:
тестування на COVID-19;
лабораторні та інструментальні дослідження;
медичну допомогу відповідно до галузевих стандартів;
кисневу підтримку;
інтенсивну терапію включно зі штучною вентиляцією
легень;
медикаментозну терапію та знеболення;
консультацію лікарів усіх необхідних спеціальностей.
Усі ліки, передбачені Національним протоколом
COVID-19, включені до тарифів, за якими НСЗУ оплачує
послуги лікарень. При цьому пацієнт, за словами Ірини
Микичак, лікується безкоштовно.

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

РОБОТА НА ДОМУ. ДИСПЕТЧЕР У ТАКСІ
(від 25 до 55 років).

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

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Робота в Київській обл., с. Демидів:
- КОНТРОЛЕР ВТК (тел: 586-26-33)
- ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК (тел: 093-381-36-59)
- ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР КАТ С. Е. (тел: 093-106-45-76).
Підприємство знаходиться в с. Демидів Вишгородського району.
Доставка від ст. метро «Почайна». Роб. день з 08:00 до 17:00.
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦПАКЕТ, СПЕЦОДЯГ.
З/П ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ

Гаражному
кооперативу
«Лісний» потрібен
на постійну роботу
ЕЛЕКТРИК.
Тел: (067) 584-16-49

ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
- ВАНТАЖНИКА - 5 днів на тиждень з 8.30 до 17.30, з/п від 10000 грн.
- ПАКУВАЛЬНИКІВ - графік позмінний, з/п від 6500 грн.
- КУХАРЯ - 5 днів на тиждень з 8.30 до 17.00, з/п 8000 грн.
- РІЗНОРОБОЧИХ – графік позмінний, з/п від 400 грн/зміна.
Тел: (044)496-28-88

Продам, обміняю
3-кімнатну квартиру
на однокімнатну
(варіанти).
Тел: (098) 801-09-19

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

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