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Дорогі ветерани, люди поважного віку!
Дозвольте щиро і сердечно привітати вас із святом вашої
осені. Нехай вона буде сонячною і теплою, тихою і спокійною.
У цей святковий день, що символізує єдність та спадкоємність поколінь, прийміть глибоку вдячність за важку працю, подвиги та чесноти, за все, що зроблено вами заради
нашого сьогодення. Ви дали нам життя, побудували для нас
міста і села, пройшли через безліч випробувань, біль і втрати, але зберегли гідність, віру і любов. Тепер ми маємо турбуватися про вас.
Будьте якомога довше поруч з нами у доброму здоров’ї і
настрої. Миру вам і Божої благодаті.

Шановні освітяни!
Сердечно вітаю з професійним святом!
Свою професію ви обрали за покликом серця, адже бути вчителем,
наставником – це справжнє мистецтво, наполеглива праця розуму й
серця. Ви збагачуєте світ знаннями, мудрістю, людяністю, прокладаючи
шлях у майбутнє.
Щира подяка вам за щоденну самовіддачу, благородну любов, служіння улюбленій справі, наполегливість і професіоналізм.
Бажаю кожному з Вас міцного здоров’я, благополуччя, невичерпної
наснаги, миру, любові та злагоди! Нехай зерна Вашої праці проростають у Ваших учнях любов’ю і вдячністю.
Олексій МОМОТ

Закликаю до активної роботи і якісних змін
ВІДВЕРТА РОЗМОВА
Сьогодні, напередодні Дня вчителя,
який цього року відзначається в Україні
4 жовтня, наша розмова — з директором НВК «Вишгородська районна гімназія «Інтелект» — ЗОШ І ступеня» Інною
Шубко. Розмова — у розрізі досягнень
закладу та загальних проблем галузі
освіти.
— Інно Василівно, скільки років Ви
працюєте в школі?

— У своєму навчальному закладі я працюю з 1987 року. Прийшла відразу після
закінчення школи (в інституті навчалася на
заочній формі) на посаду піонервожатої.
Згодом працювала вихователем ГПД, вчителем, заступником директора, а з 2005
року — директором. Тобто, всього 33 роки.
І за цей час школа № 2 була реорганізована у Вишгородську районну гімназію «Інтелект» (у 1999 р.), а згодом, на вимогу часу,
— у навчально-виховний комплекс «Вишгородська районна гімназія «Інтелект» —
загальноосвітня школа І ступеня».

— Розкажіть про роботу директора з
власного досвіду. Чи важко бути керівником навчального закладу?
— Мабуть, правильніше сказати —
складно. Тому що ти не просто вчитель, не
просто директор. Ти — менеджер, якому
повсякденно потрібно вирішувати безліч
справ, пов’язаних із освітою й не тільки. Це
— робота з дітьми, вчителями та батьками;
вирішення різноманітних господарських
справ; налагодження співпраці з різними
організаціями та інституціями; пошук нових форм роботи та вдосконалення тради-

ційних; знаходження альтернативних джерел фінансування. Дуже часто почуваю
себе як багатолиций Янус: то директор,
то психолог, то суддя, то прибиральниця,
то художник, то ... Але завжди залишаюся
вчителем. І, пропрацювавши певний час
директором, розумію, що керівниками не
народжуються, ними стають завдяки відповідальності за справу, якою займаєшся,
вимогливості (в першу чергу — до себе),
завдяки наполегливості та силі волі. А все
це приходить з роками й досвідом.
Далі — на стор 13

29 вересня ц. р. раптово пішов з
життя депутат Вишгородської міської ради VІІ скликання ПІНЧУК Сергій Миколайович.
Вишгородська міська рада, виконавчий комітет, міський голова глибоко сумують і висловлюють щирі
співчуття його родині. Хоча у цей
скорботний час важко знайти слова,
які б могли зменшити душевний біль
від втрати рідної людини, найголовнішої в житті…
Світлий спомин про Сергія Миколайовича житиме у нашій вдячній
пам’яті. Він гідно прожив своє коротке життя, залишив по собі добрі
справи і добрий спомин, як виважена, позитивна, добропорядна і надійна людина.
Вічна і світла йому пам’ять…

ВТРАТА

Трагедія на Харківщині

25 вересня 2020 року в Харківській області біля Чугуєва впав військовий літак
Ан-26 і відразу загорівся. На борту були
члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних Сил
імені І. Кожедуба. Всього 27 людей.
Падіння військового літака сталося під
час виконання навчально-тренувального
польоту. В результаті авіакатастрофи за-

гинули 26 осіб.
Самопочуття В’ячеслава Золочівського, який вижив в авіакатастрофі, поліпшується. Однак психологічний стан курсанта
залишається важким.
За дорученням президента Володимира Зеленського слідча комісія встановлює
причини трагедії. Є кілька версій. Чорні
скриньки літака вже розшифрували.

Вишгородське МКП «Водоканал» повідомляє, що з 21:00 год.
8 жовтня 2020 р. до 8:00 год. 9 жовтня 2020 р. підприємством
будуть проводитися роботи по профілактичній дезінфекції водопровідної мережі м. Вишгорода.
Користування холодною водою можливе тільки після 8:00 год.
9 жовтня 2020 р. Перед користуванням необхідно злити воду з
водопровідного крану протягом 15 хвилин.
Адміністрація Вишгородського МКП «Водоканал»
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ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР — ЗАМОЖНА ГРОМАДА!

РОМАН БУКОВСЬКИЙ

Це було непросте рішення, але щоб залишатися з виборцями і надалі приносити користь громаді, я вирішив іти на місцеві вибори разом із командою Президента України.
У політиці я не новачок, жителі Київщини знають мене як
депутата Київської обласної ради.
На моє тверде переконання, людина дії, а саме до таких
я себе відношу, мусить реалізуватися там, де є така можливість. На сьогоднішній день партія влади «Слуга Народу» є
саме таким інструментом для реалізації позитивних змін, щоб
не втрачати ще п’ять років. Час діяти, і це потрібно робити
рішуче, тому я і став членом президентської команди Київщини.
Я знаю і розумію, що робота депутата не обмежується
присутністю на сесіях, участю в голосуваннях і роботою в комісіях. Це лише невелика частина обов’язків, які необхідно
виконувати, щоб дійсно працювати на благо своєї громади,
регіону і держави.
Я визначив для себе основні напрямки діяльності в якості
депутата Київської обласної ради:

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
Сьогодні Київщина є інвестиційно привабливим регіоном
із високим рівнем фінансової самодостатності та величезним
потенціалом для розвитку. Але запитаємо себе: чи є умови
життя в містах і селах області комфортними?
Звичайно, ні! Тому нам потрібен потужний імпульс для
переходу на вищий рівень якості життя за кращими європейськими стандартами.
І цього неможливо досягти без кардинальної модернізації
інфраструктури систем ЖКГ.
Також важливий напрямок діяльності — сприяння диджіталізації процесу надання адміністративних послуг. Розвиток інфраструктури необхідний не лише в містах, мають бути
впроваджені гарантії рівного підходу до розвитку всіх територій, в тому числі найменших та найвіддаленіших сіл регіону.
ОСВІТА
Повноцінне забезпечення освітніх потреб — це першочергове завдання для влади. Будівництво, реконструкція, ремонт
шкіл, дитсадків мають бути в пріоритеті для області, і я докладу максимум зусиль, щоб це так і було.
Ще одна серйозна проблема в освітній галузі — недостатнє фінансування.
Всі освітні заклади міста і району, на жаль, фінансуються
по залишковому принципу.
З дитсадками ситуація відносно нормальна, бо вони фінансуються з місцевих бюджетів. Зі школами справи набагато
гірші. Зараз вони фінансуються з районного бюджету, і цих
грошей ледве вистачає на виплату заробітної плати вчителям. Всі інші потреби освітніх закладів незаконно перекладають на плечі батьків. Саме вони фінансують ремонти класів,
покупку господарчих товарів, наочного обладнання та інших
необхідних речей. Так не має бути!
У світлі останніх кроків децентралізації, освітні заклади
мають бути передані в комунальну власність місцевим громадам. Це вирішить питання з повноцінним фінансуванням
нагальних потреб дошкільної та шкільної освіти з бюджетів
територіальних громад.
Також батьків дошкільнят і школярів хвилює питання,
чим харчуються їхні діти. Впровадження контролю якості харчування, затвердження нових сучасних рецептур корисних
страв допоможе покращити ситуацію і позитивно вплине на
здоров’я дітей.
МЕДИЦИНА
Одне із моїх основних завдань в якості депутата обласної
ради — сприяння розвитку мережі закладів охорони здоров’я,
щоб жителі області мали змогу отримувати весь спектр сучасних якісних медичних послуг за місцем проживання і без-

КАНДИДАТ У ДЕПУТАТИ
ДО КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ

коштовно.
Сьогодні ситуація в місцевих лікарнях вкрай складна: не
вистачає кваліфікованих лікарів, відсутнє сучасне обладнання. Жителі змушені звертатись до приватних медичних закладів, сплачувати значні кошти, щоб здати необхідні аналізи
чи пройти обстеження. Потрібно докласти максимум зусиль,
щоб якісна медична допомога була доступна кожному.
Також буду продовжувати свою роботу з впровадження
профілактичних заходів щодо раннього виявлення таких важних хвороб, як онкологія, цукровий діабет, туберкульоз та інших хвороб, які легше попередити ніж потім лікувати.
У свою минулу каденцію я допомагав з організацією профілактичних медичних оглядів для дітей і дорослих у віддалених населених пунктах нашої області. Для цього залучалися
висококваліфіковані лікаріволонтери. Ця практика виявилась
доволі ефективною, тому її буде продовжено і розширено.
РОЗВИТОК СПОРТУ
Пріоритетним напрямком у роботі вважаю підтримку молоді і спорту! Турбота про підростаюче покоління дуже важлива. Будучи в свій час головою комісії з питань сім’ї, молодіжної
політики, фізичної культури, спорту та туризму, я переконався, що Київщина має великий спортивний потенціал, тому я
маю амбітні плани щодо створення мережі об’єктів для проведення змістовного молодіжного дозвілля та з розвитку дитячого і юнацького спорту. Я — за здоровий і активний спосіб
життя. Тому беззаперечно підтримую організаторів спортивних змагань у Вишгородському районі, незалежно від виду
спорту. Придбання форми для клубів і секцій, спортивного
інвентаря для шкіл – це вже стало невід’ємною частиною у
моєму житті. Дітей потрібно забирати з вулиці, давати їм можливість реалізувати себе.
ТУРБОТА ПРО ЛЮДЕЙ ПОВАЖНОГО ВІКУ
Ще один з важливих напрямків моєї депутатської діяльності — це турбота та увага до людей поважного віку, особливо — до ветеранів війни та праці, адже про потреби літніх людей я знаю з перших уст. Вважаю, що рівень культури
суспільства визначається саме ставленням до людей, які вже,
зважаючи на вік, заслуговують на повагу і турботу з нашого
боку.
Шановні жителі Вишгородщини!
Європейські стандарти якості життя для кожного з
вас можуть стати реальністю вже зараз. І саме від вас залежить, хто буде представляти ваші інтереси в найближчі
роки.
Зробіть правильний вибір на місцевих виборах, що
відбудуться 25 жовтня.
Правильний вибір — заможна громада!

СИЛЬНА КОМАНДА – ЗАМОЖНА ГРОМАДА!

ТЕТЯНА БРАЖНІКОВА

Усі ми хочемо миру, справедливості, впевненості в завтрашньому дні. Мріємо про успішну та процвітаючу громаду
і країну. Мрія досяжна, і зараз її здійснення залежить від нашого вибору влади на місцях.

Професійні, досвідчені, віддані своїй справі люди, які хочуть працювати на громаду та служити їй, – гідні вашого вибору. Саме такі члени моєї команди.
Серед них – представники освіти, спорту, медицини, керівники громадських організацій, голови ОСББ, підприємці,
діючі депутати, фахівці органів місцевого самоврядування.
Всі вони — професіонали своєї справи з чітким уявленням
про те, як мають розвиватись ті чи інші галузі на рівні місцевої
громади.
Нові можливості, що з’являться у громади внаслідок децентралізації, її історичний спадок, вигідне географічне положення, ресурси, що є у громади, – все це дає шанс не лише
для вирішення нагальних питань громади, а й для здійснення
реального прориву у її розвитку. І тут важливо ефективно та
фахово підійти до реалізації цих можливостей на благо людей
і громади.
Ми бачимо Вишгородську громаду такою:
– Вишгородська громада — це громада для людей, де
комфортно та безпечно жити. Де гармонійно розвивається
соціальна інфраструктура, запроваджуються енергозберігаючі технології, працюють програми по модернізації і реконструкції мереж міста і його житлового фонду.
– Вишгородська громада — громада, де створюється туристична інфраструктура, сучасні веломаршрути, ландшафтні парки і зони відпочинку. Це простір для проведення фестивалів, культурних заходів, мистецьких пленерів, екскурсій,
паломництва, заходів для дітей, молоді, людей поважного
вiку.
– Вишгородська громада – громада з сучасними набережними, вітрильною та веслувальною школами для дітей,
спортивними базами, причалом, яхт-клубами, маринами. Все
це дає податки у бюджет, робочі місця, створює привабливий

КАНДИДАТ НА ПОСАДУ
ВИШГОРОДСЬКОГО
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

імідж міста.
– Вишгородська громада – сильна, спроможна громада з
економічною активністю та інвестиційною привабливістю.
Для вирішення нагальних питань Вишгородської громади
та здiйснення реального прориву у її розвитку разом ми напрацювали Стратегію її розвитку на 5 років і готові взяти відповідальність за її реалізацію, враховуючи вашу думку, адже
єдиною запорукою комфортної, безпечної та доброзичливої
для людей громади є діалог між владою та людьми.
Ми любимо, пишаємось, вболіваємо за своє рідне місто,
яке стало частиною новоствореної об’єднаної громади.
Розуміючи унікальність рідного краю, ми бачимо сучасний
розвиток громади з урахуванням її місцезнаходження та історико-культурного надбання.
Ми працюватимемо на принципах стратегічного планування розвитку громади, управління на засадах громадської
участі, прийматимемо рішення, в основі яких стоятимуть людина та інтереси громади.
У тісній співпраці з громадськими організаціями, мешканцями громади та у взаємодії з органами місцевого самоврядування та органами державної влади всіх рівнів. В межах
повноважень та компетенції. За принципами прозорості, публічності, справедливості та підконтрольності громаді.
Ми впевнені, що зможемо досягти поставлених цілей та
реалізувати Стратегію розвитку нашої громади, адже маємо
натхнення та бажання працювати, досвід, знання і ресурс великої команди на всіх рівнях влади.
Тепер чи матимемо ми шанс це зробити, залежить від Вас
і Вашого вибору 25 жовтня 2020 року, і ми віримо у Вашу підтримку!
Кандидат на посаду Вишгородського міського голови
Тетяна БРАЖНIКОВА
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ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ВИШГОРОДСЬКОЇ ГРОМАДИ!

Активних обертів набрала передвиборча кампанія. Вже менш ніж за місяць
ви голосуватимете за кандидатів у депутати до всіх рівнів рад та обиратимете голову територіальної громади.
Вважаю своїм обов’язком проінформувати вас, що я долучився до команди
політичної партії «Слуга народу», яку на
Київщині очолює Олександр Дубінський.
Сьогодні я є кандидатом у депутати до
Київської обласної ради і йду на вибори,
щоб спільними зусиллями втілити амбіційний план щодо розвитку Київської області.
Я — економіст за фахом, маю досвід
державного та проектного управління,
стратегічного планування регіонального
розвитку та залучення інвестицій, інноваційної, зовнішньоекономічної діяльності
та роботи з міжнародними організаціями. На базі своїх знань і напрацювань я
сформував чітке розуміння, а разом з ним
— конкретні проекти з підвищення конкурентоспроможності Київської області
та з ефективного управління соціальноекономічним розвитком територіальних
громад.
Я — щирий прихильник розвитку
місцевого самоврядування на принципах прозорості, відкритості і доступності

громадському контролю. Повністю підтримую принципи децентралізації влади,
зокрема, функцію розподілу коштів на
місцях. Адже її ефективність очевидна й
переконлива: місцева громада реально
знає ситуацію, які проблеми потребують
першочергового реагування, а які можуть
зачекати.
Моя діяльність буде спрямована на
забезпечення стабільної роботи підприємств, установ, організацій, які працюють
на територіях громад та на створення
привабливого інвестиційного клімату.
Забезпечуватиму підтримку інвесторам,
котрі на взаємовигідних умовах, враховуючи інтереси громади, створюватимуть
нові робочі місця та працюватимуть на
благоустрій територій населених пунктів.
Один із ключових пунктів моєї передвиборчої програми – це розвиток малого
і середнього бізнесу в Київській області,
адже за європейським досвідом місцевий
бюджет формується від 50 до 70 відсотків за рахунок розвитку малого та середнього підприємництва. Тому наш регіон
ми будемо розвивати за схожою дієвою
моделлю.
Відсутність роботи в селах та низькі
доходи мешканців – це найважливіші по-

бутові проблеми громад. Окрім сталого
економічного розвитку громад та підвищення конкурентоздатності сільських територій, ми ставимо перед собою й інші
завдання – розвиток сільськогосподарського сектору, інфраструктури, поетапне втілення в життя стратегічного плану
розвитку кожної територіальної громади,
створення історико-культурних центрів,
розвиток туристичного потенціалу та рекреаційних зон. Для втілення цих планів
буде створено консультаційний офіс щодо
підвищення професійної компетентності
керівників місцевих рад з питань просторового розвитку територій, зеленого туризму та залучення коштів держбюджету,
міжнародних проектів і грантів на формування інфраструктури ОТГ,
Наша команда працюватиме над посиленням інституційної спроможності
місцевого самоврядування в частині забезпечення та надання ефективних культурних послуг, застосування інноваційних
і креативних індустрій. Саме у цьому напрямку є повна державна підтримка –
Президентом України Володимиром Зеленським підписаний відповідний Закон,
котрий регулює надання реальної фінансової державної підтримки культурним

закладам, студіям та компаніям. Ця робота посилить співпрацю з молоддю.
Найвищою цінністю для мене є людина з її проблемами, турботами, радощами
і бідами. Основна моя мета – забезпечення в громаді умов для її самореалізації,
як особистості. І тому я переконаний, що
ефективне впровадження будь-якої програми можливе лише за безпосередньої
зацікавленості і участі кожного члена
територіальної громади, тобто — кожного з вас. Я знаю, що в цьому тривожному році життя нам усім кинуло виклик,
обумовлений внутрішніми та зовнішніми
чинниками. Але попри це – наша команда
працює і продовжує рух вперед.
Наша команда беззаперечно дотримується підходу, що заснований на правах людини у роботі з громадами, тому
що саме він дасть стійкий та довготривалий результат. А найголовніше – змінить
свідомість людей, змінить погляди на
особисту роль у суспільстві, активізує,
об’єднає, надихне кожного на активну
участь у житті громади і країни в цілому!
Переможемо разом!
З повагою,
кандидат у депутати до Київської
обласної ради Андрій АНІСІМОВ
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«Я і вся команда «ЗА МАЙБУТНЄ»
не дозволимо позбавити законних пільг тих,
хто їх потребує!», — Ярослав Москаленко
Очільник осередку партії «ЗА МАЙБУТНЄ» на Київщині Ярослав Москаленко жорстко розкритикував виступ
нардепки від «Слуги народу» Галини
Третьякової. Сумновідома своїми словами про народження «неякісних дітей»,
депутатка заявила, що не кожен соціально незахищений громадянин потребує допомоги держави лише на підставі
статусу.
«Нечасто «слуги» настільки відверто
розписуються у власній некомпетентності.
Фактично, Третьякова визнала, що вони

не в змозі виконати зобов’язання держави
перед незахищеними групами населення і
відмовляються від них в односторонньому
порядку» , — наголосив Ярослав Москаленко.
Він також назвав таку ідею аморальною
і нелюдяною, зазначивши, що вона відкриває безмежні можливості для корупції.
«Як «зелені» визначатимуть, хто потребує допомоги? Кому з ліквідаторів аварії на
ЧАЕС потрібніше компенсація: з онкологією другого чи третього ступеня?», — запитав Ярослав Москаленко.

За його словами, окремої уваги потребує також і питання розвитку прилеглих
до Зони відчуження територій. Місцеве
населення, яке до цього часу зазнає радіоактивного опромінення від такого сусідства, а це Іванківський, Поліський райони
Київської області — найбільш постраждалі
території України, повинні отримати соціальну справедливість.
Очільник «ЗА МАЙБУТНЄ» на Київщині заявив, що команда боротиметься за
збереження законних пільг для тих, хто їх
потребує.

«Праця на благо українського народу — це ключовий принцип,
який об’єднав нас у партії «ЗА МАЙБУТНЄ», — Олексій Момот
Відбулося представлення Вишгородської команди «ЗА МАЙБУТНЄ» на
чолі з її лідером Олексієм Момотом.
«Нашу команду об’єднав ключовий
принцип — україноцентризм. Це праця
на благо країни та її економіки, а не на
догоду східному сусіду чи так званим за-

хідним партнерам. Це той принцип, що
об’єднав у нашій команді професійних
людей», — акцентував він.
Момот наголосив, що Вишгородський
осередок об’єднав найсильнішу команду
професійних та дієвих людей. Зокрема,
це Віталій Сардак — депутат Вишгород-

ської міської ради, керівник управляючої
компанії Вишгородської міськради; Катерина Боднарчук — начальник оргвідділу Вишгородської міськради, Тетяна
Осьмак — приватний підприємець, Юрій
Попов та Микола Кравченко — депутати
Вишгородської міської ради, Ігор Свис-

тун — заступник Вишгородського міського голови з комунальних питань, Ольга
Третьякова — керівник Вишгородського
дошкільного навчального закладу «Сонечко», Інна Шубко — депутатка Вишгородської міської ради, директорка гімназії «Інтелект».
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«ПРОПОЗИЦІЯ» — ПАРТІЯ
ПРОГРЕСИВНИХ ПРОФЕСІОНАЛІВ!
Партія «Пропозиція» якісно відрізняється від інших політичних сил. Це партія людей справи, які вміють вирішувати проблеми там, де вони виникають. Людей, які мають гідність та незалежні від олігархічних впливів.
Вони знають, що треба робити для прогресу і розвитку міста, громади, всієї країни. Розвинуті громади є основою сильної держави.
Ідеал майбутнього устрою країни — це держава громадської участі, побудована «знизу догори». Проблеми
мають вирішуватись на місцях, а центральна влада — доповнювати місцеве самоврядування. Будь-яка проблема, що торкається простої людини, краще проглядається на місцях, а не з печерських пагорбів.
Громадяни повинні брати участь в ухваленні рішень постійно, а не делегувати повноваження політикам
раз на 5 років. Тільки на місцевому рівні можливий контроль за грошима і ресурсами, тому що лідери громад
обираються і усвідомлюють відповідальність перед людьми.
Партія «Пропозиція» має свій унікальний шлях створення і розвитку. Для центральної влади це серйозна
конкуренція, адже ми — за зміцнення ролі місцевого самоврядування, як фундаментальної гілки влади.
Засновниками партії «Пропозиція» є діючі мери міст, які користуються заслуженим авторитетом у містян і
ефективно вирішують проблеми людей. Зокрема, це Борис Філатов — міський голова Дніпра, Олександр Сєнкевич — міський голова Миколаєва, Сергій Сухомлин — міський голова Житомира, Олексій Каспрук — міський голова Чернівців, Андрій Райкович — міський голова Кропивницького, Андрій Дяченко — міський голова
Каховки та багато інших заслужених управлінців, які успішно працюють на благо громад.
Ми — партія саме місцевого самоврядування, яка впевнена у своїй перемозі! Наше головне гасло:
Владу — містам і громадам!

Там, де професійна влада – процвітає громада!
Міська організація політичної партії «Пропозиція» висунула кандидата на посаду голови Вишгородської об’єднаної територіальної громади Сергія Миколайовича Жадана. Широкому загалу
вишгородців він відомий, передусім, як принциповий і безкомпромісний депутат міської ради.
Це він очолював спротив вишгородців проти сваволі забудовників, відстоював справедливі тарифи
на комунальні послуги, ініціював відповідні звернення до уряду і парламенту, тобто, завжди був у вирі і
на вістрі міських подій.
Не всі виборці пам’ятають, а хтось, може, і не знає
біографію цього непересічного громадського діяча. А
вона показова і блискуча, особливо у професійному плані. Сергій Жадан народився, виріс і проживає у Вишгороді. Закінчивши з відзнакою гімназію «Інтелект», вступив
до Київського національного економічного університету
ім. В. Гетьмана на факультет міжнародної економіки та
менеджменту. Вільно володіючи англійською і німецькою
мовами, вступив до університету Констанц у Німеччині,
де отримав фах по напрямку стратегії та управління.
Практичні навички здобував у міжнародних компаніях
і корпораціях. Здібний і енергійний молодий спеціаліст
отримав запрошення працювати у Міністерстві закордонних справ України. У цьому дипломатичному відомстві
Сергій Жадан теж зарекомендував себе з найкращого
боку. Зокрема, був співавтором низки нововведень, які
дозволили оптимізувати та покращити співпрацю з посольствами іноземних країн, знизити рівень бюрократії
у комунікаціях з відповідними державами. Тобто, знання,
європейське бачення майбутнього нашого міста дозволяють йому претендувати на посаду голови ОТГ.
— Пане Сергію, чому Ви вирішили балотуватися
саме від партії «Пропозиція»? Чим вона привабила на
відміну від інших політичних структур?
— Мені імпонує те, що «Пропозиція» — це не політичний проект того чи іншого олігарха, який прагне мати
ще одну кишенькову політсилу. Вона якісно відрізняється від інших. Гасло партії: «Владу містам і громадам!».
Бо лише сильне місцеве самоврядування забезпечить
високу якість життя людей. А центральна влада має допомагати місцевій там, де громади не мають можливості вирішувати проблеми власними силами і ресурсами.
За таким принципом живе весь цивілізований світ. Я на
власні очі в Європі переконався, наскільки це дієва модель управління. Це і підштовхнуло мене приєднатися до
«Пропозиції».
— Скажіть, що для Вас, у разі обрання мером,
буде найголовнішим у роботі?
— Об’єднати професіоналізм, ідеї та енергію. За цих
умов ми зможемо змінити ситуацію у місті на краще.
— А з яких перших кроків Ви б розпочали?
Я добре знаю усі слабкі місця у міському господарстві, бачу недоліки і прорахунки. Найгірше на сьогодні
те, що у міста немає планової Стратегії розвитку громади. У нас все робиться якось точечно, а не планомірно. Скажімо, якщо думаємо будувати дитячі і спортивні
майданчики, то повинна бути програма на п’ять років і

більше, яка б передбачала, де в першу чергу будувати,
де більше дітей проживає і т. д. Інший приклад: по просп.
Шевченка біля одного з будинків поклали новий асфальт
якісно і надійно. А під ним — старі труби. Невдовзі трубу прорвало. Новий асфальт порізали, трубу замінили,
знову поклали асфальтну латку, яка вже просіла. Хіба
це по-господарському? Пора вже комплексно вирішувати проблеми: спочатку замінити інженерні комунікації, а
потім уже асфальтувати. Ми маємо навчитися рахувати
бюджетні кошти, кожну копійку, кожну статтю видатків.
— До речі, завдяки Вашому депутатському втручанню нещодавно забудовники підремонтували свої
латки на проїжджій частині вул. Грушевського. Люди
дякують Вам.
— Ніхто з відповідальних осіб чомусь до цих пір не
помічав цих «дрібниць», тому довелося мені втрутитися.
Я скажу, що з подібних «дрібниць» і складається наше
життя, і формується глобальний підхід до управління містом. Там просів асфальт, там лампочка перегоріла, а там
лавочку зламали. Дрібниці, а нам дискомфортно, псується настрій.
— На Вашу думку: мер — це слуга народу?
— Ні, однозначно. Слуга, зазвичай, дурить, обманює
хазяїна, вивертається сяк і так. Мер — це менеджер, якому виборці довірили управління містом. Якщо він ефективний менеджер, діє професійно і громада процвітає, то
люди через п’ять років на виборах продовжать «контракт» з ним. А в нас слуги живуть краще за хазяїв, я маю
на увазі пересічних людей.
— А як можна вирішити питання щодо професіоналів-управлінців? Щоб у місцевій владі були не кум,
сват, брат, а команда однодумців.
— Бути мером — це надзвичайна відповідальність.
Впевненості мені додають мої колеги по партії, які підтримують і які є професіоналами. У нас у Вишгороді проживає багато молодих енергійних людей та досвідчених
професіоналів, які здатні аналізувати ситуації, передбачати події, а це вже 50 % успіху.
Наведу один приклад: в умовах коронавірусу міська
влада самоізолювалася на довгі місяці. У «Білий дім» неможливо було потрапити. Але і в цій карантинній ситуації
можна було знайти вихід і не закриватися від громадян.
Скажімо, організувати прийом біля входу до міської ради.
Погода була весняно-літня, на свіжому повітрі вірус не затримується, безпечна дистанція і — все. Скільки б людських питань можна було оперативно вирішити. Бо люди
в першу чергу йдуть до місцевої влади. До нардепа —
далеко, до президента — іще далі, а мер ось він, поряд.
Тому повторюю, що у владних кабінетах мають бути професіонали — людяні і уважні до кожного громадянина.
— У міської ради є практика зволікати з вирішенням нагальних соціальних питань. Що скажете

з цього приводу?
— Місцева влада має більше займатися соціальними
питаннями. Скажімо, чому люди не можуть вчасно отримати матеріальну допомогу на лікування та вирішення
надважливих побутових проблем? Чому міська влада
на сьогоднішній день вчасно отримує зарплатню і навіть
премії, а люди чекають майже рік? Цю хибну практику
потрібно докорінно змінити.
— Бюджет міста, як ми знаємо, наповнюється з
податків і зборів. А чому в нас кульгає інвестиційна і
грантова політика?
— А хто нею серйозно займався? А за великим рахунком — це серйозний фінансовий ресурс. На жаль,
держава не в змозі забезпечити всі наші соціальні потреби. Але їх можна вирішувати за допомогою грантів. Це
ті кошти, які на відміну від позики чи кредиту не потрібно повертати грантодавцю. На мою думку, у міській раді
має бути створена власна база даних грантодавців. Існує
дуже багато офіційних сайтів донорських організацій, які
діють у рамках регіональних або місцевих програм, при
посольствах, в рамках Євросоюзу. Головне в успішній
грантовій політиці — постійний моніторинг про грантові
конкурси та оперативно і правильно складені проектні
заявки. Так працюють професійні управлінські команди
у багатьох містах України.
— У Вас, Сергію, серйозні і амбітні плани. У разі
перемоги партія «Пропозиція» не залишить Вас напризволяще з проблемами?
— Хочу наголосити, що «Пропозиція» — це партія місцевого самоврядування. У ній — мери міст, депутати місцевих рад, громадські активісти з усіх куточків України.
І скільки б не було відмінностей між різними регіонами,
глобально проблеми у нас однакові. Партія безумовно
допомагатиме тим, хто в непростих економічних умовах
намагається забезпечити людям комфортне життя на
місцях, розвивати свої громади. В цьому я не сумніваюся
ні на мить. Як кажуть, один у полі — не воїн, одна людина
не здатна зробити прорив, тому зі мною йде професійна,
прогресивна, підготовлена команда, здатна реалізувати
проекти і змінити місто на краще.
— Наприкінець, з чим би Ви хотіли звернутися до
земляків-вишгородців?
— Сподіваюся на вашу підтримку 25 жовтня, що ви
без вагань у бюлетені зробите позначку навпроти прізвища Жадан та партії «Пропозиція». Якщо ви підтримуєте
наш намір зламати несправедливу і неефективну систему влади і змінити роль місцевого самоврядування, як
фундаментальної гілки влади — тоді нам разом до процвітання.
У наступному номері газети я із задоволенням презентую команду, з якою я іду на вибори.
Розмовляв Ігор КУЦЕНКО
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«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»: ЗАХИСТИЛИ ГРОМАДУ –
ВИБОРИ-2020: КОМАНДА «ЄС»
Вишгородський партійний осередок «Європейської Солідарності» сформував на вибори потужну команду. За
плечима у кожного – знання, досвід,
професіоналізм. У серці в кожного –
щире бажання зробити Вишгород процвітаючим, розвиненим європейським
містом, щоб усі культурно-освітні шляхи
і всі інтереси бізнес-партнерів вели саме
сюди.
Нашу команду, на противагу представникам інших партійних сил, котрі
здатні заради власних інтересів потопити своїх однопартійців, відзначає взаємопідтримка та взаєморозуміння, співдружність і повага одне до одного, але
головне – згуртованість у всіх справах.
І це не тільки сьогодення та показник
єдності на передвиборчих перегонах, а
й запорука подальшої ефективної праці
на користь громади.
Своїми щоденними справами ми
активуємо залучення новітніх технологій та інвестицій до всіх сфер життєдіяльності міста, пропагуємо відродження духовності, історичної спадщини та
українських традицій, впровадження
здорового способу життя, розвиток освіти та сфери охорони здоров’я.
Нас єднає одна мета – європейський
вектор розвитку Вишгорода. З нами покращення якості життя відчує кожна родина і вся міська громада!
Ростислав
Кириченко,
який очолює Вишгородську
районну раду та Вишгородський партійний осередок
«ЄС», підписав Меморандум про співпрацю з ректором Таврійського національного університету імені
В.І. Вернадського Володимиром Казаріним.
Акцентуючи увагу на важливості підписання цього документа, Ростислав Кириченко наголосив, що у районі та у
Вишгороді є чимало сфер, де
наукова та практична діяльність Таврійського національного університету у співпраці
з Вишгородською громадою дасть змогу ефективно впроваджувати
інноваційні технології, сприятиме розв’язанню актуальних проблем розвитку економіки та соціально-гуманітарної сфери.
Особливо значними є освітній, медичний, туристичний, лісовий та
водний кластери, підготовка кадрів для багатьох сфер народного господарства, які з тих чи інших причин випали з поля зору вищих учбових
закладів, будівництво житла і доріг. Значної уваги потребують екологічні проблеми, в тому числі, очищення та відновлення акваторії Київського водосховища, та багато іншого.
Меморандум відкрив шлях до багатьох перспектив. «Точкою відліку» реалізації передбачених Меморандумом намірів стане створення
на території Вишгорода та району ТЕХНОПОЛІСУ як пілотного проекту
та зони пріоритетного розвитку.

Меморандум
сприятиме
розв’язанню
актуальних
проблем

«Європейська Солідарність»
підтримує земляків
у скрутну хвилину
Під час карантинних обмежень чимало мешканців Вишгорода
та району з числа інвалідів, одиноких людей літнього віку, багатодітних родин потрапили у складні життєві обставини.
Партійці «Європейської Солідарності» невідкладно подали їм
руку допомоги, забезпечивши продуктовими наборами, засобами
індивідуальної гігієни. Сигнали «Sos!» лунали по всьому району. За
заявками земляків волонтери побували практично в усіх населених
пунктах району та у Вишгороді і переконались, що вчасно надана
допомога і добре слово допомагають людям не втрачати надію, долати труднощі.

Реконструкція «Дивосвіту» розширить
можливості для дитячої творчості
«Європейська Солідарність» одним із своїх пріоритетних завдань вважає необхідність
виявлення турботи про дітей та молодь на всіх рівнях.
Вишгородський районний центр творчості для дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» – одна з
тих структур, котра дає дітям і молоді можливість проявити свої здібності і таланти, розвинути їх,
примноживши на досвід і професіоналізм вихователів.
Щоб повною мірою задовольнити всезростаючі потреби підростаючого покоління, у місті започаткували роботи щодо реконструкції та добудови приміщення «Дивосвіту».
Керівник Вишгородського партосередку «Європейської Солідарність» Ростислав Кириченко
презентував у закладі передпроект реконструкції.

«ЄС» Вишгородщини розробляє
Екологічну стратегію
Партійці «Європейської Солідарності»
переконані, що на часі – розробка Стратегії
поводження з побутовими відходами, або,
інакше кажучи, Екологічної стратегії, яка
буде спрямована на вирішення проблем,
що так чи інакше причетні до теми екології.
У розрізі напрацювання стратегічних напрямків у поводженні з побутовими відходами, а також інших важливих напрямів, що
стосуються екобезпеки, відбулася вже друга
робоча нарада, до якої долучились представники Таврійського національного університету
імені В. І. Вернадського.
Стратегія повинна включати в себе три рівні – міський, об’єднаної територіальної громади та загальнорайонний. І передбачати кілька
аспектів: сортування, складування, вивезення,
захоронення та переробку твердих побутових
відходів.
Міжнародний досвід свідчить, що майже
60 відсотків побутових відходів – органічні. Їх,
як і муловий осад із Київського водосховища,
після переробки можна з успіхом використовувати у якості добрива в аграрному секторі. Інші
відходи також можуть давати значний прибуток – через переробку на папір, на матеріали,
на паливо.

«Але прибуток від переробки твердих побутових відходів – це вже вторинне, – наголошує
керівник партійного осередку Ростислав Кириченко. – Первинним повинно бути убезпечення навколишнього середовища від згубного
впливу засмічення території».
І тут своє вагоме слово можуть сказати
і науковці – Таврійський університет ініціює
створення у Вишгороді Екологічного інституту,
пропонує кілька варіантів очищення акваторії
та збагачення киснем Київського водосховища.
Коментуючи наміри «Євросолідарності»
щодо розробки Стратегії, Ростислав Кириченко зауважує: «Стратегія поводження з
твердими побутовими відходами – це, по суті,
Екологічна стратегія. І вже на етапі дошкільного і шкільного виховання потрібно закладати
уважне і бережне ставлення до природи, стимулювати відповідне поводження з побутовими відходами через його сортування. Стратегія
також передбачатиме можливості переробки
твердих побутових підходів з відчутним економічним ефектом і, найголовніше, – мінімізацію
впливу полігону твердих побутових відходів на
навколишнє середовища, заходи щодо збереження та відтворення природних ресурсів».

Вишгород
Четвер, 1 жовтня 2020 року
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ЗАХИСТИМО І МІСТО! МИ – ЗМОЖЕМО!

Ростислав КИРИЧЕНКО:
«Якщо хочете змін на краще –
тоді нам з вами по дорозі!»
Керівник Вишгородської районної партійної організації «Європейської Солідарності», голова Вишгородської районної ради Ростислав
Кириченко висунув свою кандидатуру на посаду Вишгородського
міського голови.
У своїй передвиборній програмі кандидат на посаду мера наголошує на ключових проблемах життєдіяльності міста, на невідкладній
реорганізації та змінах у багатьох сферах з тим, аби покращити умови
життя та відпочинку мешканців міста.
– Виборця сьогодні не так просто
зацікавити, адже кожен з кандидатів
представляє свою розгорнуту програму з численними переліками того,
що планує зробити. На чому будете
будувати свою передвиборну агітацію Ви?
– Головне, до чого закликаю виборців, це подумати над тим, якою вони
хочуть бачити нашу громаду. Якщо процвітаючою, у добрі та достатку, якщо
хочуть змін на краще, а головне, готові
до них, – тоді нам по дорозі!

робка відповідних програм для підготовки педагогів із числа місцевих
мешканців, добудова приміщень шкіл
та дитсадків, спорудження нових навчальних закладів (у тому числі, і через
залучення інвестицій). У цю програму
вписується і реконструкція та добудова
приміщення центру дитячої та юнацької
творчості «Дивосвіт», яка дасть можливість дітям та молоді розвивати свої
таланти та вподобання.
Освіта повинна бути різнопланова
і давати дітям можливість найповніше

Партійці «Європейської Солідарності» благоустроювали і озеленювали
Вишгород
Зокрема, прибрали територію біля будинку № 2 на вулиці Київській, висадили дерева, пофарбували садові лави, викосили газони.
«Наше
місто
буде
ошатне та чисте, — зауважує керівник партійного
осередку Ростислав Кириченко. – І ми запланували
провести кілька подібних
акцій. Особливо приємно,
що до акції із задоволенням долучились і наші діти.
Можемо бути певними —
вони
продовжуватимуть
кращі традиції нашої партійної сили і будуть опікуватись нашим спільним домом – Вишгородом».

Бути готовими до змін, означає
не чекати, коли хтось щось зробить,
а активно втручатись в усі питання,
пам’ятаючи про те, що влада в демократичній державі належить народу. І
не лише підштовхувати владу, а й підставляти плече в кожній справі.
Одночасно наголошуватиму і на
тому, що у своєму рішенні балотуватись
на міського голову я опираюсь на команду небайдужих до долі нашого краю
досвідчених людей, знавців своє справи. Наша команда разом з численними
активними мешканцями Вишгородщини довела свою надійність та ефективність, відстоявши Вишгородський район. Тепер у нас нові виклики і завдання
– працювати разом задля розбудови та
благополуччя міської громади.
– У Вашій програмі серед основних напрямків – і підвищена увага
до дітей та молоді, їх освіти, виховання, організації дозвілля.
– Забезпечення якісних умов отримання освіти та її доступності – один з
моїх основних пріоритетів. Це неможливо зробити у переповнених школах та
дитсадках, при дефіциті кваліфікованих
кадрів.
Шлях вирішення цих питань – роз-

розкрити свої здібності. Адже те, що ми
вкладемо в наших дітей сьогодні, напряму пов’язано з тим, якою буде держава завтрашнього дня.
– Через економічні негаразди та
несприятливу екологічну ситуацію
сьогодні в зоні ризику не тільки люди
поважного віку, а й діти. На Вашу
думку, в міській громаді можливо
знайти ресурси для розвитку медицини, активізації процесів охорони
здоров’я?
– У пакеті напрацювань щодо розвитку міста закладаю відновлення профілактичних заходів в освітніх закладах,
на підприємствах та в установах, оздоровлення дітей, належну увагу фізичній
культурі та спорту, покращення якості
та розширення мережі послуг, які надають заклади охорони здоров’я.
– Транспорт – важлива складова
забезпечення життєдіяльності громадян. Безперечно, питання транспортного сполучення відобразилось і у Вашій програмі.
– Безумовна основа сучасного транспортного сполучення – комфортні умови та надійний перевізник. Акценти – на
сполученні з містом Київ, іншими населеними пунктами району, на розвитку

міського транспорту, можливості розвитку електротранспорту. Для безпечного
пересування – створення велодоріжок
і велопарковок.
У розрізі стану доріг та безпеки
руху – облаштування третього виїзду
з вулиці Кургузова, ремонти доріг, розширення дорожнього полотна на вулиці
Київській, пониження бордюрів по всьому місту для зручності та доступності
пересування городян з маломобільних
верств населення.
Але, за великим рахунком, акцент
треба робити не тільки на цьому, а й
на створенні нових робочих місць, щоб
вишгородці мали роботу поруч з домом,
а не їхали кудись. А до Києва – то так,
на екскурсію по цікавих місцях чи в театр. Хоча, з часом, сподіваюсь, матимемо змогу облаштувати приміщення для
театру і у Вишгороді. Скажімо, у тому ж
таки центрі «Дивосвіт» – після реконструкції.
– А як щодо належних умов побуту та відпочинку мешканців Вишгорода?
– Зосередимо увагу на утепленні
фасадів старих будинків, забезпеченні
освітлення прибудинкових територій,
налагодженні належного водопостачання, облаштуванні зливової каналізації
та інших питаннях, що впливають на
якість життя громадян.
Для Вишгорода на часі – муніципальний ринок; ландшафтний парк за
стадіоном «Енергетик»; міський пляж
та прогулянкова зона вздовж набереж-

ної з берегоукріпленням промзони; для
підтримки людей поважного віку – створення єдиного центру для розміщення
ветеранських організацій, районної організації Товариства Червоного Хреста
й Територіального центру соціального
обслуговування. До речі, тут, у центрі,
плануємо розмістити і Музей історії
Вишгорода, оснащений за сучасними
технологіями, щоб зацікавити дітей та
молодь.
Під усі ці проекти і зміни крім бюРостислав КИРИЧЕНКО
підтримує дітей та молодь
За ініціативи очільника Вишгородського партосередку «ЄС»:
Вишгородською районною радою прийнято Програму соціального
захисту, за якою онкохворим дітям
виділяються кошти на лікування в
розмірі 50 тисяч гривень;
Проведено Конкурс екологічних ініціатив у закладах загальної
середньої освіти Вишгородського
району. Для нагородження переможців спрямовано 350 тисяч гривень;
Підготовлено передпроект
реконструкції та прибудови до Вишгородського районного центру художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт»;
Започатковано постійну підтримку дітей загиблих учасників
АТО з наданням матеріальної допомоги;
У День вишиванки у Вишгороді
новонароджені отримують у подарунок від очільника партійного осередку національні українські обереги.
джетних коштів потрібні ще й інвестиції.
Усвідомлюючи важливість участі у грантових програмах, планую створити у
місті відповідний структурний підрозділ.
За великим рахунком, у своїй програмі акцентую увагу на тих справах,
об’єктах і питаннях, де, на мою думку,
щось слід змінити, удосконалити, доопрацювати. А проблем існує досить
багато на кожному напряму життєдіяльності міста. Їх треба вирішувати невідкладно. І вирішувати, враховуючи
постійно зростаючу чисельність населення, впроваджувати нові технології,
залучати кращий міжнародний досвід.
Єднаймося! Разом – ми сила!

«Вибір «Європейської Солідарності» Вишгородщини – здоровий спосіб
життя!»
Під таким лозунгом Вишгородська районна організація «Європейської
Солідарності» провела велопробіг
Разом з дітьми, рідними та друзями партійці проїхались по набережній Київського водосховища та по Вишгороду, демонструючи, як можна цікаво і з користю для здоров’я відпочивати, у новому форматі спілкуватися з друзями.
Ростислав Кириченко, керівник партосередку, долучився до заходу всією
родиною.
«Здоров’я людини — це, певно, сьогодні найцінніше, на що маємо витрачати
наш час, — зауважує Ростислав Миколайович. — Ми зробили найкращі «інвестиції» у наше здоров’я.
Доречно буде зауважити,
що наші кандидати від
«Європейської Солідарності» у своїх програмах
акцентують увагу на залученні громади, особливо дітей та молоді, до
таких акцій, спрямованих на утвердження здорового способу життя,
щоб у подальшому вони
стали невід’ємною частиною системи охорони
здоров’я».
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Альона Шутенко
Освіта вища. Працює в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів
України.
Пріоритети: екологія, запровадження системи
моніторингу якості повітря,
оптимізація процесу роздільного збору сміття, встановлення сортувальної лінії
побутового сміття, розвиток
рекреаційного потенціалу.

Олексій Ростовський
Депутат Вишгородської
міської ради 2015–2020
років.
Освіта вища. Директор
обслуговуючої організації.
Більше 10 років займається
громадським та соціальним
життям міста.
Пріоритети: урбаністика
та громадський простір,
безпека.

Людмила Соболєва
Освіта вища, педагогічна.
Активна громадянська
позиція. Депутат
Вишгородської міської ради
III-IV скликань.
Пріоритети: безпека та
благоустрій, соціальний
захист населення,
прозорість діяльності
влади.

Олег Свердлюк
Освіта вища. Приватний
підприємець, голова ОСББ
«Форт Хаус», співзасновник
ГО «Асоціація ОСББ міста
Вишгород»
Пріоритети: благоустрій,
розвиток інфраструктури,
прозорість бюджету,
безпека.
Сфери: ЖКГ, ОСББ,
земельні питання,
містобудування, інновації.

Вікторія Сивачук
Спеціаліст харчової
промисловості. Кухаркондитер. Приватний
підприємець.
Пріоритети: прозорість
влади, жорсткий
громадський контроль,
прозорість формування
бюджету, економічний
розвиток громади.

ПРОФЕСІЙНІ, Д
МОЯ СИЛЬНА К
КАНДИДАТ НА ПОСАДУ ВИШГОРОДСЬКОГО М
Тетяна Бражнікова
Освіта вища, юридична. Досвід роботи понад 10 років. Секрета
Автор багатьох соціальних проектів.
Пріоритети: стратегічне планування розвитку громади. В основ
інтереси громади. Управління на засадах прозорості, публічнос
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2

Юрій Приходько
Успішний управлінець. Освіта
вища – юридична, економічна.
Інженер-землевпорядник.
Має досвід роботи в органах
місцевого самоврядування.
Пріоритети:
енергоефективність,
енергозбереження,
ефективність використання
ресурсів, прозорість та
публічність бюджетного
процесу.

Олександр Семенов
Освіта вища, технічна.
Успішний підприємець,
депутат Вишгородської
міської ради VI-VII
скликань.
Пріоритети: припинення
незаконної і хаотичної
забудови, розвиток малого
та середнього бізнесу,
гармонійний розвиток
інфраструктури міста.

Юрій Козін
Освіта вища. Тренер ВРК
ДЮСШ.
Пріоритети: розвиток
спортивної інфраструктури,
популяризація здорового
способу життя, прозоре
формування бюджету.
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Анна Головаченко
Має дві вищі освіти:
фінансово-економічну та
педагогічну.
Голова ГО «Дельфін Свім».
Співзасновник ГО
«Вишгородська Батьківська
Рада».
Пріоритети: спорт,
громадські організації,
освіта, медицина, інклюзія.

Олеся Горгота
Освіта вища, філософська,
кандидат філософських
наук. Викладацький досвід
роботи — понад 15 років.
Директор спеціалізованої
школи «Сузір’я».
Пріоритети: освіта, гендерна
політика, психологія,
статеве виховання.

Тетяна Кравчук
Громадський активіст, приватний підприємець.
Має дві вищі освіти Національного університету харчових технологій.
Десять років працювала
держслужбовцем. Зараз
приватний підприємець.
Розробник реформ з освіти.
Пріоритети: освіта, наука,
безпека, культура, дозвілля.

Валерій Виговський
Освіта вища, технічна.
Успішний підприємець,
депутат Вишгородської
міської ради VI-VII скликань.
Пріоритети: розвиток
промисловості, створення
нових робочих місць,
оптимізація роботи міського
та міжміського транспорту,
збереження культурної
спадщини України.

Андрій Сербин
Лікар Інституту
репродуктивної медицини.
Освіта вища, медична.
Пріоритети: медицина,
здорове та безпечне
материнство, покращення
надання медичної допомоги
населенню.

Професійні, досвідчені і єдині. Віддані своїй спр
громаду та служити їй – гідні вашого вибору. Са
них – представники освіти, спорту, медицини, к
голови ОСББ, підприємці, діючі депутати, фах
вання. Всі вони – професіонали своєї справи з ч
розвиватись ті чи інші галузі на рівні місцевої г
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Лариса Крадожон
Освіта вища, економічна.
Має досвід роботи
в органах місцевого
самоврядування. Фахівець
з публічних закупівель.
Пріоритети: соціальноекономічний розвиток,
прозорість у публічних
закупівлях, залучення
інвестицій.

Володимир Головаченко
Засновник ГО
«Вишгородська Батьківська
Рада». Голова ГО «Асоціація
ОСББ міста Вишгорода».
Голова ОСББ по вулиці
Шолуденка, 8, Вишгород.
Пріоритети: прозорий
бюджет, створення та
розвиток ОСББ, якість
комунальних послуг,
тарифи, енергомодернізація
будинків.

Ігор Тихан
Освіта вища. Підприємець.
Директор ринку
«Набережний».
Пріоритети: підтримка
малозабезпечених верств
населення; благоустрій,
транспорт, розвиток спорту,
прозорість бюджету.

Марія Решетнікова
Успішний управлінець.
Досвід роботи в органах
місцевого самоврядування
понад 15 років, секретар
Вишгородської міської ради
VI скликання.
Пріоритети: прозорість,
публічність, підзвітність
громаді.

Віталій Колесніков
Освіта вища. Юридична.
Має ступінь магістра
за спеціальністю
«природоресурсне та
екологічне право».
Пріоритети: розвиток
спортивної інфраструктури,
ефективне використання
природних ресурсів,
благоустрій.
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Володимир Шелест
Освіта вища, технічна.
Голова ОСББ Мазепи, 13/9.
Пріоритети: житловокомунальне господарство,
благоустрій, підтримка
розвитку ОСББ, розробка
та реалізація програми
«Надійні та безпечні
ліфти».

Наталія Коваленко
Освіта вища, педагогічна.
Директор міського
комунального дошкільного
навчального закладу.
Пріоритети: освіта,
дошкільна освіта, статеве
виховання в дошкільних
закладах.

4

4

ДОСВІДЧЕНІ І ЄДИНІ
КОМАНДА
МІСЬКОГО ГОЛОВИ Т. БРАЖНІКОВА
ар Вишгородської міської ради, депутат.
ві всіх управлінських рішень – людина та
сті та громадської участі.

раві люди, які хочуть працювати на
аме такі члени моєї команди. Серед
керівники громадських організацій,
хівці органів місцевого самоврядучітким уявленням про те, як мають
ромади.

4

4

4

Юрій Колодзян
Освіта вища. Голова
правління АТ
«Гідромеханізація». Депутат
Вишгородської міської ради
VI-VII скликань.
Пріоритети: забезпечення
високого рівня економічного
і культурного розвитку міста,
відновлення втрачених
соціальних і духовних
надбань, повернення довіри
громадян до влади.

Ольга Шут
Освіта вища, педагогічна.
Успішний управлінець.
Досвід роботи в органах
місцевого самоврядування
— понад 15 років, секретар
Вишгородської міської ради
III-IV скликань.
Пріоритети: прозорість,
публічність, підзвітність
громаді.

Ольга Ткаченко
Освіта вища, економічна.
Пріоритети: соціальна
політика, розвиток
соціальної інфраструктури,
співпраця з громадськими
організаціями.

Віталій Кутаф’єв
Освіта вища, технічна.
Депутат IV скликання
Вишгородської міської
ради.
Пріоритети: освіта,
залучення інвестицій,
соціально-економічний
розвиток.

Вікторія Ануфрієва
Голова та засновник ГО
«Міжнародний центр захисту прав дітей з обмеженими можливостями», освіта вища економічна.
Пріоритети: інклюзивна
освіта, створення інформаційно-соціальних просторів, захист прав дітей,
молоді з особливими потребами та сімей, в яких вони
виховуються.
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Про скликання чергової LХX сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
Розпорядження № 114
від 29 вересня 2020 року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати LХX сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання
13 жовтня 2020 року о 10.00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1, з наступним порядком денним:
1. Про затвердження Положення про
уповноважену особу (осіб) з організації та
здійснення спрощених закупівель товарів,
робіт і послуг у Вишгородській міській раді.
2. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 12/63 від
14.07.2016 року «Про утворення Тендерного комітету Вишгородської міської ради».
3. Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Вишгорода квартир № 7 та 323 у будинку № 11-Г по
вул. Кургузова у м. Вишгороді.
4. Про прийняття у комунальну власність об'єктів інженерної інфраструктури
від ТОВ «Велесгард 2015».
5. Про прийняття у комунальну власність об'єктів інженерної інфраструктури
від ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР».
6. Про прийняття у комунальну власність під'їзної дороги від ТОВ «ДБКПАРТНЕР».
7. Про затвердження Детального плану
території земельної ділянки, що розташована по вул. Парусній у м. Вишгороді Київської області, площею близько 36,00 га.
8. Про внесення змін до Детального
плану території, що розташована по вул.
Новопромисловій та вул. Кульчицького в
місті Вишгороді Київської області, площею
близько 41,00 га.
9. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по
вулиці Ватутіна у місті Вишгороді Київської області, площею 7,5 га».
10. Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до детального
плану території кладовища, що розташоване біля вулиці Яблуневій у місті Вишгороді Київської області, площею 45,00 га».
11. Про проведення інвентаризації земель комунальної власності.
12. Про затвердження документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель
Вишгородської міської ради (площею
0,0099 га).
13. Про затвердження документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель
Вишгородської міської ради (площею
0,0045 га).
14. Про затвердження документації із
землеустрою щодо інвентаризації земель
Вишгородської міської ради (площею
0,1457 га).

15. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 64/91 від
26.06.2020 року («Про проведення інвентаризації земель комунальної власності»).
16. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради №51/14 від
04.04.2019 року (гр. Волошина Н.В.).
17. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради №33/12 від
22.12.2017 року (гр. Слухаєвій Т.А.).
18. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Артьомову
О.Ю.
19. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Блінді О.Є.
20. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Дибань
Д.О.
21. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Заматову
Р.В.
22. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Заматовій
О.М. (вул. Глібова, 45).
23. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Заматовій
О.М. (вул. Шкільна).
24. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коваленку
Д.О.
25. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Курочці
В.В.
26. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(гр. Лазаренко О.В., гр. Чикирис В.І.).
27. Про надання згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Михайлову А.С.
28. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Михайлову
А.С.
29. Про надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою гр.
Нор С.О.
30. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49
років гр. Реун М.В.
31. Про надання згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Романів І.М.
32. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Сіренку
М.В.
33. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Скляренко
В.І.
34. Про надання згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ФОП
Свистун С.І.
35. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється,
гр. Ващука О.С.
36. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Гайдаку В.П.
37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Гриценко В.Є.
38. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Давидок О.С.
39. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Єфіменку О.В.
40. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Журавель О.І.
41. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Зайцю В.О.
42. Про затвердження документації із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки (гр. Іванець Р.П.).
43. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Іващенку Г.Г.
44. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (гр. Ігнатьєвій
О.С., гр. Лещенко Т.Я).
45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється,
гр. Іщенко Л.В.
46. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Коломієць А.В.
47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Корбановій Н.В.
48. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Мартиненко Т.Ю.
49. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність гр. Паламарчук Т.Б.
50. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Попкову В.В.
51. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Радзієвському В.І.
52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється,
гр. Султанової Т.О.
53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Ткаченко М.П.
54. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Торшиній К.М.
55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Треусу А.О.
56. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється,
гр. Хомича О.Л.
57. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Хотинь І.І.
58. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється,
гр. Шаповала О.О.
59. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (гр. Шкірі В.І.,
гр. Рогожинській Я.А., гр. Дубровець М.
П., гр. Оваденко С.І., гр. Новохацькій С.К.,
гр. Підлісному О.М., гр. Харченку М. А., гр.
Єремі А.В., гр. Стрільчуку В.Т., гр. Сіренко О.В., гр. Волошину М.В., гр. Овакімян
А.С.).
60. Про затвердження проєкту із землеустрою ФОП Білоусову О.В.
61. Про затвердження проєкту із землеустрою МКП «Творчість».
62. Про затвердження документації із
землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельної ділянки, яка знаходиться в
оренді ПП «ТАКО».
63. Про затвердження проєкту із землеустрою ТОВ «ДІМ і САД».
64. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється,
ТОВ «ЕКОПРОЕКТ – 2000».
65. Про затвердження проєкту із землеустрою ТОВ «ТСК – ЦЕНТР».
2. Рекомендувати головам постійних
комісій Вишгородської міської ради скликати засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань
порядку денного та надання висновків по
них.
Міський голова О. МОМОТ

Про організацію та проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів у проекті містобудівної документації
«Проект внесення змін до Детального плану території, що розташована
у м. Вишгороді Київської області, площею 221,45 га»
Розпорядження № 116
від 30 вересня 2020 року
Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 42, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. 19, ст. 21 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня
2011 року № 555 «Про затвердження Порядку
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на
місцевому рівні»:
1. Організувати та провести процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості
у проекті містобудівної документації «Проект
внесення змін до Детального плану території,
що розташована у м. Вишгороді Київської області, площею 221,45 га». Розробник проектної
документації — Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну», 07301, м.
Вишгород, вул. Кургузова, 6. Директор — Ко-

валенко Юлія Василівна.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами містобудівної документації «Проект внесення змін до Детального плану
території, що розташована у м. Вишгороді Київської області, площею 221,45 га»: м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1, каб. 63-в та на офіційному
веб-сайті Вишгородської міської ради. Відповідно до процедури громадського обговорення,
строк ознайомлення з проектом містобудівної
документації та надання пропозицій (зауважень) — 30 днів з дня оприлюднення проекту
містобудівної документації у засобах масової
інформації. Письмові пропозиції (зауваження)
надсилати за адресою: 07301, м. Вишгород, пл.
Шевченка, 1, Вишгородська міська рада, скановані копії письмових пропозицій — на електронну адресу vyshgorod946@gmail.com.
3. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та
по батькові, місця проживання, із особистим
підписом. Юридичні особи подають пропозиції

із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції
не розглядаються.
4. Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості,
— Карпов В.А., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Строк
подання пропозицій — протягом 30 днів з дня
публікації оголошення.
5. Організаційному відділу виконавчого
комітету Вишгородської міської ради забезпечити оприлюднення даного розпорядження та
проекту містобудівної документації в порядку,
передбаченому чинним законодавством (розмістити на офіційному веб-сайті Вишгородської
міської ради та в друкованому виданні на місцевому рівні).
6. Визначити дату та місце громадських
слухань — 12 жовтня 2020 року в приміщенні
адміністративного будинку на пл. Шевченка, 1
у м. Вишгороді, другий поверх, велика зала засідань.

Порядок денний:
з 11.10 до 11.30 — реєстрація учасників
та роз’яснення щодо проведення громадських
слухань,
з 11.30 до 11.45 — доповідь розробника та/
або замовника про розроблений проект містобудівної документації,
з 11.45 до 12.00 — запитання та відповіді
на запитання,
з 12.00 до 12.15 — прийом пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній формі.
7. Громадські слухання проводити з дотриманням заходів, запроваджених актами
законодавства в процесі реалізації карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, на період, визначений постановами Кабінету Міністрів України.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ
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Вітаємо освітян з професійним святом! Повага до старших – одна з головних
Цієї неділі відзначаємо День працівників
цінностей людської моралі
освіти. Від імені депутатського корпусу Вишгородської районної ради і від себе особисто
щиро вітаю всіх працівників освітянської сфери
з професійним святом!
Вчитель – особлива фігура в житті кожної
людини. Адже саме вчителі збагачують наші
підростаючі покоління знаннями, долучаються
до зусиль батьків у вихованні, допомагають
протистояти життєвим викликам.
Дякуємо вчителям – за наполегливість, за
безмежну відданість педагогічній справі. Бажаємо терпіння, наснаги, здоров’я міцного, добра
і затишку! Хай ваші педагогічні зусилля увінчаються досягненнями ваших учнів!
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова Вишгородської районної ради

В усьому світі 1 жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку, а в Україні це також і День ветерана.
Цей день — не лише можливість нагадати всім про людський
обов’язок бути турботливими та милосердними до найповажнішої
частини суспільства, а й привід до роздумів щодо подальшої долі
людства, його культури, зв’язку та розуміння поколінь.
Доброта, щирість, інтелігентність, гідність, високе почуття
обов`язку і відповідальності перед громадою – риси, що притаманні людям поважного віку. Саме сьогодні вони набувають вагомих цінностей і є такими необхідними для суспільства.
З теплом і повагою висловлюю вам слова вдячності за тяжку
працю, за самопожертву, за приклад любові до людей та рідного
краю. Бажаю вам міцного здоров’я, миру, добра, злагоди та активного довголіття!
З повагою,
Тетяна БРАЖНІКОВА, секретар ради

Хортинг формує характер
Нещодавно відбувся чемпіонат Вишгородського району з
хортингу, який проводився окремо на лівому і на правому берегах району.
Так, 139 лівобережних спортсменів змагалися у с. Жукині. У
чесних та рівних сутичках за об’єктивної оцінки бригади суддів та
головного рефері спортсмени отримали масу позитивних емоцій та
надбали безцінний досвід.
На Правобережжі у с. Демидові відбувалися не менш емоційні
сутички борців. Спортивний клуб «Характерник» зібрав на змагання 137 спортсменів. Із 17-ти клубних бійців 15 здобули перемоги.
Змагання організували депутат Київської обласної ради Андрій
Пещерін та керівник СК «Характерник» Віктор Шубка за гарячої
підтримки батьків дітей, тренерів та суддів. До речі, юні борці отримали приємні подарунки, а самі змагання транслювалися в YouTube.
Фінальні змагання з хортингу відбудуться у неділю, 4 жовтня,
о 10:00 у БК «Енерегетик». Організатори всіх запрошють!
Влас. інф.

Батьківщина презентувала свою команду
Нещодавно у Вишгороді відбулась презентація кандидатів від Всеукраїнського об’єднання ПП
«Батьківщина», які братимуть участь у місцевих виборах. Зокрема, участь у зустрічі взяли нардеп Костянтин Бондарєв, діючі та потенційні кандидати в
депутати Київської обласної ради Олександр Дзюба
й Ганна Старикова та голова Вишгородського районного осередку Трохим Іванов.
На презентацію прибули представники «Батьківщи-

ни» від Вишгородської, Пірнівської, Петрівської та Димерської територіальних громад, оскільки ці території
вже будуть в оновленому Вишгородському районі.
«Наша команда, – зазначив Костянтин Бондарєв, –
йде на місцеві вибори, маючи чітку програму розвитку
території. І відповідальність, бо від того, кого оберуть
до влади, а депутат обласної, районної рад чи ТГ – він
також влада, залежить майбутнє країни вцілому. Кандидати від «Батьківщини» фахові, досвідчені. Є й моло-

ді, які матимуть у кого вчитися, з кого брати приклад».
«Це не просто вибори, – наголосив нардеп, – а наше
спільне майбутнє. Бо нині потребує негайного захисту
вчитель, медик, підприємець, пенсіонер. Вірю в команду «Батьківщини» Київщини, вона втілить у життя програму партії».
Також представили кандидата на голову Вишгородської ТГ – директора Вишгородського історико-культурного заповідника Владу Литовченко.
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Закликаю до активної роботи і якісних змін
ВІДВЕРТА РОЗМОВА
(Початок на стор. 1)
— Як налагоджуєте контакт із учителями?
— Успіху в колективі можна досягти лише
в тому випадку, коли ти розумієш його і щиро
вболіваєш за нього, радієш здобуткам кожного, підтримуєш у хвилини невдач та смутку. А
запорукою успіху є вміння поєднувати вимогливість, щирість, відкритість, поміркованість
і вболівання за справу. Цього досягти непросто, адже сьогодні в закладі працює 107 осіб
(з них лише 6 чоловіків), серед них — 74 педпрацівники.
Дуже люблю вчителів, які не просто «відчитують» свої уроки, а ще й прагнуть робити
все для того, аби заклад постійно змінювався, щоб у ньому вирувало справжнє життя. І я
вдячна долі, що зі мною поруч є такі люди. Я
вдячна багатьом колегам, з якими знаходжу
спільну мову, з ким втілюємо вдалі плани та
проєкти, а особливо — своїм заступникам.
Всі мої заступники, не побоюся цього сказати, — легендарні люди! Хто не знає Валентину Оверченко, Надію Кисляк, Людмилу Бондарчук, Оксану Боутенок! І не тільки в місті,
а й далеко за його межами! Тішуся, що в закладі працюють талановиті педагоги-організатори Світлана Бельченко й Ірина Радченко,
завдяки чиїй праці наше позакласне життя —
справжнє свято. Маємо чудового професіонала — практичного психолога Мирославу Іванишин, до якої звертаються за допомогою не
лише наші учні та батьки. В умовах автономії
навчального закладу важливо мати бухгалтера, який розуміється на фінансових питаннях
бюджетної організації, тому дуже ціную роботу Світлани Чепак.
Прагну постійно підвищувати мотивацію
вчтелів, роблю все, щоб вони знали про освітянські програми та тренінги, прагну допомогти їм знайти можливість підвищити якість

своєї освіти, адже у методах і прийомах педагог має йти в ногу з часом.
Незважаючи на проблеми в роботі та в
особистісному спілкуванні (колектив переважно жіночий, інколи буває різне), жодного
разу не було такого, щоб у скрутній ситуації
колектив не підставив своє плече! А це дуже
цінно!
А ще зрозуміла, що постійність у стосунках та різноманітність форм спілкування
— золотий ключик до взаєморозуміння. Так
сталося, що ми вийшли з профспілки району (так ще два року тому вирішив колектив),
і з того часу і допомогу, і захист, і дозвілля
організовуємо самостійно. Спільні екскурсії,
святкування визначних дат, суботники, різноманітні конкурси, відвідування театру, проведення нетрадиційних педрад тощо зближує
людей однозначно! Адже школа — це, перш
за все, — стосунки.
— Чи впроваджуєте освітні інновації в
гімназії?
— Зараз всі країни конкурують не за ресурси, а за таланти та інновації. Тому це просто вимога сьогодення — створити систему
освіти, яка розкриє потенціал дитини. І ми організовуємо навчальний процес, впроваджуючи інноваційні технології, проєкти, методи
та інтерактивні форми навчання. Зокрема,
науково-педагогічний проект «Інтелект Укра-

їни»; проєктні, інформаційно-комп’ютерні
технології. Діти освоюють курс «Фінансова
грамотність», інтегровані курси суспільних
дисциплін.
— Як Ви ставитеся до профільної спеціалізації з початкових класів? Чи вважаєте це доцільним?
— Психологи довели, що те, як ми вчимо
дітей до 8 років, на 70 % визначає їхню успішність. Виявляється, шкільна освіта чинить
близько 20 % впливу на особистість, а вища
— додає тільки 10 %. Освітні супердержави
починають розвивати дітей дуже рано, але
— і про це важливо говорити з українським
батьками — це не означає, що п’ятирічки
сідають з репетиторами вчити шахи і китайську мову. Дуже важливо не позбавляти дітей
спілкування з однолітками, давати їм гратися
і досліджувати світ самостійно. Перейти до
моделі розвитку, не впадаючи в гіперопіку і
«завантаження» дітей знаннями не за віком,
— актуальне завдання для України.
— У сучасній освіті багато уваги приділяється проблемі виявлення й розвитку
обдарованості учнів. Які заходи проводяться з цією метою у вашій гімназії?
— Обдарованість та нахили дітей виявляємо на рівні початкової освіти через їх участь
у творчих конкурсах, міні-олімпіадах у початковій школі. Постійно діючий у закладі проєкт
«Обдарованість» передбачає залучення дітей
до інтелектуальних конкурсів, участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових
дисциплін, роботі в Малій академії наук. Наші
талановиті учні — активні учасники заходів,
що проводяться на базі центрів «Дивосвіт»
та «Джерело», а також ДЮСШ. Підсумком
роботи з обдарованою учнівською молоддю у
нашому закладі є традиційний зліт «Майбутнє твориться сьогодні». Щороку проводимо
його в травні, в День української вишиванки,
на цьому святі нагороджуємо кращих учнів
— переможців усіх змагань, педагогів, які їх
підготували. Бажано, щоб відновилася традиція проводити
подібні заходи на рівні району.
Саме вони спонукають до активної творчої діяльності і дітей,
і вчителів.
— З урахуванням карантину, як оцінюєте результати
ЗНО 2020?
— Я вважаю, що необхідно
припинити визначати рейтинги
шкіл за результатами ЗНО ( і
це не залежить від карантину).
На мою думку — це вершина
непрофесіоналізму і безграмотності. Такі «рейтинги» — це не
що інше, як «мильна бульбашка». ЗНО не проводиться для
оцінки якості освіти, воно має
завдання оцінити персональні досягнення випускника і на
основі цього забезпечити справедливий доступ до подальшого навчання. І я так стверджую
не тому, що наш заклад має
високий рейтинг (щороку ми
входимо до переліку найкращих закладів
освіти Київщини та Вишгородського району),
а тому що не можна порівнювати навчальні
заклади, де 10 і 70 випускників; або ставити в
один рівень школи, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, та міські ліцеї,
куди діти проходять відбір; міські та сільські
школи тощо. Вважаю, що кожен учень має
усвідомлювати власну відповідальність за
своє майбутнє, а батьки — за подальшу долю
своєї дитини. Тому, ЗНО — це виключно особиста освітня траєкторія кожного випускника.
І ЗНО-2020 вдало склали ті випускники, які
готувалися до нього не останні три місяці, а
протягом усього навчання в школі.
— Чому, на Ваш погляд, сьогодні потрібно навчати дітей у першу чергу?
— На сьогодні питання стоїть не просто
навчати дітей, а й формувати в них критичне мислення, уміння та навички адаптуватися в соціумі, застосовувати набуті знання
практично. Бути креативними у вирішенні
завдань, гнучкими та толерантними у спілкуванні. Вчитель має виступати фасилітатором
— власним прикладом вести за собою.
— Від чого залежить якісна освіта у
школі?
— Від професіоналізму вчителя, від його
готовності до постійного навчання та змін;
від мікроклімату навчального закладу. Але,

найважливіше на сьогодні, я вважаю, — це
співпраця та взаєморозуміння між вчителями
і батьками. Якщо ми не будемо йти в одному
напрямку і спільно вирішувати всі проблеми,
що виникають, то й результатів мати не будемо.
— Чи вдається в умовах економічної
кризи в країні зберегти педагогічні кадри?
— Колись п’ятий прем’єр-міністр Ізраїлю,
що народилася у Києві, Голда Меїр сказала:
потрібно лише кілька простих кроків, щоб
збудувати країну, куди будуть повертатися її
діти, звідки будуть їхати лише в сезон відпусток, де люди не боятимуться за своє майбутнє. І один з них звучить так: військові, вчителі
й лікарі повинні мати найвищі зарплати і найбільшу повагу.
Щоб наші діти були по-справжньому освіченими і компетентними, біля них має бути
Вчитель. А у нас сьогодні йде підміна понять.
Назва моєї професії вже звучить як «надавач
освітніх послуг»; а дитина, яку я навчаю, — це
вже не учень, а «здобувач освітніх послуг».
Як на мене, то навіть від самого формулювання віє штампами. Я проти «надавання
освітніх послуг». Я — за Навчання і повагу до
Вчителя.
Ми дореформувалися до того, що зараз
на навчання до педвузів ідуть випускники
шкіл, яким відмовили у зарахуванні інші вузи.
І лише 65 % із них йдуть на роботу по спеціальності. І ще, як на мене, гнітючі факти: за
останні два роки не було жодного випускника
на фізматі у педвузах Києва та Київщини…
На початок року одна з наших шкіл залишилася без жодного вчителя української мови!!!
Так багато сьогодні кричать про постійне
підвищення зарплати вчителя. А я наведу прості цифри «достойної зарплати»: спеціаліст
— 4383 грн. Але... років так через двадцать
він зможе здобути вищу категорію і отримати
5385 грн. А можна, порахувавши окупність педагогічної освіти, відразу після школи стати,
наприклад, кондуктором трамваю і мати від
8000 грн. А почувши від громадських активістів та не менш активних батьків «Ви самі
погодилися працювати на таку зарплату», —
розвернутися й піти геть зі школи.
Через низьку зарплату, формування негативного іміджу вчителя через засоби масової інформації, через постійний тиск з боку
так званих громадських активістів та батьків
(які плутають демократію з анархією і вседозволеністю), переповнені класи, понадхмарні
вимоги до роботи вчителя з боку тих, хто в
школі не зміг працювати, але влаштувався
у чиновницьке крісло, люди йдуть зі школи.
Ситуація потребує негайної зміни, тому що
через два-три роки навчати дітей буде нікому.
Я не Голда Меїр, але, на мою думку, перші важливі кроки для зміни ситуації: 1. Достойна заробітна плата вчителя. Як наслідок
— можливість конкуренції, страх втратити
свою роботу. Дотримання гендерної рівності. До закладів освіти мають прийти чоловіки! 2. Облаштування соціальних гуртожитків
для молодих спеціалістів. 3. Відновлення
санаторіїв-профілакторіїв для освітян (єдиний у Київській області, що функціонував у
Білій Церкві, закрили). 4. Будівництво нових
шкіл/садочків. 5. Відміна однієї з норм закону про прописку. У результаті реформи
батьки сьогодні позбавлені права обирати
навчальний заклад, у якому б хотіла навчатися дитина. Ми прив’язані до мікрорайонів
і йдемо до школи за пропискою. А мені зда-

ється, що високий рейтинг тієї школи, де
велика кількість бажаючих у ній вчитися. І
цей факт спонукатиме педагогічні колективи працювати краще. Це є основою здорової
конкуренції. 6. Наступне, що сьогодні надзвичайно хвилює мене, як вчителя-практика,
— це запровадження інклюзійного навчання.
На мою думку, кожна освітня реформа має
бути осмисленою. Час показує, що не всім
особливим дітям потрібна масова школа. Інклюзію поставили на п’єдестал, зруйнувавши
при цьому всі спеціальні заклади. Не можна
дитину-аутиста, який боїться шуму машини,
що проїхала за кілометр від нього, віддавати
на навчання до класу, де бігає, стрибає, галасує 36 дітей. І вчити його мають спеціально
навчені педагоги!!! У іншому випадку — це
профанація. 7. Далі наступне — притаманна
нашим «великим мужам» дуже мила звичка
призначати рік чогось. Наприклад, 2020 — рік
математики. А що, у 2021 її вчити не треба
буде? Вже був у нас рік англійської мови. І
зробили обов’язковим вивчення другої іноземної у всіх класах. А через два роки про
це забули. Зараз усі зусилля спрямовані на
НУШ. А профілізація, поглиблене вивчення
предметів відходить на другий план. Кількість
затверджених МОН України програм факультативів та спецкурсів скоротилася вдвічі.
8. Літні ремонтні роботи. Декларується, що
держава виділяє достатню кількість коштів,
щоб обійтися без допомоги батьків. А хтось
думав про те, що виділити кошти на фарбу —
цього недостатньо. Потрібно ще й заплатити
за роботу. Тому й фарбують школу вчителі з
небайдужими батьками. Необхідно говорити
про створення робочих технічних груп (як це
практикується у Прибалтиці): влітку директор
передає ключі від школи керівникові технічної
групи, а у серпні перевіряє якість виконаного
ремонту. Про наші «приймання» шкіл говорити не хочеться…
Я закликаю до активної роботи за наше
майбутнє та до якісних змін. Адже, якщо нація має пригніченого вчителя і, як результат,
є неосвіченою, нездоровою, не має наукових
прогресів, — вона не буде існувати в сучасному світі.
Вікторія ШМИГОРА
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ПОНЕДІЛОК, 5 ЖОВТНЯ 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:
«Телевiзiйна служба
новин»
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»
07:20 Т/с «Опер за
викликом»
11:05 «Загублений свiт»
14:05 Х/ф «Вулкан»
16:20 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:25, 21:30 Т/с
«Булатов»
22:30, 00:05 Т/с
«Кiстки-3»
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, 23:00
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Росселла»
10:30 Свiтова медицина.
Болiвiя - Калавайя:
цiлителi
11:00 Дивовижнi сади.
Японiя
11:25 Телепродаж
15:20 Х/ф «Безмежне
Саргасове море»
17:00 Зроблено в Українi.
Супер ай-тi
17:15 Зроблено в Українi.
Iнтелектуальна медицина
17:30 Д/с «Планета
iнновацiй. Роботи»

18:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
20:00 Д/с «Дика
прогулянка»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
23:35 Перша шпальта
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка 3»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить

Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Сага»
00:30 Т/с «Подвiйне
вiдображення»
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, 23:55 Сiмейка У
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка
21:15 Х/ф «Дивергент»
СТБ
09:35 «МастерШеф - 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»
00:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
08:00 Шалена зiрка
10:00 Lе Маршрутка
12:00 Х/ф «Казки на нiч»
14:00 Х/ф «Джон Картер:
Мiж свiтами»
16:50 Х/ф «Принц Персiї:
Пiски часу»
19:00 У кого бiльше?
21:00 Х/ф «Прискорення»

23:00 Х/ф «Наослiп»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:00, 12:25 Х/ф «Вогнем
i мечем»
15:40 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
06:25 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:10 Секретний фронт
11:05 Реалiтi «Рiшає
Онiстрат»
12:05, 13:15 Х/ф
«Аполлон 13»
12:45, 15:45 Факти. День
15:40, 16:15 Х/ф
«Команда «А»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:25 Бiльше нiж правда
21:30 Т/с «Пес-5»
22:50 Свобода слова
00:10 Х/ф «Ультрафiолет»
5 КАНАЛ
07:15, 16:10 Д/с «Крила
вiйни»
08:15 Д/с «Неймовiрнi

винаходи»
09:30, 00:30 Д/с
«Вiдчайдушнi часи»
10:10, 11:10, 17:10, 18:10
Ток-шоу «ПОЛIТКЛУБ з
Вiталiєм Портнiковим»
12:30 Спостерiгач
13:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
14:10 Д/c
«Найекстремальнiшi
польоти»
15:30 Час «Ч»
19:20 Ток-шоу
«КОНДРАТЮК У
ПОНЕДIЛОК»
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»

ВIВТОРОК, 6 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:
«Телевiзiйна служба
новин»
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 13:00, 14:15,
14:45, 22:45 «Мiняю
жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Х/ф «Саботаж»

09:10, 17:15 «Загублений
свiт»
11:55 Х/ф «Гра на
виживання»
13:45 Х/ф «Бунт»
15:20 Т/с «Рекс-2»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:25, 21:30 Т/с
«Булатов»
22:30, 00:05 Т/с
«Кiстки-3»
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.
Ладакх - останнi
кочiвники
11:00 Дивовижнi сади.
Iрландiя
11:25 Телепродаж
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
Австралiя»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
20:00 Д/с «Дика
прогулянка»
22:00 #ВУКРАЇНI
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
10:30 Свекруха або
невiстка
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка 3»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Сага»
23:20 Контролер

08:15, 09:45, 18:15,
20:15 Одного разу пiд
Полтавою
09:15, 10:45, 19:15, 00:30
Країна У
11:15, 23:30 Сiмейка У
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка
21:15 Х/ф «Дивергент 2:
Iнсургент»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

СТБ
06:30 Т/с «Комiсар Рекс»
09:30 «МастерШеф - 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»

22:30 Т/с «Модус»

вiдображення»

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 00:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка 3»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22:00 Футбол.
Контрольна гра Францiя
- Україна
00:20 Т/с «Подвiйне

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, 23:30 Сiмейка У
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка
21:15 Х/ф «Дивергент 3:
Вiддана»

20:00 Д/с «Дика
прогулянка»
22:00 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:30 Т/с «Модус»

21:00, 00:00 Т/с «Сага»
23:20 Слiдами

19:05 «Таємницi ДНК»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Варьяти
09:00 Т/с «Мерлiн»
10:50 Х/ф «Свiтанок
планети мавп»
13:10 Суперiнтуїцiя
15:10 Хто зверху?
17:00, 19:00 Кохання на
виживання
21:00 Х/ф «Атомна
блондинка»
23:30 Х/ф «Цiлуючи
дiвчат»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок

з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:10, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
14:10, 15:10 «Речдок»
16:10 «Речдок.
Особливий випадок.
Близькi люди»
18:00, 19:00, 02:20
Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:10 Бiльше нiж правда
11:10 Секретний фронт
12:00, 13:15 Х/ф «Поганi
хлопцi»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:15 Х/ф «Поганi
хлопцi-2»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:25 Громадянська
оборона
21:30 Т/с «Пес-5»
22:55 Т/с «Схованки»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

07:15, 16:10 Д/с «Крила
вiйни»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:30 Д/с «Вiдчайдушнi
часи»
10:10, 11:10, 17:10, 18:10
Ток-шоу «КОНДРАТЮК У
ПОНЕДIЛОК»
12:30 Є сенс
13:10, 14:10 Д/c
«Найекстремальнiшi
польоти»
15:30 Час «Ч»
19:20 Ток-шоу «КРАЇНА»
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»
23:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»

СЕРЕДА, 7 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:
«Телевiзiйна служба
новин»
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 13:00, 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 Х/ф «Вища сила»
09:00, 17:15 «Загублений
свiт»
11:55 Х/ф «Перстень
Нiбелунгiв»
15:25 Т/с «Рекс-2»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:25, 21:30 Т/с
«Булатов»
22:35, 00:10 Т/с
«Кiстки-3»
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. Iндiя - янголи
Махараштра
11:00 Дивовижнi сади.
Сади Нiнфи - Iталiя
11:25 Телепродаж
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
Австралiя»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
20:00 Д/с «Дика
прогулянка»
22:00 Розважальна
програма з Майклом
Щуром

СТБ
06:30 Т/с «Комiсар Рекс»
09:35 «МастерШеф - 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
07:20 Варьяти
09:00 Т/с «Мерлiн»
10:00 Х/ф «Вiйна за
планету мавп»
13:00 Хто проти
блондинок ?
15:00 Хто зверху?
19:00 Дiти проти зiрок
20:40 Х/ф «Викрасти за
60 секунд»
23:00 Х/ф «Оверлорд»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:10, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
14:10, 15:10 «Речдок»
16:10 «Речдок.
Особливий випадок.
Близькi люди»
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»
00:10 Т/с «Згадати
молодiсть»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:10 Громадянська
оборона
11:05, 13:15 Х/ф
«Ультрафiолет»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 16:15 Т/с «Пес»
16:20 Х/ф «Без
компромiсiв»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:25 Секретний фронт
21:30 Т/с «Пес-5»
22:55 Т/с «Схованки»

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:10, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
14:10, 15:10 «Речдок»
16:10 «Речдок.
Особливий випадок.
Близькi люди»
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»
00:10 Т/с «Згадати
молодiсть»

06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:10 Секретний фронт
10:25, 13:15 Х/ф «Без
компромiсiв»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Т/с «Пес»
16:20 Х/ф «Страшили»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:25 Анти-зомбi
21:30 Т/с «Пес-5»
22:55 Т/с «Схованки»

5 КАНАЛ
06:30 Особливий погляд
07:10, 08:10, 21:25

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с «Крила
вiйни»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:30 Д/с «Вiдчайдушнi
часи»
10:10, 11:10, 17:10, 18:10
Ток-шоу «КРАЇНА»
12:30 Гончаренко рулить
13:10, 14:10 Д/c
«Найекстремальнiшi
польоти»
15:30 Час «Ч»
19:20 Ток-шоу «ВЕЛИКА
ПОЛIТИКА»
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»

ЧЕТВЕР, 8 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:
«Телевiзiйна служба
новин»
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 «Ми купили
зоопарк»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Х/ф «Зоряна брама:
Початок»
09:30, 17:15 «Загублений
свiт»
12:30 Т/с «Перевiзник»
15:20 Т/с «Рекс-2»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:25, 21:30 Т/с
«Булатов»
22:30, 00:05 Т/с
«Кiстки-3»
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.
Iндiя - воїни-цiлителi
11:00 Дивовижнi сади.
Сад Ла Мортелла - Iталiя
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»

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
10:30 Свекруха або
невiстка
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка 3»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»

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 «Геркулес»
СТБ
06:45 Т/с «Комiсар Рекс»
09:50 «МастерШеф - 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 «Один за всiх»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20, 13:00 Варьяти
09:00 Т/с «Мерлiн»
10:50 Х/ф «Наослiп»
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Без обличчя»
00:10 Х/ф «Мама i тато
(2017)»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини

ICTV

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

07:15 Д/с «Крила вiйни»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:30 Д/с «Вiдчайдушнi
часи»
10:10, 11:10, 17:10,
18:10 Ток-шоу «ВЕЛИКА
ПОЛIТИКА»
13:10, 14:10 Д/c
«Найекстремальнiшi
польоти»
15:30 Час «Ч»
16:20 Таємницi вiйни
19:20 Ток-шоу
#НЕБАЙДУЖА
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»
23:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 9 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:
«Телевiзiйна служба
новин»
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 Х/ф «Вулкан»
09:25, 17:15, 00:55
«Загублений свiт»
12:40 Т/с «Перевiзник»
15:25 Т/с «Рекс-2»
19:25 Х/ф «Перевiзник»
21:15 Х/ф «Перевiзник-2»
23:00 Х/ф «У тилу ворога:
вiсь зла»
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 « Таємницi
Борго Ларiчi»
10:30 Свiтова медицина.
Непал - медицина
вершин
11:00 Дивовижнi сади.
Сад Хенбурi - Iталiя
11:25 Телепродаж
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
Австралiя»
16:30 Т/с «Полдарк»
17:25 VoxCheck
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
20:00 Д/с «Дика
прогулянка»
22:00 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета

Земля 2050»
22:30 Т/с «Модус»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Х/ф «Коли мене
полюбиш ти»
14:35, 15:30 Т/с
«Виховання почуттiв»
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Людина без
серця»
ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 09:45, 18:15,
20:15 Одного разу пiд
Полтавою
09:15, 10:45, 19:15
Країна У
11:15, 00:15 Сiмейка У
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка
21:15 Х/ф «Гладiатор»
СТБ
05:35 «Урятуйте нашу
родину»
11:05, 14:50, 18:05 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
19:00, 22:45 Т/с «Привiт,
тату!»

23:55 «Таємницi ДНК»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20, 02:30 Варьяти
07:50 У кого бiльше?
09:50 Кохання на
виживання
11:50 Аферисти в
мережах
13:50 Х/ф «Атомна
блондинка»
16:00 Х/ф «Без обличчя»
19:00 Х/ф «Повiтряна
в’язниця»
21:30 Х/ф «Метелик»
00:10 Х/ф «Бої без
правил»

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»
14:10, 15:10 «Речдок»
16:10 «Речдок.
Особливий випадок.
Близькi люди»
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

08:20, 10:50 Т/с «Нiщо
не трапляється двiчi.
Продовження»
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрки»
19:00 «МастерШеф - 10»
22:40 «Звана вечеря»
00:25 «Я соромлюсь
свого тiла»

«Трансформери:
Останнiй лицар»

06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:10 Анти-зомбi
11:40, 13:15, 13:50 Т/с
«Вижити за будь-яку
цiну-2»
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:20 Скетч-шоу
«На трьох»
17:05, 20:15 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
23:20 Скетч-шоу «На
трьох-8»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Крила вiйни»
08:15 Д/с «Гра долi»
09:30 Д/с «Вiдчайдушнi
часи»
10:10, 11:10, 17:20, 18:10
Ток-шоу #НЕБАЙДУЖА
13:10, 14:10 Д/c
«Найекстремальнiшi
польоти»
15:30 Час «Ч»
16:20 Кендзьор
19:20 Ток-шоу
«ПОЛIТКЛУБ з Вiталiєм
Портнiковим»
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»
23:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»

СУБОТ А , 10 ЖОВТНЯ 2020 Р ОК У
1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
11:15 Т/с «Свати»
15:50 «Танцi з зiрками
2020»
19:30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 «Маскарад»
22:00 «Жiночий квартал
2020»
23:20 «Свiтське життя.
2020»
2+2
07:00 «Джедаi 2020»
08:00 «Загублений свiт»
11:05 Т/с «Перевiзник»

14:05 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
16:00 Х/ф «Морський
пiхотинець»
17:45 Х/ф «Морський
пiхотинець-2»
19:40 Х/ф «Морський
пiхотинець-3»
21:10 Х/ф «Морський
пiхотинець-4»
23:00 Х/ф «У тилу ворога:
Колумбiя»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:10 Додолики
06:20 Шо? Як?
06:50, 08:25, 08:30 Уроки
тiтоньки Сови. Географiямалятко

07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:45 Новини
07:15 М/с «Кмiтливий
Сяодзi»
08:20 Веселi саморобки
09:05 Енеїда
10:10 Х/ф «Марiя Терезiя»
1 с.
12:00 Ще бiльше про
дiджитал
13:00 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
13:30 Д/ц «Секрети
Сонячної системи»
14:25 Телепродаж
15:00 UA Фольк. Спогади
16:00 Вiдсутнiсть доказiв.
Джек рiзник
16:50 Д/ц «Дикi тварини»
17:20 Д/ф «Блаженнiший»

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 «Герой мого
часу»
00:15 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Реальна мiстика
08:40 Х/ф «Прощаюся
востаннє»
10:45, 15:20 Т/с «Iнше
життя Ганни»
20:00 Головна тема

21:35 Футбол. Лiга
Нацiй УЄФА Україна Нiмеччина
23:50 Х/ф «Лара Крофт»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:45 Х/ф «Щоденник
слабака 3. Собачi днi»
12:30 Х/ф «Щоденник
слабака 4: Довга дорога»
14:15 Х/ф «Гладiатор»
17:15 Х/ф «Геркулес»
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00 Одного разу
пiд Полтавою
19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30 Країна У
СТБ

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
07:50, 10:00 Орел i решка
12:00 Хто зверху?
14:00 Х/ф «Прискорення»
16:00 Х/ф «Повiтряна
в’язниця»
18:40 Х/ф «Реальна
сталь»
21:00 Х/ф

ІНТЕР
07:50 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:05 «Корисна
програма»
11:10 Х/ф «Iдучи - iди»
13:10 Х/ф «Здрастуй i
прощавай»
15:25 Т/с «Плата за
порятунок»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх»
22:35 Т/с «Жiноче
царство»
ICTV

07:50 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
09:05 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну-2»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Пес-5»
16:50 Х/ф «Макс Стiл»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Кiнгсмен:
Таємна служба»
21:50 Х/ф «Кiнгсмен:
Золоте кiльце»
00:40 Х/ф «Саботаж»
5 КАНАЛ
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Д/с «Гра долi»
08:40 Натхнення

09:30 Автопiлот-новини
09:40 Автопiлот-тест
09:50 Драйв
10:10 Медекспертиза
10:30 Майстри ремонту
11:10 Гончаренко рулить
11:35 На власнi очi
12:15 Iндiйський фiльм
«Жертва заради кохання»
15:10 Кiнозлива
15:25 Х/ф «Поводир»
18:15 Pro Вiйсько
18:30 Є сенс
19:15 Особливий погляд
19:35 Спостерiгач
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»

РІЗНЕ

Вишгород
Четвер, 1 жовтня 2020 року

1 ЖОВТНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ВЕТЕРАНА
Літні люди — золотий фонд суспільства. Вони засвоїли весь попередній досвід людства, збагатили його
власним досвідом і передають наступним поколінням. Якби в ланцюгу
поколінь не було літніх, цивілізація
тупцювала би на місці.
Тому ООН встановила це свято, щоб
нагадати всьому світові про виняткову
суспільну значущість літніх людей, необхідність турботи про них.
За міжнародною класифікацією,
люди літнього віку — це ті, котрі досягли 65 років. На планеті це майже кожна
п’ята людина.
Психологи вважають, що в цьому віці
треба жити у злагоді із самим собою. А
римський філософ Сенека визначив
риси, котрі мають бути властиві людині поважного віку: внутрішній спокій,
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Мої літа — моє багатство

емоційна зрілість; здатність сприймати
дійсність такою, якою вона є; вміння відрізняти головне від другорядного; спостережливість і вміння здобувати досвід з усього, що відбувається навколо;
готовність до будь-яких несподіванок;
вміння кохати і бути коханим.
Люди
літнього
віку
—
посправжньому багаті. Багаті життєвою
мудрістю, досвідом, накопиченими знаннями. Є діти, онуки, правнуки, а це
означає, що не обірветься зв’язок поколінь.
Вчені довели, що продовжує наше
життя будь-яка робота, яка виконується
із радістю, бадьорий настрій, дозоване
навантаження. Плюси поважного віку —
не лише більше вільного часу, а й можливість духовного вдосконалення, участь у
громадському і політичному житті, відві-

дування бібліотек, музеїв, масових і
культурно-розважальних заходів, розкриття своїх талантів і уподобань.
Літні люди, як правило, оптимісти,
загартовані різними життєвими ситуаціями, їхній завзятості, бадьорості можуть
позаздрити навіть молоді. Адже недаремно їхній вік називають солідний, серйозний, осінній, поважний, пікантний,
золотий, старший, мудрий.
Тож нехай щедре і лагідне бабине
літо дарує не просто ще одне свято, а
здатність радіти життю, відчувати його
красу і неповторність, душевне тепло,
інтерес до всього, що оточує, повагу від
людей, турботу близьких і рідних.
Нехай таке поняття, як «біологічний
вік», відображений у паспорті, залишається формальністю для нарахування
підвищених пенсій і пільг.

Любові вам, здоров’я, добра, захищеності від держави, багатих благодійників, меценатів і завжди пам’ятайте:
людині стільки років, скільки їх вона в
собі відчуває.
А в нашій громадській ветеранській
організації активно працюють Г. В. Павлюк, М. О. Калініченко, Л. А. Канищева,
В. С. Собко, Г. П. Татарченко, Т. О. Сулейко, С. М. Карастельова, О. М. Коломієць, Л. П. Юрченко, Л. М. Безпрозванна, Т. В. Михайленко, Л. Б. Залевська.
Особлива подяка також Л. П. Болдиревій, М. О. Олабіній, Е. О. Одинокіній, Т.
М. Малюк.
Віктор БАБИЧ, голова міської
ради ветеранів, Галина ДМИТРЕНКО,
завідувач відділом обслуговування
районної бібліотеки

У креативному просторі «Джерела»

ПОЗАШКІЛЛЯ
У День позашкілля джерельна родина дружно зібралася на виставку
робіт декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Творчий та
креативний простір «Джерела».
З першою подією в новому навчальному році привітала присутніх директор
Центру Наталія Кисіль і давній друг закладу, людина, яка завжди готова прийти на допомогу, — Андрій Пещерін. Попередньо оглянувши частину робіт, він
захоплено відгукнувся про побачене,
зазначивши, що у джерелят найкращі
викладачі, завжди позитивна атмосфера і що він із задоволенням приходить
сюди на гостину.
Художній керівник Центру Марина
Іллєнок запросила всіх до творчої майстерні «Золоті ручки» та студії художнього валяння. Тут очі розбігалися від
усіляких цікавинок. Вихованці Олени
Кольвах створили яскраву колекцію
ляльок пані Осені, мініатюрні дари цієї
багатої пори року. А студійці під керівництвом Тетяни Швидкої — багато
надзвичайно милих об’ємних іграшок,
картин із мокрого валяння, квітів, зручних цукерниць у пастельних тонах. Тут
— і роботи самих педагогів, і тих, які не
втримались і теж долучились до руко-

ділля. Керівник студії сучасного танцю
Катерина Барладян виготовила витончених ляльок, у яких рухаються ручки,
ніжки, й про одяг для них на різну погоду подбала. Так, затишна майстерня,
де загалом працює 110 дітей, перетворилась на маленький творчий рай.
Зразкова студія творчості «Ра» також порадувала красою. Пейзажі, натюрморти, казкові персонажі, соняхи
й строкаті айстри на малюнках, автопортрети, виконані за допомогою фарб
і пластиліну, архітектурні форми — ви-

хованці Ольги Ралко та Олени Ігоніної
показали свої роботи у різних техніках.
Перегляд цих шедеврів продовжився веселими квестами, учасники яких
створили спільні малюнки на асфальті та на мольбертах, дитячим сміхом,
українськими піснями у виконанні вокального колективу «Співаночка» та
його керівника Аліни Савчук і врученням подяк педагогам, завдяки котрим
відбувся захід.
Як і скрізь, карантинні обмеження
внесли певні корективи в роботу за-

кладу. Проте, попереду — багато цікавих подій, що відбуватимуться у різних
режимах і формах. Див. сторінку Вишгородського міського центру творчості
«Джерело» в соціальних мережах:
Сайт - http://www.v-dzherelo.com.ua/
Instagram - https://www.instagram.com/
ct_dzherelo/
Facebook - https://www.facebook.com/
ctdzherelo/
YouTube - https://cutt.ly/Zd7tNPQ
Telegram - https://t.me/ct_dzherelo
Валентина ЯКОВЕНКО

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель
Конкурсною комісією з проведення
конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель повторно
оголошується проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності у сфері
оцінки земель, що відбудеться у приміщенні Вишгородської міської ради за адресою:
м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 63 А о
10.00 годині 20.10.2020 року.
Об’єктом експертноїгрошової оцінки є
земельна ділянка несільськогосподарського призначення на землях житлової та громадської забудови (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі — 03.07), що
підлягають продажу й перебувають в оренді
у МКП «Віта», а саме – земельна ділянка, ка-

дастровий номер 3221810100:01:193:0153,
площею 0,0323 га, що розташована за
адресою: м. Вишгород, на розі пр. Мазепи
та вул. Грушевського — договір оренди земельної ділянки від 22.06.2005 р.
Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі,
подають на розгляд Комісії такі документи:
- заяву на участь у конкурсі (згідно з додатком № 1 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері
оцінки земель, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 352 від 16.11.2017 р.);
- інформацію про претендента (наявність документів, передбачених ст. 6 Закону України «Про оцінку земель», наявність
оцінювачів з експертної грошової оцінки, які
перебувають у трудових відносинах із претендентом і будуть залучені до виконання

робіт з оцінки майна та підписання звіту,
інформацію щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки);
- копію ліцензії та сертифікату на право
здійснення оціночної діяльності;
- копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
- конкурсні пропозиції (подаються у запечатаному конверті).
Конкурсна пропозиція претендента має
містити пропозиції щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
(у календарних днях).
Заяви з документами на участь у конкурсі подаються у строк до 16.00 години

16.10.2020 року (кожного робочого дня
з 08.00 до 16.00 години, з врахуванням
обідньої перерви 13.00-14.00) та реєструються канцелярією виконавчого комітету
Вишгородської міської ради в загальному
порядку.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору
суб'єктів оціночної діяльності».
Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта
оціночної діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних осіб).
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у виконавчому комітеті Вишгородської міської ради за
адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1,
каб. 69 (тел: (04596) 22-957).

НЕДIЛЯ , 11 ЖОВТНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:25 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
10:30 «Свiт навиворiт»
18:15 «Українськi сенсацiї
2020»
19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2020»
00:20 Х/ф «28 тижнiв
потому»
2+2
06:45 «Загублений свiт»
12:45 Т/с «Перевiзник»

15:40 Х/ф «Перевiзник»
17:15 Х/ф «Перевiзник-2»
19:00 Х/ф «Акт мести»
20:50 Х/ф «Шакал»
23:10 Х/ф «У тилу ворога:
вiсь зла»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 ГIМН УКРАЇНИ
06:10 Додолики
06:20 Шо? Як?
06:40 Уроки тiтоньки
Сови. Уроки обережностi
06:45, 08:10 Уроки
тiтоньки Сови. Ранкова
зарядка
06:50, 08:25 Уроки
тiтоньки Сови. Географiямалятко
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
23:55 Новини

07:15, 08:30 М/с
«Кмiтливий Сяодзi»
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»
14:25 Телепродаж
15:00 Країна пiсень
16:00 Т/с «Модус»
18:00 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
18:30 Д/ц «Всi на море.

Калiфорнiя»
19:30 Д/с «Планета
iнновацiй. Штучний
iнтелект»
19:55 Д/ф «Острови.
Мальдiвськi острови:
дивовижнi пiдводнi свiти»
21:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:00 Х/ф «Баухауз»
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Зiрковий шлях
08:55 Т/с «Людина без
серця»
12:50 Т/с «Наша лiкар»
17:00, 20:00 Т/с «Не кажи
менi про кохання»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою

22:00 Т/с «Рiднi серця»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:00 Х/ф «Мiст у
Терабiтiю»
11:45 Х/ф «Дивергент»
14:30 Х/ф «Дивергент 2:
Iнсургент»
16:45 Х/ф «Дивергент 3:
Вiддана»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 22:00
Країна У
22:30 Х/ф «Хороший рiк»
СТБ
07:15 Х/ф «Осiннiй
марафон»

09:10 «МастерШеф - 10»
12:50 «СуперМама»
16:55 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00 «Один за всiх»
21:10 «Я соромлюсь
свого тiла»
23:10 «Детектор брехнi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Варьяти
07:25, 09:05 Kids’ Time
07:30 М/ф «Лiсова
братва»
09:10 Дiти проти зiрок
10:50 Х/ф «Викрасти за
60 секунд»
13:10 Х/ф «Реальна
сталь»
15:50 Х/ф

«Трансформери:
Останнiй лицар»
19:00 Х/ф «Гра Ендера»
21:00 Х/ф «Хан Соло»
23:50 Х/ф «Вiйна
драконiв»
ІНТЕР
07:50 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:05 «Iнше життя»
12:15 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
17:45, 20:30 Т/с
«Детектива Ренуар»
20:00 «Подробицi»
23:00 Х/ф «Здрастуй i
прощавай»
ICTV
06:00, 09:55

Громадянська оборона
06:55 Бiльше нiж правда
08:00 Анти-зомбi
09:00 Секретний фронт
10:55, 13:05 Т/с «Вiддiл 44»
12:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Кiнгсмен:
Таємна служба»
15:50 Х/ф «Кiнгсмен:
Золоте кiльце»
18:45 Факти тижня
21:20 Х/ф «Тiлоохоронець
кiлера»
23:50 Х/ф «Червоний
горобець»
5 КАНАЛ
07:50 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
08:15, 15:45 Vоїн - це я!

08:25, 15:25 Невигаданi
iсторiї
08:45 Натхнення
09:35, 20:10 Машина часу
10:10, 11:10 Д/c
«Найекстремальнiшi
польоти»
12:25 Iндiйський фiльм
«Вимушенi обставини»
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 Кiнозлива
23:25 Х/ф «Поводир»
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ПАНОРАМА

На ярмарок, як на свято
На ярмарок, який розгортається у м. Вишгороді щонеділі, ми йдемо, як на свято. Спілкуємося між собою і з підприємцями, які продають якісні продукти.
Тут завжди свіжа риба, фрукти, овочі, м'ясні та молочні вироби і
все наше, українське.
Дякуємо міській владі за організацію ярмарку, можливість купувати якісну продукцію за найнижчими цінами, а також керівнику
та організатору ярмарку Ларисі Володимирівні — за чистоту, порядок та наш гарний настрій.
Група жителів Вишгорода

НАМ ПИШУТЬ

З ЮВІЛЕЄМ щиро вітаємо вчителя історії та правознавства
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Людмилу Степанівну ШКОЛЬНУ.
Нехай летять роки в міжзоряний політ,
Але душа нехай про це не знає!
І хай так буде ще з півсотні літ,
Нехай бадьорість Ваша не згасає!
Хай доля Вам підсипле ще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я.
Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю!
З повагою, колектив Вишгородської ЗОШ № 1
Щиро вітаємо з ЮВІЛЕЄМ
Людмилу Василівну ПОПОВУ!
Бажаємо тобі здоров’я, щастя і радості, наша рідна. Нехай у твоєму серці
завжди живе любов!
Ми тебе дуже любимо і хочемо, щоб
ти була завжди в прекрасному настрої,
щоб у твоїх красивих очах частіше світилася радість, а на вустах сяяла усмішка!
Нехай у тебе на душі буде світло і
спокійно, а в житті буде більше приємних подій, цікавих зустрічей і щасливих
моментів. Відмінного тобі самопочуття і
ще довгих років життя!
Син, чоловік, невістка, онуки і сваха
Робота у 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

ЗАПРОШУЄМО
ВИХОВАТЕЛЯ
У ДИТЯЧИЙ САДОК.
Тел: +38(096)448-37-88

Вишгород
Четвер, 1 жовтня 2020 року
Від щирого серця вітаю Ганну Василівну
ПАВЛЮК з Днем народження!
Вдячний Вам за
допомогу в організації життєдіяльності будинку № 5 по
проспекту Мазепи.
За Ваше вміння допомагати мешканцям, підтримувати
та оперативно вирішувати питання, що виникають.
Бажаю Вам нескінченної низки круглих ювілеїв. Нехай з кожним роком душа молодіє, а
життя змінюється в позитивну сторону.
Нехай роки дозволяють Вам дивитися на
цей світ і бачити головне – любов, дружбу, взаєморозуміння, красу, гармонію та не звертати
увагу на побутові негаразди і життєві дрібниці.
Бажаю, щоб досвід і мудрість допомагали
Вам у житті, а доля дарувала більше приводів
для свят та гарного настрою.
З повагою,
Олег Кучмій
Свій ЮВІЛЕЙ відзначатиме 3 жовтня чудова, красива,
добра жінка, наша подруга
Людмила Василівна
ПОПОВА.
Щиро вітаємо,
дорога наша ювілярко!
Скільки прожито літ —
нам не слід рахувати,
Просто хочемо Вам
від душі побажати
Не хворіти, не старіти,
без причин не сумувати
І багато ще разів ювілей
свій зустрічати!
Подруги Надія,
Тетяна, Клавдія

З ЮВІЛЕЄМ щиро вітаємо члена ради міської організації ветеранів
Ганну Василівну ПАВЛЮК.
Радості, добра Вам і здоров'я
На щодень міцного, як граніт.
Світ завжди приймайте із любов'ю,
Хай щастить Вам! Многая Вам літ!
Вишгородська міська організація
ветеранів війни, праці, Збройних сил

Загублений паспорт
№ 004154032,
виданий Вишгородським
РВ ГУ МВС України
у Київській області
від 05.11.2019 р.
на ім’я Віталія Івановича
ЯКУШЕНКОВА,
вважати недійсним

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

Куплю!
1-кімнатну квартиру.
Тел: (098) 801-09-19

e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

3 жовтня день народження святкує член
ради нашої організації
Павло Олексійович БАРАНОВ
В святковий день
Прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров'я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у вас гаразд!

30 вересня відзначила свій 80-річний ЮВІЛЕЙ наша дорога
матуся Олександра Володимирівна ПИРОЖЕНКО.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруємо тобі в цей день.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя й сили,
І радості земної, і тепла.
Діти, онуки, правнук Юра

09.10.2020 р. о 10:00 год.
відбудеться встановлення
меж земельної ділянки
ПрАТ «Укргідроенерго»
кадастровий номер
3221884000:25:004:0102 на
території Лебедівської
сільської ради
Вишгородського району
Київської області

Âèøãîðîä

Дорога наша
Любонько!
Мила донька, улюблена внучка, ніжна
мама та вірна дружина!
Наша велика родина з найкращими почуттями вітає тебе з найулюбленішим
святом
— Днем народження!
Для нас ти завжди
— світлий промінчик,
який дарує усім радість, усмішку, добрий настрій.
Ми пишаємося тим, що твій світлий характер,
добрі звички увібрали найкращі людські якості
— щирість, доброту, щедрість, людяність, готовність допомогти і підтримати.
Ми хочемо, щоб усі негаразди оминали твою
домівку, а затишне родинне вогнище зігрівало
твою сім‘ю, дарувало комфорт і благоденство.
Будь шасливою і успішною, а небесні покровителі нехай оберігають твоє дорогоцінне
здоров‘я. Любимо, цілуємо, обнімаємо.
Родина Лісогорів

ШУКАЮ РОБОТУ НЯНІ.
ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ – 25 РОКІВ,
РІК РОБОТИ В СІМ’Ї.
Тел: (067) 693-59-64, (093) 981-52-64
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.

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
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