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20 жовтня 2020 року з 09:00 до 12:00 у
Комунальному некомерційному підприємстві
«Вишгородська центральна районна лікарня»
пройде платний День донора.
Донорам при собі обов’язково мати паспорт та ідентифікаційний код.
Тел: 097-392-59-32, Мирослава Володимирівна.

ВАЖЛИВО
Шановні мешканці Вишгорода!
Звертаюся до вас з проханням. Дуже важливо у день виборів, 25 жовтня, прийти на виборчі дільниці і зробити свій
вибір. Разом із тим, згідно з нововведеннями у Виборчий кодекс, дозволено змінювати місце голосування. І вже на сьогодні маємо інформацію, що змінили місце реєстрації і голосуватимуть у Вишгороді близько 2 000 людей із інших міст
— з усіх регіонів України, Києва, Київської області, Західної
України. Це суттєва цифра. І це може значно викривити результати голосування. Ми розуміємо, що певні кандидати
реєстрували «своїх» людей. Але не хотілося б, аби замість
вишгородців вибір зробили якісь іногородні люди, які тут не
проживають і їм байдуже на місто.
Прошу всіх відповідально поставитись до голосування і не
допустити, щоб вибір зробили за вас.
Ніякі зальотні проплачені гастролери, моральні тітушки не
диктуватимуть нам, вишгородцям, як жити завтра.

Ми повертаємо землю людям – Президент
підписав указ щодо передачі сільгоспземель
з державної до комунальної власності
Президент України Володимир Зеленський
підписав Указ № 449/2020 «Про деякі заходи
щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин». Документ передбачає передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності.
Як наголосив президент, цей крок завершить
реформу з децентралізації.
Так, 26 жовтня усі новостворені громади отримають землі в комунальну власність та зможуть

НАЦІОНАЛЬНІ СВЯТА

Від козацтва до сучасності
Так назвали патріотичний захід до Дня захисника України та Дня українського козацтва педагоги і вихованці Вишгородського міського центру творчості «Джерело», який відбувся 13 жовтня на подвір’ї закладу.
Солісти Олександра Марисик, Ян Єрсак-Касенич, Катерина Ходос, студія-театр пісні «Полузір’я», вокальний ансамбль «Співаночка», студія естрадного вокалу
«Helen solo», зразковий колектив сучасного танцю «Pa de danse» присвятили свої
художні номери захисникам України, всім, хто причетний до державних свят, які відзначаються в Україні 14 жовтня.
А саме цього дня для них джерелята записали яскравий онлайн-концерт, який
можна переглянути в Instagram - https://www.instagram.com/ct_dzherelo/ та
Facebook - https://www.facebook.com/ctdzherelo/
Хлопчики і дівчатка показали себе, як гідні нащадки козаків, що виховуються на
кращих національних традиціях. Адже директор закладу Наталія Кисіль, заступник
директора Оксана Миненко, а також педагоги під час занять прищеплюють дітям
любов до свого народу, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини
та себе як носія культури нації.
Валентина ЯКОВЕНКО

використовувати кошти від землекористування
для свого розвитку.
За словами В. Зеленського, загалом місцеве
самоврядування отримає у власність понад 2 млн
га землі.
«Ми повертаємо землі людям. З центру – на
місця. Важливо, що закон забороняє продаж земель комунальної власності. І це – гарантія, що
наступні покоління українців залишатимуться
господарями своєї землі», – зазначив президент.
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З ГРОМАДОЮ В СЕРЦІ, З ТУРБОТОЮ ПРО КОЖНОГО!
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!
Ми бачимо Вишгородську громаду такою:
Сильною, спроможною громадою з економічною активністю та інвестиційною привабливістю.
Громадою для людей! Де в основі всіх управлінських
рішень — людина та інтереси громади. 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.
Громадою, 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.
Громадою із сучасними набережними, вітрильною та
веслувальною школами для дітей, спортивними базами,
причалом, яхт-клубами, маринами. Все це дає податки у
бюджет, робочі місця, створює привабливий імідж міста.
Для досягнення вказаних цілей і здiйснення реального
прориву у розвитку нашої громади разом ми напрацювали Стратегію дій на 5 років і готові взяти відповідальність
за її реалізацію, враховуючи вашу думку, адже єдиною
запорукою комфортної, безпечної та доброзичливої для
людей громади є постійний діалог між владою та людьми.
Ми працюватимемо в тісній співпраці з громадськими
організаціями, мешканцями громади та у взаємодії з органами влади всіх рівнів. У межах повноважень та компетенції. За принципами прозорості, публічності, справедливості та підконтрольності громаді.
Зупинимось на основних програмних напрямках.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ.
Ефективна реалізація Програми соціального захисту
малозабезпечених верств населення, збільшення її фінансування.
Термінове погашення заборгованості по виплаті матеріальної допомоги.
Удосконалення системи надання адресної допомоги
найбільш вразливим верствам населення.
Соціальна підтримка непрацездатних громадян та осіб
з обмеженими фізичними можливостями.
Реалізація додаткових до встановлених законодавством гарантій соціальної і матеріальної підтримки малозабезпечених мешканців.
Забезпечення матеріальної допомоги громадянам, які
опинились в екстремальній ситуації у зв’язку з тривалою
і важкою хворобою. Прийняття та реалізація Програми
«Онкологія».
Соціальна підтримка учасників бойових дій та членів
їх сімей.
Створення міського центру соціального обслуговування, підтримки та соціальної адаптації для допомоги
людям, які її потребують та потрапили в складні життєві

обставини, соціальна допомога вдома, соціально-медична реабілітація, паліативна допомога тощо. Створення
міської служби у справах дітей.
Сприяння розвитку громадських ініціатив у сфері соціального захисту, підтримка громадських організацій, що
опікуються соціально незахищеними верствами населення, зокрема Червоного Хреста.
ЕКОНОМІКА. Зміцнення економічних можливостей
через створення умов для залучення інвестицій, грантів.
Створення Агенції розвитку громади. Розвиток сфери туризму. Розробка інструментів підтримки малого та серед-

нього бізнесу, налагодження комунікацій між владою та
бізнес-сектором. Створення координаційної ради трудових ресурсів. Прозорий та збалансований бюджет. Контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків
і зборів, інших надходжень до бюджету, зокрема орендної
плати за землю та плати за комунальне майно. Пропорційний розподіл бюджетних коштів між населеними пунктами
нашої територіальної громади. Забезпечення балансу між
економічною ефективністю і соціальною справедливістю.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, БЛАГОУСТРІЙ, МІСТОБУДУВАННЯ. Створення комфортної
для проживання та безпечної для життя інфраструктури. Забезпечення своєчасного, якісного і безперебійного
обслуговування житлового фонду; роботи комунальної
сфери в умовах конкурентності та економічної обґрунтованості. Прозоре та справедливе формування тарифів на
комунальні послуги. Розробка та реалізація комплексної
Програми ремонту та заміни ліфтів у житлових будинках.

Удосконалення системи збирання та вивезення сміття.
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ. Ревізія та оновлення
зношених комунікацій, зокрема інженерних мереж КП
«Водоканал», будівництво каналізаційного колектора по
вулиці Шолуденка, реконструкція дощової каналізації. Затвердження змін до генерального плану. Повна інвентаризація земель громади. Припинення хаотичної забудови.
Розвиток соціальної та інженерної інфраструктури. Будівництво шкіл, садочків, інклюзивного освітнього закладу.
Підтримка розвитку Технічного ліцею, зокрема надання
додаткових приміщень для навчання, реконструкція спортивного майданчика. Реалізація запланованих та розпочатих проектів (завершення будівництва садочка на вулиці
Шкільній та реконструкції садочків «Чебурашка» та «Ластівка», будівництво третього виїзду з міста, реконструкція
стадіону «Енергетик», будівництво сцени на набережній
Київського водосховища, реалізація проектів громадського бюджету тощо). Утеплення фасадів багатоповерхових
будинків. Запровадження енергозберігаючих технологій.
Будівництво якісних доріг, велодоріжок та благоустрій
прибудинкових територій. Забезпечення пільгових перевезень, організація додаткових пільгових маршрутів для
жителів сіл Осещина і Хотянівка.
Адаптування інфраструктури громади до потреб громадян з обмеженими можливостями.
Стимулювання громадських ініціатив по створенню нових ОСББ, підтримка діяльності існуючих об’єднань. Впорядкування пляжів та інших місць літнього відпочинку на
воді. Очищення водойм. Створення ландшафтного парку
по вулиці Шолуденка за стадіоном «Енергетик».
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ОСВІТА, МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА, КУЛЬТУРА І СПОРТ. Збільшення фінансування
закладів освіти, культури, спорту та охорони здоров’я, покращення їх матеріально-технічної бази. Створення системи заохочень для працівників охорони здоров’я, закладів
освіти, культури та спорту. Розробка механізмів для ефективного використання фінансової автономії закладів освіти.
Сприяння розвитку громадських ініціатив у галузі охорони
здоров’я, освіти, молодіжної політики, культури та спорту.
Створення міської громадської та молодіжної рад. Підтримка діяльності громадських організацій, у т. ч. фінансова.
Підтримка талановитих дітей та обдарованої молоді, в тому
числі через продовження проекту Стипендій. Популяризація і розвиток професійного та масового спорту, зокрема
через систему ДЮСШ, збереження і розвиток існуючих баз,
зокрема реконструкція та осучаснення Навчально-спортивної бази, створення нових об’єктів спортивної інфраструктури. Забезпечення будівництва вітрильної школи. Створення Центру дозвілля для дітей та молоді. Реконструкція
Центру дитячої творчості «Дивосвіт» та БК «Енергетик» у
сучасні дитячі заклади творчості та дозвілля.
Впевнені у реалізації стратегічних цілей і завдань,
тому що маємо:
ресурс великої команди на всіх рівнях влади
знання та досвід
натхнення і бажання працювати.
Віримо у Вашу підтримку та свідомий вибір!
Кандидат на посаду Вишгородського міського
голови Тетяна БРАЖНІКОВА

НОВИЙ СТАТУС — НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Шановна Вишгородська громадо!
Завершується реформа децентралізації. Ми стоїмо на порозі важливих змін. І від кожного з нас залежить, чи досягнемо ми успіхів. Для цього маємо
усвідомити можливості і завдання, які диктує нинішній період. А він вимагає великої свідомості, згуртованості, професіоналізму і щирого прагнення досягти
проривів у розвитку.
Тож, як зміниться життя громади із січня 2021 року?
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 600-р, Вишгородська ОТГ
утворюється у складі двох адміністративних одиниць –
міста Вишгорода та Хотянівської сільської ради (включає
Хотянівку та Осещину).
Оскільки центром Вишгородської громади є місто
Вишгород, то новоутворена ОТГ буде міською, тому й
обиратимемо Вишгородського міського голову та депутатів міської ради.
У Хотянівці та Осещині сільської ради не залишиться,
тут згодом з’явиться староста, який входитиме до складу
виконавчого комітету.
Нова громада матиме нові перспективи для розвитку.
Першою ознакою більшої спроможності громади і абсолютно нового підходу у формуванні її бюджету стануть
прямі бюджетні відносини з державою з 1 січня 2021 року,
без посередництва районної ради і районної державної
адміністрації.
Бюджет збільшиться за рахунок, зокрема, ПДФО, а
це десятки і десятки млн. грн., які зараз поповнюють дохідну частину районного бюджету. Погодьтеся, це суттєві

надходження для фінансування таких потрібних громаді
соціальних об’єктів – будівництва повноцінної школи, дитячих садочків, сучасного оснащення лікарні, модернізації БК «Енергетик», «Дивосвіту», ліцею, початкової школи
в Хотянівці та богато інших об‘єктів інфраструктури.
Як і раніше, так і в подальшому міська влада буде відповідати за розвиток громади, її благоустрій, житлово-комунальне господарство, ремонт і будівництво доріг, розпоряджатися земельними ресурсами, а після виборів у
жовтні з’являться ще і свої повноцінні служби, які опікуватимуться освітою, зокрема школами, дитячими садочками та іншими освітніми закладами, медициною первинної
ланки та архітектурою. Місто також, у широкому розумінні, буде відповідати за заклади освіти, культури, спорту.
Це буде другою ознакою спроможності нашої громади з
точки зору важелів управління.
На плечі громади разом з новими можливостями ляже
і додаткова відповідальність.
У громади з’явиться можливість для швидкого вирішення інфраструктурного дисбалансу на своїй території,
реалізації дієвих програм модернізації мереж, житлового
фонду, дорожньої інфраструктури, іміджевих проектів,
надання всіх послуг на умовах прозорості і сучасних підходів, проривних проектів розвитку.
А це реально лише з сильною та професійною командою, здатною, не втрачаючи ані миті, зрозуміти переваги
нинішнього етапу і покласти їх на служіння громаді.
ЗРОБІТЬ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР!
ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР –
ЗАМОЖНА ГРОМАДА!

Кандидат у депутати Київської
обласної ради Роман БУКОВСЬКИЙ

Вишгород
Четвер, 15 жовтня 2020 року
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Партія ЗМ впевнено продовжує нарощувати відсоток
прихильників — дані соціологічної групи «Рейтинг»
Протягом останнього тижня п’ятірка партій-лідерів місцевих виборів не змінилася. При цьому відбулося падіння рейтингу «Батьківщини» та суттєво продовжує нарощувати відсоток
прихильників партія «ЗА МАЙБУТНЄ», яка вже впритул наблизилася до четвертого місця.
Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи «Рейтинг», проведеному 4–7 жовтня.
Так, на першому місці залишається партія «Слуга народу»,
за яку готові проголосувати 17,2 % з тих, хто визначився і збирається голосувати. ОПЗЖ має 12,6 % підтримки, а за «Європейську Солідарність» готові проголосувати 11,7 % респондентів.
У межах статистичної похибки і з практично однаковим показником розташувалися в п’ятірці лідерів «Батьківщина» – 7,5
% і «ЗА МАЙБУТНЄ» – 7,2 %.
Інші партії, згідно з дослідженням, не долають 5 % бар’єру.
Досліджування проводилося серед населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих
територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні
інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової
вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4 %. Терміни проведення:
4–7 жовтня 2020 р.
За даними соцгрупи «Рейтинг»

Маємо відбудувати Межигір’я
Головним і найважливішим заходом минулого
тижня став для мене круглий стіл «Доля української святині. Історія Межигір’я», який відбувся 9
жовтня. Організатори — Управління культури обласної державної адміністрації, Науково-дослідний
інститут козацтва та Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році».
Захід відбувся за участі провідних науковців галузі
та активістів, яким небайдужа доля Межигір’я — перлини української історії.
Обговорювали шляхи збереження та розбудови
цієї святині.
Будемо відвертими — статус самозахопленого
«музею золотого унітазу» аж ніяк не відповідає справжній ролі Межигір’я в історії України. Адже тут переплелись як мінімум три історичних пласти.
По-перше, — це пантеон козацької слави.
По-друге, — один із найстаріших та найголовніших
у Київській Русі монастирів, що, за церковними записами, був заснований ще в 988 році. А останню та
найбільшу будівлю монастиря більшовики зруйнували
у 1935 році.
Це і Межигірська керамічна фабрика, яка існувала
до 60-х років 19 століття, виробляла унікальні вироби
та була економічною базою монастиря.
Немає сумніву, що Межигір’я має бути уважно досліджене науковцями та археологами. Потім ДЕРЖАВОЮ за участі науковців, громадськості та церкви має
бути розроблений стратегічний план відновлення цієї
культурної перлини.
А потім — головне! Межигір’я має бути відбудоване
за цим погодженим планом. Відбудоване терміново,
як один із найцікавіших та найважливіших історичних
об’єктів України.
Якщо об’єднати зусилля місцевої громади, Київської області, Верховної Ради, Президента та вико-

навчої влади України з діями та прагненнями церкви,
а до державного та церковного фінансування відбудови Межигір’я долучити також небайдужих меценатів,
то реалізація цього проекту стане не тільки історично
справедливою, але й абсолютно реальною. Адже змогли колись у нашій новітній історії відбудувати і Михайлівський собор у Києві, і Батуринський палац. Маємо
відбудувати і Межигір’я.
Вже створена і працює ініціативна група фахівців
та представників громадськості, яка щомісячно збирається по цьому питанню у Києві.
Маємо терміново об’єднуватись для збереження та
розбудови Межигір’я. Бо поки що на місці церкви збудували туалет…
… Під час круглого
столу прозвучали надцікаві доповіді Євгена Букета, Олексія Кузьмука,
Ірини Бекетової, Олени
Бреяк, Всеволода Івакіна,
Дмитра Бібікова, Михайла
Криська, відомого ентузіаста відбудови Межигір’я
Геннадія Межигірського.
Тарас Чухліб вразив не
тільки змістовними та переконливими дослідженнями писемних свідчень
про Межигірський Спасо-

Преображенський монастир, але й довів, що писемна
українська мова існувала задовго до Котляревського,
бо один із межигірських монахів уже в 17 сторіччі писав саме українською.
Я вкотре був у захваті від грунтовного дослідження виробів Межигірської фаянсової фабрики Ольгою
Шкільною (доктор мистецтвознавства, зав. кафедри
образотворчого мистецтва Київського університету
ім. Бориса Грінченка). Показані нею фото виробів фабрики, розшукані частини колекцій тогочасного мецената Оскара Германа Гансена переконливо свідчать,
що межигірський фаянс був елітарним, використовувався у найзаможніших родинах. Такими є вази 18021823 років школи Семена Шевченка, слава Межигір’я
— гіпюрові сервізи, які робили вручну.
Вразило те, що новопетрівський музей має у своїх фондах не тільки свідоцтва української військової
звитяги, але й цікаві експонати та наукові дослідження інших напрямків. Це переконливо довела Любов
Ніколенко, яка продемонструвала цікаві експонати з
фондів музею і за допомогою мистецьких творів Бойчуківської художньої школи розповіла про навколишні
краєвиди та історію Межигір’я 20-30 років минулого
століття.
Цікаву підбірку книжок презентував Олег Філюк.
А зв’язок козацьких поколінь та збереження традицій
продемонстрував гурт козацького вишколу «Межигірський сокіл» (Сергій Шум із синами).
Андрій ПЕЩЕРІН
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Політична партія «Пропозиція»
Катерина ОЛЕКСІЙ:
Я за фахом — журналіст. Закінчивши Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, з 1985 року працюю на Вишгородському районному радіомовленні.
Працюючи на посаді директора Вишгородської редакції районного радіомовлення Київської області, достовірно висвітлюю життя Вишгородщини.
За свою журналістську діяльність неодноразово переслідувалася владою з політичних мотивів.
Події на Майдані Незалежності та війна на Сході України переконали мене не лише бути
літописцем, а й безпосереднім учасником змін у країні. Будучи чинним депутатом, продовжую
відстоювати інтереси всієї громади.
Наразі балотуюся до Вишгородської міської ради від політичної партії «Пропозиція», що
об’єднує професіоналів. Пропоную себе як спеціаліста з гуманітарної сфери та ЗМІ. Сподіваюся на підтримку моєї кандидатури та політичної партії в цілому.

Микола КЛОВАНИЧ:
Народився і виріс у Вишгороді. Протягом багатьох років я помічав, що розбудова міста
відбувається хаотично. Новобудови з`являлись без дотримання санітарних норм. З часом будівництво прискорилося, а санітарні норми не змінилися, а навіть погіршились.
Новобудови за останні роки стали більш естетичні, але прибудинкові території не відповідають сучасним вимогам.
Рішення йти в депутати міської ради продиктоване бажанням навести лад у місті. Змусити забудовника не тільки споруджувати будинки, а й розвивати інфраструктуру: дитсадки,
школи.
Як депутат Вишгородської районної ради, у складі комісії по проведенню інвентаризації
комунального майна спільної комунальної власності у зверненні до керівництва районної ради
неодноразово вказував про порушення й неефективне використання майна та приміщень.

Єлизавета МАЗУРИК:
Я — дружина і мати двох синів. Маю вищу освіту, проживаю у чудовому місті Вишгороді.
Мої шляхи часто перетиналися з іншими містами, та моя родина обрала Вишгород.
У 2018 році разом із чоловіком власними силами відкрили тренувальну залу для боксу та
кікбоксингу, обладнавши її всім необхідним. Також ми долучили професійних тренерів. Моя
мета — зробити спорт доступним для дітей та родин, незалежно від їх соціального статусу.
Я приєдналася до партії «Пропозиція», оскільки вірю і знаю — це команда професіоналів,
рішучих людей, які можуть змінити зсередини корумповану систему.
Я балотуюся у депутати Вишгородської міської ради, щоб мати змогу налагодити систему
розвитку спорту.
Мені потрібна Ваша підтримка, щоб наша молодь ставала сильною, спортивною та могла
подолати всі негаразди на своєму шляху!
Адже правда інколи має бути з кулаками!

Володимир ТАТАРКО:
Народився та навчався в Києві, маю вищу освіту (КПІ та Академія ПСВ ФПУ). Працюю
генеральним директором ТОВ «Аерокосмічні технології».
Більше 25 років тому переїхав жити до затишного міста Вишгорода, але аварійний стан
мого будинку та багатьох інших у місті, які ніколи не бачили капітальних ремонтів, примушують
боротися з байдужістю та бездіяльністю місцевої влади.
З роками додалися ще і проблеми безглуздої забудови міста багатоповерхівками — перевантаження інженерних комунальних мереж, інфраструктури міста, нестача місць для дітей у
садочках та школах, повна відсутність паркувальних місць.
Як юрист, я бачу у місті скрізь грубі порушення державних будівельних норм, законів України та власних інтересів мешканців Вишгорода.
Я балотуюся у депутати міської ради від партії «Пропозиція», щоб мати можливість разом
з Вами зупинити це знущання над містом та перетворити його знову у зручне та затишне для
проживання, де будуть панувати закони, прозорість та повний громадський контроль.

Леся ВАЛЬКО:
1982 р. н. Одружена, мати трьох дітей. За освітою — землевпорядник.
Основна ціль: об’єднувати та підтримувати громадські ініціативи;
посилювати громаду через економічний розвиток.
Рішення йти разом з партією «Пропозиція» викликане бажанням бути разом з професіоналами в одній команді, де вже є приклад успішного розвитку міста.
Ціль команди та моя особисто — зробити ефективним успішний розвиток нашої громади.
Влада, яка поруч з людьми, має займатися не політикою, а вирішенням питань місцевого значення: розвитку інфраструктури, наповнення бюджету, залучення інвестицій, розвитку
освіти та первинної ланки медицини, надання адміністративних послуг, що забезпечить сталий розвиток нашої території.
Ми маємо зробити свій вибір на користь громади!

Тарас КАДУК:
Народився та виріс у мальовничому та історичному місті Чернівці. Тому з дитинства звик
до красивої природи та чарівних ландшафтів.
Це одна з причин, чому я оселився та працюю у Вишгороді. Тут народився мій син і проживає моя сім’я.
Після закінчення Національної академії державної податкової служби України, де здобув
вищу освіту за напрямком «Право», трудову діяльність розпочав на посаді дільничного інспектора міліції у Вишгородському РВ ГУ МВС у Київській області. Після цього продовжив службу
на посаді оперуповноваженого карного розшуку. На даний час продовжую службу на посаді
начальника сектору превенції Вишгородського ВП ГУНП у Київській області.
Йду в депутати з проектом створення муніципальної або місцевої поліції, на яку буде покладено функції патрульної служби з можливістю нагляду за безпекою на дорогах. Муніципальна поліція повинна підпорядковуватись виключно місцевим територіальним громадам.
Керівник муніципальної поліції — виборча посада! Суддя районного суду — теж виборча посада! І вони повинні бути повністю підзвітні ГРОМАДІ.
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Сергій ЖАДАН:
Я балотуюся у депутати Вишгородської
міської ради з тим,
щоб впровадити у місцеву владу професіоналізм, який є основою для процвітання
громади.
Водночас
однопартійці висунули мене кандидатом
на посаду міського голови. Я чітко усвідомлюю відповідальність
за цю довіру. Я дав
згоду тому, що за моїми плечима стоїть сильна і ефективна команда однодумців, з якою я зможу реалізувати найамбітніші плани по місту. Як і обіцяв, сьогодні
продовжую презентувати нашу креативну команду.

Олег КУЧМІЙ:
Вишгород — місто,
де я народився, зростав
і живу сьогодні. Маю три
вищі освіти. Працював у
різних сферах на керівних посадах. За допомогою набутих практичних
знань та досвіду вдалося реалізувати низку
успішних проєктів у різних сферах.
Останні 5 років життя є чинним депутатом
Вишгородської міської
ради. Висунувши свою
кандидатуру на місцевих виборах у 2015 році, мав намір реалізувати кілька передвиборчих ініціатив, однією
з яких було бажання побудувати футбольне міні-поле
та реконструювати дитячий майданчик. І це вдалося у
2017 році. З того часу між будинками № 5 та № 7 по
вулиці Дніпровській дітлахи грають на майданчику та у
футбол на власному полі.
Маю досвід роботи у житлово-комунальній сфері.
У період з 2016 по 2019 роки працював заступником
директора КП «Управляюча компанія» Вишгородської
міської ради.
Задля професійної реалізації цілей на благо Вишгорода закінчив у 2019 році Національну академію
державного управління при Президентові України за
спеціальністю «Публічне адміністрування».
Разом із професійною командою партії «Пропозиція», яка по всій Україні об’єднала ініціативних людей
— професіоналів своєї справи, маю сили та бажання
зробити Вишгород одним із найкращих та найкомфортніших міст для проживання.

Леся МАМАЙ:
За фахом я — юрист,
завершую навчання в аспірантурі.
З власної ініціативи безоплатно надавала правову допомогу
у створенні ОСББ. Не
переступаючи букву закону, домоглася ремонту
даху нашого будинку.
Після цього я працювала в м. Вишгороді
в службі, що надавала
безоплатну правову допомогу особам, які не
мали змоги сплачувати
послуги адвоката.
Сьогодні я добре обізнана в проблематиці комунального господарства та потреб містян. Я можу
зробити ще більше, як депутат міської ради, маючи в
руках додаткові важелі та інструменти впливу. Тому я
прийняла рішення піти в депутати.
Я хочу зробити енергоефективними тепломережі,
що дозволить менше платити за тепло у квартирах.
Мене дуже цікавить напрямок соціальної адаптації
та самопочуття жінок у нашому складному світі, де існує гендерна дискримінація. Інакше кажучи, ми маємо
об’єднуватись заради вирішення наших проблем та
викликів. Задля внутрішнього яскравого самопочуття, спільного вирішення питань дозвілля, соціального
статусу, взаємопідтримки та отримання позитивних
емоцій. Ми це зможемо зробити разом. Ми того варті.

Вишгород
Четвер, 15 жовтня 2020 року
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Київщині пропонують Стратегію розвитку
Київщина – один із найпотужніших
регіонів. Київська область – лідер за
багатьма параметрами. Водночас тут
є і проблеми. Їх вирішенням у найближчі роки і планує займатися центральна влада за допомогою новообраних місцевих депутатів.
«Наша країна може бути успішною

тільки тоді, коли успішним буде кожний
регіон», – заявив нещодавно президент
України Володимир Зеленський.
Заради такого успіху командою
Олександра Дубінського та партією
«Слуга Народу» на Київщині підготовлено Стратегію розвитку Київської області на 2020–2027 роки. Вона передбачає

Передвиборча програма
кандидата в депутати
до Київської обласної
ради Андрія Анісімова
Київщина — пристоличний регіон,
який успішно розвивається, маючи великі перспективи в агропромисловому
комплексі, промисловому виробництві,
транспортному сполученні та туризмі.
Політична партія «Слуга Народу», від якої я балотуюсь у депутати
Київської обласної ради, є командою
Президента України Володимира Зеленського, підтримує його політику та
втілює всі його ініціативи по розвитку
та модернізації нашої країни.
Стратегія розвитку Київщини
Київщина — регіон розвитку промисловості:
— нові робочі місця з достойними
умовами праці;
— високотехнологічні екологічно
безпечні підприємства;
— вітчизняні та іноземні інвестиції;
— розвиток малого та середнього
бізнесу.
Київщина — регіон транспортних
сполучень:
— сприяння реалізації будівництва
нової обхідної дороги навколо Києва в
межах президентської програми «Велике будівництво»;
— доступне транспортне сполучення для мешканців області;
— сучасний та екологічний транспорт.
Київщина — регіон соціальної відповідальності:
—
забезпечення
закладами
дошкільної освіти;
— доступна шкільна освіта;

— розвиток позашкільної освіти;
— патріотичне виховання молоді;
— ремонт та забезпечення медичних закладів сучасним медичним обладнанням.
Київщина — регіон розвитку туризму:
— визначення стратегії розвитку
туризму Київської області;
— прокладання нових та розвиток
існуючих туристичних маршрутів регіону;
— всебічне інформування про
туристичний кластер регіону в мережі
інтернет та інших інформаційних ресурсах.
Наша мета — сформувати та втілити в Київській області стандарти якісного та комфортного життя.
Наша стратегія — створити умови
для всебічного розвитку та отримання найкращої освіти нашою молоддю, що в свою чергу робить її конкурентоспроможною на ринку праці, а
в майбутньому сприятиме створенню
високооплачуваних робочих місць, як
рушійної сили розвитку економіки.
Йдучи пліч о пліч із командою професіоналів з політичної партії «Слуга
Народу», запевняю, що й надалі моя
робота на користь нашої області буде
плідною, а регіон буде розвиватись!
Прошу виборців зробити виважений вибір, підтримавши мене та команду «Слуга Народу» на Київщині!
Переможемо разом!
З повагою, Андрій АНІСІМОВ

вирішення проблем екології, транспорту, безпеки та багато іншого. Зокрема,
зростання середньої зарплати в регіоні
до більш ніж 15 тис. грн, зменшення безробіття – на третину, зростання валового продукту Київщини до 130 % від
середнього по країні. На цілі розвитку
планується залучати фінансування з різноманітних джерел, лише з держбюджету – близько 3 млрд грн на рік.
Екологія
Кількість стихійних звалищ постійно
зростає, забруднюються річки та ґрунтові води, і вже в недалекому майбутньому постане питання, де взяти воду,
придатну для споживання. Вирішувати
проблему будуть сучасні сміттєпереробні комплекси, які перетворять отруту на
вторинну сировину.
Логістика
Стратегія 2020–2027 передбачає
будівництво Київської обхідної дороги,
що дозволить переспрямувати транспортні потоки за більш зручними для
всіх маршрутами. Також команда Олександра Дубінського пропонує створення нових пасажирських маршрутів між
населеними пунктами області з використанням електротранспорту, а на існуючих – поступово замінювати старі
автобуси та маршрутки. Це дозволить
знизити вартість проїзду для громадян,
а також позитивно вплине на екологію
регіону. Також є плани створити новий
міжнародний аеропорт на території об-

ласті.
Безпека
Попереджати злочини буде інтегрована система відеоспостереження
та аналітики. Вона дозволить не лише
вчасно отримувати якісну інформацію в
реальному часі, а й напряму впливатиме
на безпеку громадян, профілактику та
ефективність протидії злочинам.
Доходи
Підтримка бізнесу має забезпечити
зростання доходів робітників та збільшення кількості робочих місць у регіоні.
Ставка – на перспективні інноваційні
проекти. Зокрема, створення на Київщині регіонального інноваційного центру в таких галузях, як біомедицина та
сільське господарство. Це перші «точки
зростання» – надалі їх буде більше.
Мета команди «Слуга Народу» на
Київщині – створення комфортних та
безпечних умов життя для мешканців
регіону.
«Ми йдемо в місцеву владу, щоб
реалізувати зміни, розпочаті президентом Володимиром Зеленським рік тому.
Наша мета – змінити владу, яка роками
була не спроможна зробити життя людей нашого регіону більш комфортним
та безпечним. І це далеко не все, що ми
мусимо і будемо робити. Але маємо зробити це разом!», – каже голова обласної
організації «Слуги Народу» та перший
номер у списку партії на виборах до облради Олександр Дубінський.
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Тримаємо напрямок на європейські
стандарти в медицині

Цього року в Україні продовжилась медична реформа вторинної
ланки. Основною вимогою реформування галузі охорони здоров’я є
підписання договору між медичними
закладами та Національною службою здоров’я України щодо надання
медичної допомоги згідно з вимогами «Пакету медичних гарантій 2020».
Комунальне некомерційне підприємство «Вишгородська центральна
районна лікарня» Вишгородської
районної ради підписало договір з
НСЗУ по 11 пакетах надання медичної допомоги.
Тепер лікарня вийшла на новий
рівень фінансування, тобто, отримує
кошти за надані медичні послуги (проліковані випадки), а не за наявні ліжкомісця.
Розпорядженням Кабінету міністрів
України від 15.01.2020 року «Про затвердження переліку опорних закладів
охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року» лікарня визначена опорним закладом госпітального округу Київської області. Опорні
лікарні забезпечують надання висококваліфікованої медичної допомоги
ургентним хворим.
Пандемія COVID-19 внесла корективи у життєдіяльність та роботу всіх
медичних установ України. У зв’язку з
цим були визначені лікарні першої, другої та третьої хвилі, що забезпечують
надання медичної допомоги пацієнтам
з COVID-19. Наша медична установа

не була включена до цього переліку,
але забезпечувала надання медичної
допомоги пацієнтам із пневмоніями, до
отримання результатів ПЛР. Для забезпечення повноцінного функціонування
під час карантину генеральним директором закладу Іваном В’ячеславовичем
Клюзком та за підтримки місцевої й районної рад, меценатів було організовано доїзд співробітників до місця роботи
та повноцінне забезпечення засобами
індивідуального захисту.
Наступним етапом реформування
опорних лікарень стало створення на їх
базі відділень екстреної (невідкладної)
медичної допомоги.
На виконання доручення прем’єрміністра України від 7 лютого 2020 року
№ 5234/0/1-20 щодо ремонту і приведення відділень екстреної медичної
допомоги до уніфікованого зовнішнього вигляду, з урахуванням оптимізації
маршрутів бригад екстреної медичної
допомоги та встановлення необхідного обладнання в КНП «Вишгородська
ЦРЛ» ВРР розпочались ремонтно-реконструктивні роботи першого поверху
будівлі стаціонару, розташованого за
адресою: вул. Кургузова, 1.
Відділення екстреної медичної допомоги створене для надання більш
якісної та наближеної до пацієнта цілодобової медичної допомоги. У відділенні функціонуватимуть: цілодобовий
пост чергового лікаря, розширений
травмпункт згідно з вимогами Брендбуку, палата з ліжками для тимчасового
перебування пацієнтів, діагностичний
блок (УЗД, рентгенографія, фіброгастроскопія, лабораторна діагностика), що дозволить суттєво скоротити
час обстеження пацієнта перед госпіталізацією до відділення стаціонару.
Окремий бокс для пацієнтів із ознаками інфекційної хвороби. Встановлено
новий сучасний ліфт для перевезення
важкохворих пацієнтів та маломобільних груп населення. В подальшому також заплановано кабінет комп’ютерної
томографії. При проведенні ремонтних робіт враховано потреби доступу
людей з інвалідністю та використання
ними приміщень, передбачено засоби,
пристрої та пристосування відповідно до ДБН В.2.2.-9, ДБН В.2.2-40:2018
Інклюзивність будівель і споруд щодо
маломобільних груп населення.
Завдяки вдалій організації та своєчасному фінансуванню будівельні

роботи проводились без припинення
функціонування медичного закладу.
Керівник медичного закладу сприяє постійному професійному зростанню лікарів: «Підтвердженням високого
кваліфікаційного рівня наших співробітників є те, що вони щорічно беруть
участь у Європейських з’їздах і конференціях за напрямками: травматологія,
гінекологія, хірургія. Зазвичай, на подібних форумах звучить 2-3 доповіді
від України, і одна з них обов’язково
є від Вишгорода. Як правило, ми узагальнюємо наш річний досвід по тому
чи іншому напрямку і адресуємо ці напрацювання до європейських медичних інстанцій, де ця доповідь проходить
ретельну цензуру і після того викладається англійською мовою доповідачем.
Ця стаття була б не повною, якби ми
не сказали добре слово Вишгородській
районній, міській радам, їх очільникам,
депутатам за всебічну і посильну підтримку. У межах наявних коштів вони
зробили все можливе для нашого розвитку. За це — велике спасибі.
Ще хотів би наголосити, що медичні
заклади вторинної ланки передбачають певну маршрутизацію пацієнтів, а
це, в свою чергу, звернення до первинної ланки (сімейні лікарі) – на догоспіталізаційному етапі та після виписки.
Така взаємодія дасть можливість
оптимізувати потоки пацієнтів та на-

давати своєчасну допомогу ургентним
пацієнтам.
Будьмо свідомими і, звісно, здоровими», — наголосив Іван КЛЮЗКО,
головний лікар КНП «Вишгородська
ЦРЛ» ВРР.
Вікторія ШМИГОРА

Вишгород
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Віталій
Денисенко:
«Головне
не участь
у виборах,
а можливість
реалізувати
позитивні зміни»
Знову на часі вибори і знову обіцянки. До того
ж, все ускладнилося з процедурою виборів, які мають закріпити зміни з децентралізації. Нові райони,
нові громади, нові принципи управління та фінансування. І, звичайно ж, нові політики. Про цілі та завдання «Європейської Солідарності» на обласному
та районному рівні нам розповіли кандидат у депутати Київської обласної ради Віталій Денисенко та
голова Вишгородської районної ради Ростислав Кириченко.
— Ваша політична сила, «Європейська Солідарність», сьогодні друга за всіма соціологіями. Чи поділяєте ви такий оптимізм? Чи певні, що спроможні
щось змінити на Вишгородщині?
Р. Кириченко:
— А чому б і ні? За останні роки ми довели, що можемо діяти та поступово покращувати нашу рідну Вишгородщину. Остання каденція в тих кризових умовах по
всій країні довела нашу спроможність тримати контроль над ситуацією, реалізувати програми поступового
розвитку. Війна, економічні кризи, пандемія тощо, але
ми втримали порядок та виконали державні завдання.
І люди це бачили. Разом ми відстояли Вишгородський
район та не стали пасти задніх у Бучанському. Ми вийшли на створення Вишгородської ОТГ, як провідної на
півночі Київської області, що вже скоро надасть серйозний поштовх розвиткові нашого міста. Ми реалізували
чимало проєктів, щоб вважати себе оптимістами.
Але проблеми, звичайно, є, де ж їх немає? Для їх
вирішення потрібна потужна команда на різних рівнях.
От, спитайте, які цілі перед собою ставить Віталій
Денисенко. Молодий юрист, успішний підприємець, що
має значний досвід роботи і на державній службі, і в
приватному секторі. Універсал, як зараз кажуть. Йде на
обласний рівень, без якого вишгородській громаді самотужки точно не впоратися. До цього у владі не був.
В. Денисенко:
— Так, Ростиславе, дякую за рекомендацію. Сьогодні час дуже складний, непевний. Але саме зараз вирішив брати участь у перших у своєму житті виборах
у якості кандидата. Є ідеї, є енергія, то мають бути і
необхідні розумні зміни. Були різні пропозиції, навіть у
Києві, але моє серце з Вишгородщиною. Тут живуть мої
батьки, тут мої спогади, найулюбленіші місця нашої родини. Потенціал краю — неосяжний. Потрібні ініціативи
та злагоджені дії громади. Це виклик часу, якщо хочете.
Тому я разом із поміркованими патріотами та місцевими спеціалістами з різних галузей іду на вибори. Але
головне — не участь у виборах, а можливість ініціювати
позитивні зміни. Стати автором нашого життя.
Зараз жодна партія окремо не впорається, тому потрібне згуртування всіх здорових сил суспільства. Є в
мене кілька своїх тем, що болять, і є воля долучитися до
їх розв’язання. Це зняття вузла транспортних проблем,
формування нового сучасного бренду Вишгорода з використанням наших чудових природних переваг — найкращої на Київщині лісової місцевості та свого «моря»
— Київського водосховища. Ідей багато, люди є, тепер
потрібно зрозуміти, чи є на це загальне бажання вишгородців.
Добре, заінтригували. А що Ви конкретно маєте на
увазі під транспортним питанням? Зазвичай, тема не з
вишгородських. У чому тут проблема, і яка ініціатива від
вашої партії?

В. Денисенко:
— Необхідно упередити транспортний колапс. Місто
зростає, кількість транспорту теж, щільність трафіку на
напрямку «Вишгород-Київ-Вишгород» так само. У той
же час за новим проєктом великої окружної дороги навколо столиці, що в серпні була презентована Президентом України, магістральний шлях оминає Вишгород.
Інтереси нашої громади не враховані. Трафік по греблі
ГЕС буде тільки зростати. Напрям на Київ теж не розвантажиться. Нічого не зміниться для містян, які їдуть
в одеському напрямку, на лівий берег Дніпра або у напрямку летовища на Бориспіль тощо. Стане важче.
Якщо вже наступного року вжити заходів, то через
півтора року у напрямку на Оболонь до станції «Героїв
Дніпра» столичної підземки в нас буде гідна альтернатива. Необхідно розширити Мінський проспект, оптимізувати по ньому наявні розв’язки та зменшити кількість
світлофорів на в’їзді на Виноградар. І туди піде значний
трафік з Вишгорода та всього району. Багатьом потрібна та лінія метро, а нові станції набагато наблизять
метро до нас. Виграють усі. Мешканці Вишгорода, Оболоні, селищних громад району, адже рух збалансується
на два потужні напрямки.
Чимало проблем із транспортом і в самому Вишгороді.
Р. Кириченко:
— Необхідно провести оцінку кількості автотранспорту у Вишгородській ОТГ, за результатами якої збудувати необхідну кількість паркомісць у різних районах
громади, що заплановані генпланом. Можливо, підземних. Або за межами міста, бо в нас все сконцентровано
в центрі та дістатись пішки до околиці можна за 10 хвилин. Можна облаштувати недорогі комунальні парковки
на ніч.
— Багато нарікань на високі тарифи, на комунальні тарифи у Вишгороді та районі, зокрема, на
вартість опалення. Чи так це, і як можна змінити ситуацію?
Р. Кириченко:
— У порівнянні з іншими містами Київщини, у нас
тариф на опалення — один із найнижчих —1502 грн за
1 гігакалорію і найближчим часом розглядатиметься питання про його зниження, тоді як у Бородянці, Фастові,
Яготині та деяких інших містах Київщини, згідно з даними КОДА, він сягає близько 2500 грн. Тож, по області
ми в плані величини тарифів — не на перших місцях,
а з кінця. Інша справа, що є проблема непродуктивних
втрат тепла, оскільки для багатьох ОСББ є актуальною
проблемою енергозбереження. І ми активно працюємо
в цьому напрямку.
В. Денисенко:
— Це і проблема енергоефективності. Наразі ми
розробили модель співпраці з Національним фондом
енергоефективності, щоб залучити ОСББ Вишгорода
та району до програми фонду «Енергодім». Програма
передбачає виділення грантів та кредитів як на енергоаудит будинків, так і на технічне переоснащення інженерних систем, утеплення будинків. Програма запрацювала тільки в цьому році, бюджет фонду – 100 млн євро,
тому мешканці Вишгорода та району будуть одними з
перших її учасників.
— Актуальною для майже всіх передмість є проблема дефіциту місць у школах та дитячих садках.
Якою є ситуація в цьому плані у Вишгороді? Чи ре-

ально її вирішити?
Р. Кириченко:
— Що стосується шкіл, то у нас дефіцит складає приблизно 1 тис. місць для школярів. Не вистачає приблизно двох дитсадків. У нас є потреба в дитсадках на 500
місць, а зазвичай вони будуються на 150 місць із розширенням до 300. Вирішуємо цю проблему. Так, на 20222023 роки заплановано завершення добудови корпусу
Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я», що забезпечить додаткових 400 місць для школярів.
В. Денисенко:
— У кожної ОТГ відтепер буде більше коштів та свобода ними розпоряджатися. І вирішувати будувати чи не
будувати школу чи дитячий садочок будуть не у Києві, а
на місці. Є ще певний ресурс — забудовник, що зводить
багатоповерхівки, має подбати і про інфраструктуру.
Можливо, одному забудовнику не під силу збудувати
школу, але два чи три, об’єднавшись, зможуть у досить
стислі терміни (1-2 роки) добудувати окремий корпус у
вже існуючій школі. За нашими підрахунками – два таких проєкти – і 1000 маленьких мешканців Вишгородської ОТГ будуть комфортно навчатися поруч зі своїми
домівками.
— Як можна говорити про задоволення потреб
вишгородців, якщо у місті відсутні сучасний кінотеатр та муніципальний ринок?! Чи є шанси у вишгородців найближчим часом отримати ці дуже важливі об’єкти місцевої інфраструктури?
В. Денисенко:
— Враховуючи кількість населення міста разом із
районом, треба вести мову про відкриття навіть не одного, а декількох кінотеатрів. Треба враховувати формулу європейських стандартів. В Україні на 100 тис.
населення – одна з гаком зала, тоді як у невеличких
європейських державах на таку ж кількість: у Латвії –
три зали, в Естонії – чотири, у Чехії — п’ять. Тож маємо
готувати програму розвитку кінотеатрів для мешканців
міста і району.
Актуальною є проблема відсутності ринку. В результаті продавці їдуть торгувати або на київські ринки, або
стихійно торгують із асфальту. Це призводить до втрати надходжень до бюджету міста, і є загрозою здоров’ю
громадян. Адже санітарних норм дотримуються далеко
не всі. Влада має якомога швидше назвати містянам
місце майбутнього ринку та строки його облаштування.
Р. Кириченко:
— Дійсно, в місті немає муніципального ринку. Люди
дуже потребують робочих місць у сфері торгівлі. Наразі
існує декілька варіантів місцезнаходження майбутнього
ринку та архітектурних проектів його побудови. Вважаю, ми маємо знайти найкраще рішення в інтересах
громадян та вирішити проблему.
Також згоден, що місту потрібний кінотеатр. Так сталося, що багато років ця проблема не вирішувалася.
Наразі знайдено шлях до створення першого кінотеатру у місті, бо треба з чогось починати. У нас є будівля
колишнього кінотеатру «Мир». Тож ми збираємося розширити це приміщення за рахунок прилеглої території з
фонтанами та шляхом реконструкції отримати сучасний
кінотеатр.
Дякую Вам за цікаву розмову. Бажаю, щоб Ваші
плани швидше стали реальністю, адже це в інтересах
усіх вишгородчан.
Розмову вела Неллі ХОМЕНКО
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Моє кредо — допомога і захист

У Вишгороді формується команда
нового спрямування, яка починає активну роботу по відновленню моральних цінностей, що близькі кожному з
нас. Я — частина цієї команди, кандидат у депутати № 4 до Вишгородської
міської ради по виборчому округу №
2 від політичної партії «Європейська
солідарність».
Мені подобається і у мене гарно виходить виконувати роль координатора
між людьми різного віку, професій, напрямків реалізації, і я старатимусь використати свій досвід, знання, сили і ресурси, щоб відновити віру людей у те, що
похід у владу не є способом заробляння
грошей. На жаль, це притаманне не всім
кандидатам. Самодостатніх, сформованих людей не так і багато. Я маю власні
підприємства, які тривалий час реалізовуються в різних напрямках. А також є

сили і досвід, які хочу застосувати у місті,
де я народився.
Сьогодні наша політична сила генерує навколо себе молоду енергію створення, яка, я переконаний, перетвориться на енергію життя і розквіту нашого
улюбленого міста. Поруч зі мною в цьому
напрямку йдуть молодий перспективний
політик Ростислав Кириченко, прекрасна і розумна жінка Анна Поліщук, спортсмен Віктор Шубка, захисники України
Іван Татауров, Михайло Салагаєв, професіонали своєї справи Ліана Флоринська, Юлія Савина, Антоніна Черняк,
Олександр Клавдієнко, Ніна Піддубна
Гайде Різаєва, Ярослав Кондратюк та
інші.
Враховуючи власний життєвий досвід
і мої моральні цінності, постараюсь передати їх багатьом представникам нашої
політсили. Ми повинні бути однодумцями, дотримуватись спільних політичних
поглядів партії. Своєю активною працею
та допомогою людям кожен день маємо
переконувати їх у перевагах нашої політичної сили «Європейська солідарність».
На посаді депутата Вишгородської
міської ради старатимусь допомагати
людям, захищати їхні інтереси, які сьогодні, я вважаю, представниками депутатського корпусу і місцевої влади виконуються неналежним чином.
… У Фейсбук я розмістив власну ідею
про створення у Вишгороді літнього кіномайданчика «Вишгородський кіносвіт».
За три дні цей пост зібрав більше тисячі
переглядів. Тобто, тема розвитку кіно-

мистецьких проектів — вкрай необхідна.
Як історик-музеєзнавець, я хочу змінювати ставлення вишгородців, до історичних та музейних цінностей. Тому
з липня цього року я став радником директора Вишгородського історико-культурного заповідника Влади Литовченко.
З нею ми будемо разом залучати якомога більше людей до перегляду музейних
експонатів.
Тим депутатам, які зберуться у новій сесійній залі Вишгородської міської
ради, бажаю знайти правильну стратегію розвитку міста разом з представниками інших політичних сил, які стоять на
платформі збереження і розвитку нашого міста.
Сьогодні виборцям варто аналізувати, хто йде в міську раду і заради чого.
На жаль, на мою думку, переважна більшість людей ідуть за вирішенням особистих питань, а не для зміни чи покращення
життя вишгородчан. Маючи офіцерську
честь, моральні риси характеру та досвід роботи журналістом, вважаю своїм обов’язком з 26 жовтня інформувати
громадськість щодо всіх корупційних та
протизаконних дій чи розпоряджень, що
будуть прийматися органами місцевого
самоврядування та депутатським корпусом і надавати їм правову оцінку.
Щодо розвитку молодіжного спорту.
Днями я познайомився з однодумцями
і партнерами з волейболу. Імпонує, що
цей вид спорту покликаний на створення
КОМАНДИ, кожен представник якої має
бути на своєму місці і в свій час. Тому

буду активно підтримувати і розвивати
цей вид спорту у місті Вишгороді і районі. До речі, представник нашої політсили Юлія Савіна — кандидат у майстри
спорту з волейболу. Тому, шановні друзі,
кому є близьким спорт, будемо раді з
вами зустрітися на волейбольному майданчику.
Життя після 25 жовтня продовжується, і від нас з вами залежить, яким шляхом розвиватиметься місто — шляхом
розвитку чи шляхом руйнації.
Наші діти та активна молодь самі
мають обирати, до чого їм приєднуватись — чи до створення перспективних
кіномистецьких проектів, чи до розвитку
спорту. Головне – створити їм належні
умови та активно допомагати в їх реалізації.
Я впевнений, що здоровий глузд і
бажання жити в місті, яке розвивається,
переконає виборців зробити правильний
політичний вибір, і ми зможемо командою відстоювати моральні принципи,
близькі нам усім.
З Божим благословенням і вірою в
краще ми здолаємо усі перешкоди на
шляху.
Моє життєве кредо — допомога і захист. Це те, що я хочу і буду робити. Мій
телефон: 066 224 98 95.
Долучайтесь, друзі, до нашої команди однодумців.
Олег КОЛЯДА,
історик-музеєзнавець,
кінопродюсер, підполковник запасу
органів СБУ

Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 грудня
КАРАНТИННІ ЗАХОДИ
Регіони позначатимуть зеленим, жовтим,
помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення Covid-19, залежно від епідемічної ситуації. Маркуватиме регіони автоматизоване програмне забезпечення на основі
алгоритмів і даних. Національна комісія ТЕБ
та НС затверджуватиме дані.
Що змінюється для адаптивного карантину після 13 жовтня?
Додатково посилюються обмежувальні
заходи у регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічної небезпеки.
У
регіонах
«зеленого»,
«жовтого» та «помаранчевого» рівнів: дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів та за умови дотримання учасниками
протиепідемічних заходів.
Місцеві органи самоврядування —
отримають доступ до даних електронного
сервісу «Дій. Вдома». Це необхідно, аби
контролювати осіб, які підлягають самоізоляції чи обсервації, або порушують правила
карантину.
Для Єдиної державної системи цивільного захисту по всій території України продовжується режим «Надзвичайної ситуації»
до 31 жовтня 2020 року.
Коли регіон вважається «зі значним
поширенням COVID-19»?
Якщо наявна хоча б одна з ознак:
o завантаженість ліжок у лікарнях понад 50 % протягом п’яти днів поспіль (без
урахування ліжок, відведених для лікування
COVID-19 у дитячих та пологових відділеннях);
o середня кількість тестувань методом
ПЛР та ІФА не менше 48 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.
Зелена зона
немає сплеску захворювань, завантаженість ліжок у лікарні на рівні 5 %.
перебування у громадських будівлях у
масках або респіраторах
масові заходи за участі більше 50 осіб
кінотеатри та заклади культури з наповненістю не більше 50 % місць у кожному
окремому кінозалі або залі
перевезення пасажирів тільки в межах
сидячих місць

відвідування закладів дошкільної,
шкільної, позашкільної та спеціалізованої
освіти, якщо на самоізоляції понад 50 % дітей
та персоналу закладу
робота кафе, барів, ресторанів після
24-ї та до 7-ї години. Але дозволяється адресна доставка та на винос.
Жовта зона
5 днів поспіль змінюються показники захворювань. При цьому завантаженість лікарняних ліжок на рівні від 5 % до 50 %, не враховуючи у дитячих та пологових відділеннях.
масові заходи за участі більше 30 осіб
відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого
віку, крім тих, що надають послуги кризово
на вході до закладів чи заходів потрібно
розмістити інформацію про можливу кількість
відвідувачів. Контроль має здійснювати власник приміщення або організатор події
обмеження зеленої зони зберігаються
Помаранчева зона
завантаження ліжок становить від 50 %
до 75 %, не враховуючи у дитячих та пологових відділеннях.
масові заходи за участі більше 20 осіб
робота закладів розміщення (хостели,
туристичні бази тощо), окрім готелів
планові госпіталізації в лікарнях
спортзали, фітнес-центри, заклади
культури
прийом нових змін у дитячі табори
обмеження жовтої і зеленої зон зберігаються.
Червона зона
сплеск захворювань. Більше 320 хворих
на 100 тис. населення протягом 14 днів. Завантаженість ліжок понад 75 %, не враховуючи у дитячих та пологових відділеннях.
робота громадського транспорту
відвідування закладів освіти
відвідування закладів сфери культури,
кінотеатрів
діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів
обмеження зеленої, жовтої та помаранчевої зон зберігаються
відвідування закладів торговельного і
побутового обслуговування населення.
Що є підставою для встановлення червоної зони?
Червоні зони обмеження та їх кількість
встановлюють спільним рішенням державна

та регіональна комісії ТЕБ і НС. Це може бути
одномоментне закриття всіх сфер або поступове обмеження для закладів, які в конкретному регіоні призводять до спалахів хвороби.
Уряд рекомендує змінити графіки початку робочого дня
Це зменшить кількість людей, які перетинаються у години пік в громадському транспорті.
На місцевому рівні рішення щодо перенесення робочого часу ухвалюють обласні,
районні державні адміністрації та Київська
міська, разом з органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання.
Органам місцевої виконавчої влади ті
іншим держорганам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам,
організаціям незалежно від форми власності,
рекомендується забезпечити гнучкий режим
робочого часу, який передбачає різні години
початку і закінчення роботи для працівників.
За можливості — ввести дистанційну роботу.
Суб’єктам господарювання на період дії
карантину також рекомендується підкоригувати робочий графік. Перенести початок
робочого дня на 10 чи більш пізню годину
суб’єктам господарювання, які працюють у:
• оптовій та роздрібній торгівлі;
• ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів;
• поштовій та кур’єрській діяльності;
• тимчасовому розміщенні та організації
харчування;
• страховій діяльності;
• освіті;
• наданні соціальної допомоги;
• мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку.
На період дії карантину робочий день розпочинається:
- о 8 годині — в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
- о 10 годині — в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального
захисту населення, територіальних органах
Пенсійного фонду України.
Крім того, органам місцевого самоврядування рекомендовано розробити чи скорегувати маршрути руху громадського транспорту з урахуванням змінених графіків роботи.

Контроль та відповідальність
За порушення умов карантину передбачаються відповідні покарання.
• Штраф від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-54 тис.
грн) або арешт на 6 місяців.
• Обмеження або позбавлення волі на 3
роки, якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби.
• Позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, якщо порушення правил обсервації спричинило смерть або інші серйозні наслідки для
третіх осіб.
Не наражайте на небезпеку себе та
близьких. Залишайтеся вдома. Збережімо
Україну!
Правила обов'язкової обсервації
У квітні Уряд пом’якшив карантинні обмеження та дозволив громадянам замінити
обов’язкову обсервацію на самоізоляцію.
Чим відрізнятиметься обсервація від
самоізоляції?
При обсервації людина перебуватиме
у лікарні чи іншій установі, яка визначена
місцевою владою як обсерватор. При самоізоляції людина сама визначає, де планує перебувати протягом 14 днів. Самоізоляції підлягають особи, які досягли 60 років.
Що для цього необхідно зробити?
1. При перетині кордону чи КПВВ людина
погоджується на самоізоляцію.
2. Необхідно завантажити та зареєструватися в мобільному електронному сервісі
«Дій вдома».
3. Слідувати інструкціям з мобільного додатку та дотримуватися правил самоізоляції.
Якщо ви не хочете або не маєте можливості встановити мобільний додаток «Дій вдома» — вас доставлять до місця обов’язкової
обсервації.
Хто може використовувати самоізоляцію в «Дії»?
• Люди, які в’їжджають з-за кордону до
України.
• Люди, які в’їжджають з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської
областей, Криму і м. Севастополя через
КПВВ.
Хто потрапить до обсервації?
Ті люди, які двічі порушили умови самоізоляції, — обов'язково підлягають обсервації
у визначених місцевою владою місцях.
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Володимир Лісогор: «Нове життя —
старому житловому фонду»
Далеко не всі депутати міської ради
можуть похвалитися абсолютними знаннями про місто, його інженерні мережі,
стан житлового фонду тощо. Виняток
становить Володимир Лісогор. Секрет
його знань простий: він народився у
Вишгороді, тут зростав, навчався. З
хлопчаками облазили всі траншеї під
трубопроводи і котловани, прокладені
під майбутні будинки. Тож, коли Лісогора 10 років тому вперше обрали депутатом, він не розглагольствував, як деякі
розумники, про «космічні кораблі, які борознять океани», а чітко і конкретно вказував на проблеми і шляхи їх вирішення.
Тим більше, що у нього найважчий виборчий округ: зношені хрущовки, в яких
проживають незаможні пенсіонери.
Сьогодні Володимир Лісогор втретє
балотується до міської ради, але вже не
як самовисуванець, а від політичної партії, як велить новий Виборчий кодекс.
Володимир Юрійович поділився своїми
думками з журналістами.
— Скажіть, будь ласка, чому Ви
балотуєтеся до ради саме від партії
«Єдина громада»? З Вашим авторитетом можна було йти від більш потужної політичної сили.
— Скажу чесно: у мене було багато
запрошень від партійних організацій,
але я всім подякував за довіру і обрав
«Єдину громаду».
— А чим вона відрізняється від інших?
— Різниця дуже велика. По-перше,
«Єдина громада» — це молода політична сила у Київській області, не запля-

мована корупційними скандалами, не
лежить під олігархами. До неї входить
ініціативна і креативна молодь. Партії
всього півтора року, і це перші її вибори.
А найголовніше те, що в «Єдиній громаді» немає партійного диктату і тиску на
своїх депутатів. Там цінують наші інтереси до міста, а не до лінії партії. А
оскільки мені зовсім не фіолетово, як
житиме завтра Вишгород, тому я і обрав цю партію.
— У Вишгороді Ви — очільник
«Єдиної громади». То ж, за яким
принципом формувалася ваша партійна команда на вибори?
— У нашому списку — одні вишгородці: ті, хто тут народився, хто назавжди обрав Вишгород для проживання.
Не побоюсь цього слова — справжні патріоти міста, яким не байдуже, що буде
завтра, які не розглядають місто, як
спальний район Києва. У нас жодного
зальотного кандидата, всі наші добропорядні люди.
— У разі обрання Вас депутатом
та ваших колег, що Ви запропонуєте
депутатському корпусу в першу чергу?
— Передусім, не розпилятися на
дрібниці. У міської ради має бути чітка
стратегічна лінія на всю каденцію. Наприклад, зосередити увагу на будівництві виїзду з міста по вул. Кургузова на
трасу. Для Вишгорода це дуже велика
проблема. Далі — рішучіше добиватися
перенесення промислової зони із набережної. Там, біля Дніпра, має бути зона
відпочинку для вишгородців і гостей міс-

та. А в нас ця тема зараз чомусь пробуксовує.
— «Єдина громада» не висунула
свого кандидата на посаду міського голови, як інші партії. Чому така
скромність?
— Нас влаштовує будь-який мер,
тому що його обрали люди. Це воля виборців, і з нею треба рахуватися. У будьякому випадку ми налаштовані на конструктив, діалог і компроміс. Головне,
щоб обраний мер не ламав до основи
систему управління, не міняв професіоналів на кума-свата-брата.
— Тобто, в опозицію ви не збираєтеся йти?
— Яка опозиція може бути з першого
дня роботи? Хіба що будуть якісь крикуни на грунті особистої неприязні. Шельмувати простіше всього. Опозиція — це
коли група депутатів, яких не влаштовує
те чи інше рішення, готує кращу і конструктивнішу пропозицію, а не чинить
балаган на сесіях.
— Володимире Юрійовичу, Ви є
автором такої важливої для Вишгорода соціальної програми як «Теплий
під’їзд». За неї люди дякують Вам. У
Ваших планах є нова подібна потрібна людям програма?
— Дякую виборцям за добрі слова.
Програму «Теплий під’їзд» міська рада
виконала за п’ять років. У під’їздах замінили вікна, вхідні групи, і в будинках
стало тепліше. Зараз діє моя нова програма «Новий під’їзд». Це капітальний
ремонт місць громадського користування: заміна опалення, освітлення, особливо у старому житловому фонді.
— А що робити з убитими хрущовками взагалі?
— Не варто плекати ілюзії, що хрущовки, а це 30 будинків, скоро знесуть
і там побудують сучасне житло. Це не
реально навіть для Києва. Варто піти
шляхом їх докорінної реконструкції, як
це зробили німці з хрущовками у Східній
Німеччині. Там їх зовні утеплили, замінили всі комунікації і мережі, і тепер це
пристойне житло.
Я хочу запропонувати новій міській
раді програму реконструкції хрущовок,
розраховану на п’ять років. Відновлю-

вати по п’ять будинків на рік. А потім
лише передавати їх в управління ОСББ.
Самостійно мешканці, в основному —
пенсіонери, ніколи не зможуть відремонтувати свої будинки. Наш обов’язок
— допомогти їм. Для ОСББ розроблена
та працює Програма співфінансування 80 % на 20 %, де 80% фінансування
бере на себе міськрада.
— А як Ви дивитеся на залучення
інвестицій і грантів у наше місто?
— Міська влада фактично ніколи
серйозно не займалася цими питаннями. А шкода, тому що за рахунок цих
фінансових ресурсів можна вирішувати
нагальні проблеми. Це ті кошти, які, на
відміну від позики чи кредиту, не потрібно повертати грантодавцю. Офіційних
донорських організацій дуже багато, які
діють у рамках місцевих, регіональних
програм, при посольствах, у рамках Євросоюзу. Один-два спеціалісти апарату
виконкому мають постійно моніторити
інформацію про конкурси та оперативно
і правильно складати заявки. І тоді донорські кошти у місто не забаряться. На
подібних ресурсах живе весь цивілізований світ.
— Володимире Юрійовичу, у партії
«Єдина громада» всі такі «продвинуті», як Ви?
— Всі як один! Тому що нам щиро
хочеться жити у зручному і комфортному місті, яким би пишалися наші діти.
«Єдина громада» йде на вибори, щоб
перемагати. І з вашою допомогою, дорогі земляки, ми — переможемо. Я ніколи вас не підводив і в майбутньому не
підведу. Це я твердо обіцяю.
Розмовляв Володимир ТКАЧ

Владислав АЛЬОХІН
— кандидат
у депутати
до Вишгородської
районної ради
Чому я прийняв таке рішення? Тому що у мене є
величезне бажання стати учасником розвитку рідного краю. Маю профільну освіту в сфері місцевого самоврядування та досвід роботи в органах державної
влади.
Вишгород – моє рідне місто! Тут я народився і
живу, тут живуть моя дружина і діти, батьки, родичі,
друзі, тому я докладу усі свої зусилля для розвитку
Вишгородського району і для того, щоб зробити наш
з вами дім ще кращим.
Своїм завданням я бачу розробку та втілення
суспільно корисних проектів на території Вишгородського краю, збереження його унікальних краєвидів,
а також розбудову та розвиток регіону для кращого
та щасливішого життя наших дітей.
Я хочу стати таким депутатом Вишгородської районної ради, яким він має бути, – чути громадян та
працювати заради добробуту нашої громади!

10

Програма ТБ

Вишгород
Четвер, 15 жовтня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 19 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
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 13:00, 14:20,
15:25 «Розсмiши комiка»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi матерiали
2020»
20:45 Х/ф «СидорЕнкиСидОренки 2»
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»
07:30 Т/с «Опер за
викликом»
11:10 «Загублений свiт»
14:05 Х/ф «Орлиний зiр»
16:15 Х/ф «Прибрати
Картера»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:25 Т/с «Булатов»
21:25 Т/с «Брати по
кровi-2»
22:10, 23:55 Т/с
«Кiстки-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:30 Книга-мандрiвка

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, 00:05
Суспiльна студiя
09:30 Т/с «Таємницi Борго
Ларiчi».
10:30 Свiтова медицина.
Корея - люди та вулкани
11:00 Дивовижнi сади.
Аббатство Сент-Андре Францiя
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
16:25 Т/с «Полдарк»
17:30 Д/с «Дикая
планета»
18:55 Д/с «Вижити в дикiй
природi»

19:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
21:35 «Зворотнiй вiдлiк»
23:35 Перша шпальта
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»

21:00 Т/с «Тiнь зiрки»
23:30 Т/с «За покликом
серця»
ТЕТ
08:15, 09:15, 10:15, 18:15,
19:15, 20:15 Одного разу
пiд Полтавою
08:45, 09:45, 18:45, 19:45
Танька i Володька
11:15 Країна У
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15, 01:45 Панянкаселянка
16:15 СуперЖiнка
21:15 Х/ф «Так, можливо»
23:30 Казки У
СТБ
06:55 Т/с «Комiсар Рекс»

10:05 МастерШеф 8.
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
15:35 Т/с «Слiд».
18:05 СуперМама 2
19:05 Детектор брехнi
20:10, 22:45 Т/с «Мiй
чоловiк, моя жiнка»
23:05 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
08:50 Шалена зiрка
12:00 Х/ф «Покоївка з
Манхеттена»
14:00 Х/ф «Титаник»
18:00 Lе Маршрутка
19:00 У кого бiльше?
21:00 Х/ф «Шалена карта»

23:00 Х/ф «Флот
Макхейла»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:05, 12:25 Т/с
«Детектив Ренуар»
15:40 «Жди мене.
Україна»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок»
00:15 Т/с «Згадати
молодiсть 3»
ICTV

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:30 Надзвичайнi
новини
10:20 Секретний фронт
10:50 Х/ф «Правило бою»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Викрадена-2»
15:30, 16:15 Х/ф «Паркер»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:25 Бiльше нiж правда
21:30 Т/с «Пес»
22:55 Свобода слова
5 КАНАЛ
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с
«Повiтрянi воїни»
08:15 Д/с «Свiт
завтрашнього дня

сьогоднi»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/c «Бойовi
кораблi»
12:30 Pro Вiйсько
13:00 Час. Пiдсумки тижня
з Анною Мiрошниченко
14:10 Д/c «Бойовi
машини»
15:30 Час «Ч»
17:10, 18:10 Ток-шоу
«ПОЛIТКЛУБ з Вiталiєм
Портнiковим»
19:20 Ток-шоу
«КОНДРАТЮК У
ПОНЕДIЛОК»
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»

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

07:55 Т/с «Команда А»
09:45 Х/ф «Проти кровi»
11:20, 17:15 «Загублений
свiт»
13:15 Х/ф «Полiсмен з
Беверлi-Хiллз»
15:15 Х/ф «Полiсмен з
Беверлi-Хiллз-2»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:25, 21:30 Т/с «Брати
по кровi-2»
22:30, 00:05 Т/с
«Кiстки-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:30 Книга-мандрiвка
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.
Пiвденна Африка цiлителi Зулуси
11:00 Дивовижнi сади.
Трстено - Хорватiя
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
16:25 Т/с «Полдарк».
17:30 Вибори у США:
фактор «справи Burisma»
18:55 Д/с «Вижити в дикiй
природi»
19:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
22:00 #ВУкраїнi
22:30 Д/с «Дикi тварини»

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 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Тiнь зiрки»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «Мить,
украдена у щастя»

ТЕТ
08:15, 09:15, 10:15, 18:15,
19:15, 20:15 Одного разу
пiд Полтавою
08:45, 09:45, 18:45, 19:45
Танька i Володька
11:15, 23:15 Казки У
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15, 01:15 Панянкаселянка
16:15 СуперЖiнка
21:15 Х/ф «Двоє: я та
моя тiнь»
00:15 Країна У
СТБ
07:15 Т/с «Комiсар Рекс»
10:20 МайстерШеф 8
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини

15:35 Т/с «Слiд».
18:05 СуперМама 2
19:05 Таємницi ДНК
20:15, 22:45 Т/с «Мiй
чоловiк, моя жiнка»
23:10 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
11:00 Х/ф «Артур i
мiнiпути»
13:00 Суперiнтуїцiя
15:00 Хто зверху?
17:00, 19:00 Кохання на
виживання
21:00 Х/ф «Професiонал»
23:40 Х/ф «Кров’ю i
потом: Анаболiки»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Т/с «Мене звати
Мелек 2» Прем’єра
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:05, 15:10 «Речдок»
16:10 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок»
22:15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:15 Т/с «Згадати
молодiсть 3»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:30 Надзвичайнi
новини
10:10 Бiльше нiж правда
12:35 Секретний фронт
12:45, 15:45 Факти. День
13:15, 16:30, 21:55 Т/с
«Пес»
16:40 Х/ф «Викрадення»
18:45, 21:15 Факти. Вечiр
20:30 Громадянська
оборона
23:25 Т/с «Обмани себе»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:05, 15:10 «Речдок»
16:10 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок»
22:15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:15 Т/с «Згадати

молодiсть 3»

21:10 Х/ф «Викрадена»
23:10 Х/ф «Здохни»

21:00 Т/с «Речдок»
22:15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с

«Повiтрянi воїни»
08:15 Д/с «Свiт
завтрашнього дня
сьогоднi»
09:30, 00:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/c «Бойовi
кораблi»
12:30 Стоп Реванш
13:10 Д/c «Бойовi
машини»
15:30 Час «Ч»
17:10, 18:10 Токшоу «КОНДРАТЮК У
ПОНЕДIЛОК»
19:20 Ток-шоу «КРАЇНА»
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»
23:10 Д/с «Друга свiтова
вiйна: свiдчення вiйни»

СЕРЕДА, 21 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 13:15, 14:15,
14:50 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Х/ф «СидорЕнкиСидОренки 2»
21:45 Т/с «Свати»
22:45, 23:55 «Свiт
навиворiт 11: Китай»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»

07:10 «Джедаi 2020»
07:30 Т/с «Команда А»
09:25 Х/ф «Вiдсiч»
11:15, 17:15 «Загублений
свiт»
13:15 Х/ф «Солдатики»
15:15 Х/ф «Полiсмен з
Беверлi-Хiллз-3»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:25, 21:30 Т/с «Брати
по кровi-2»
22:30, 00:05 Т/с
«Кiстки-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:30 Книга-мандрiвка
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 Стильнi подорожi
11:00 Дивовижнi сади.
Аббатство Треско - Англiя
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
16:25 Т/с «Полдарк»
17:30 #ВУкраїнi
18:55 Д/с «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»
22:00 #@)?$0 з Майклом
Щуром
22:30 Д/с «Дикi тварини»
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 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Тiнь зiрки»
23:30 Т/с «Принцесажабка»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 09:15, 10:15, 18:15,

19:15, 20:15 Одного разу
пiд Полтавою
08:45, 09:45, 18:45, 19:45
Танька i Володька
11:15, 23:35 Казки У
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка
21:15 Х/ф «Родина за
хвилину»
00:35 Країна У
СТБ
08:40 МайстерШеф.
Професiонали 2
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
15:35 Т/с «Слiд»
18:05 СуперМама 2
19:05 Про що мовчать

жiнки
20:15, 22:45 Т/с «Мiй
чоловiк, моя жiнка»
23:05 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20, 00:30 Варьяти
09:00 Т/с «Мерлiн»
11:10 Х/ф «Артур та
помста Вурдалака»
13:00 Хто проти
блондинок?
15:10 Хто зверху?
17:10, 19:00 Дiти проти
зiрок
20:40 Х/ф «Механiк»
22:40 Х/ф «Шалена
карта»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:30 Надзвичайнi
новини
10:15 Громадянська
оборона
11:35, 13:15, 22:00 Т/с
«Пес»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:15 Х/ф «Штурм
Бiлого дому»
18:45, 21:20 Факти. Вечiр
20:30 Секретний фронт
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с
«Повiтрянi воїни»
08:15 Д/с «Свiт
завтрашнього дня
сьогоднi»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/c «Бойовi
кораблi»
12:30 Спостерiгач
13:10, 14:10 Д/c «Бойовi
машини»
15:30 Час «Ч»
17:10, 18:10 Ток-шоу
«КРАЇНА»
19:20 Ток-шоу «ВЕЛИКА
ПОЛIТИКА»
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»

ЧЕТВЕР, 22 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:00 «Українськi
сенсацiї»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 13:15,
14:15, 15:10 «Одруження
наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Х/ф «СидорЕнкиСидОренки 2»
21:45 «Право на владу
2020»

00:45 Х/ф «Реквiєм за
вбивцею»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Команда А»
09:10 Х/ф «Спогад»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:55 Х/ф «В’язень»
15:30 Х/ф «Захисник»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:25, 21:30 Т/с «Брати
по кровi-2»
22:35, 00:10 Т/с
«Кiстки-4»
UA:ПЕРШИЙ

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 Стильнi подорожi
11:00 Дивовижнi сади.
Сади Сiзiнкот - Англiя
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
16:25 Т/с «Полдарк»
17:30 #@)?$0 з Майклом
Щуром
18:55 Д/с «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/с «Свiт

дивовижних тварин»
22:00 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:30 Д/с «Дикi тварини»
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 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»

21:00 Т/с «Тiнь зiрки»
23:20 Слiдами
00:00 Т/с «Провiнцiалка»
ТЕТ
08:15, 09:15, 10:15, 18:15,
19:15, 20:15 Одного разу
пiд Полтавою
08:45, 09:45, 18:45, 19:45
Танька i Володька
11:15, 23:45 Казки У
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка
21:15 Х/ф «Божевiльна
парочка»
00:45 Країна У
СТБ
06:55 Т/с «Комiсар Рекс»

10:00 МайстерШеф.
Професiонали 2
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
15:35 Т/с «Слiд»
18:05 СуперМама 2
19:05 Один за всiх.
20:15, 22:45 Т/с «Мiй
чоловiк, моя жiнка»
23:05 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20, 13:00 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
11:00 Х/ф «Артур i вiйна
двох свiтiв»
15:00, 19:00 Хто зверху?

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:05, 15:10 «Речдок»
16:10 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:30 Надзвичайнi
новини
10:20 Секретний фронт
12:45, 15:45 Факти. День
13:15, 16:35, 22:00 Т/с
«Пес»
16:40 Х/ф «Викрадена-2»
18:45, 21:20 Факти. Вечiр
20:35 Анти-зомбi
23:25 Х/ф «Без
компромiсiв»
5 КАНАЛ
07:15 Д/с «Повiтрянi

воїни»
08:15 Д/с «Свiт
завтрашнього дня
сьогоднi»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/c «Бойовi
кораблi»
12:30 Невигаданi iсторiї
13:10, 14:10 Д/c «Бойовi
машини»
15:30 Час «Ч»
16:20 Таємницi вiйни
17:10, 18:10 Ток-шоу
«ВЕЛИКА ПОЛIТИКА»
19:20 Ток-шоу
#НЕБАЙДУЖА
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 3 ЖОВТНЯ 2020 Р О КУ
1+1
06:00 «Українськi
сенсацiї»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 13:15,
14:15, 15:10 «Одруження
наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Лiга смiху 2020»
22:05 «Вечiрнiй квартал»
23:25 «Жiночий квартал
2020»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Команда А»
09:05, 17:20 «Загублений
свiт»
13:10 Х/ф «Точка
неповернення»
15:00 Х/ф «Стрiлець»
19:25 Х/ф «Шалений
патруль»
21:20 Х/ф «Шалений
патруль-2»
23:15 Х/ф «Сусiди на
стрьомi»
UA:ПЕРШИЙ
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 Стильнi подорожi
11:00 Дивовижнi сади.
Маленька Спарта Шотландiя
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
16:25 Т/с «Полдарк»
17:30 Перша шпальта
(оригiнал)
18:55 Д/с «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/с «Свiт
дивовижних тварин»

22:00 Д/с «Суперчуття»
22:30 Д/ф «Таємницi
Вiкторiї»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30, 15:30 Т/с «Майже
вся правда»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Дочки»
ТЕТ
08:15, 09:15, 10:15, 18:15,

19:15, 20:15 Одного разу
пiд Полтавою
08:45, 09:45, 18:45, 19:45
Танька i Володька
11:15 Казки У
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15, 00:45 Панянкаселянка
16:15 СуперЖiнка
21:15 Х/ф «Свiнгери»
23:00 Х/ф «Свiнгери 2»
СТБ
05:20 Врятуйте нашу
сiм’ю 3
11:10, 14:50, 18:05 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
19:00, 22:45 Холостячка

00:50 Про що мовчать
жiнки
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:50 У кого бiльше?
09:50 Кохання на
виживання
11:50 Х/ф «Весiльний
переполох»
14:00 Аферисти в
мережах
15:00 Хто зверху?
17:00, 19:00 Топ-модель
по-українськи
21:00 Х/ф «Пiслязавтра»
23:30 Х/ф «Прокляття»
ІНТЕР

07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:05, 15:10 «Речдок»
16:10 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
21:00 Ток-шоу «Мир i
вiйна»
23:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:30 Надзвичайнi
новини
10:25, 02:25 Анти-зомбi
11:45, 12:45, 15:45
Факти. День
12:40, 13:15 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну-3»
15:00, 16:15 Скетч-шоу
«На трьох»
16:55, 20:20 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
23:50 Скетч-шоу «На
трьох-8»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Повiтрянi
воїни»
08:15 Д/с «Гра долi»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/c «Бойовi
кораблi»
12:30 На власнi очi
13:10, 14:10 Д/c «Бойовi
машини»
15:30 Час «Ч»
17:20, 18:10 Ток-шоу
#НЕБАЙДУЖА
19:20 Ток-шоу
«ПОЛIТКЛУБ з Вiталiєм
Портнiковим»
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Божевiльний
свiт. Гарантоване
взаємознищення»

СУБОТ А , 24 ЖОВТНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
13:00 Т/с «Свати»
16:10 «Танцi з зiрками
2020»
19:30 ТСН
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 «Маскарад»
22:00 «Жiночий квартал
2020»
23:20 «Свiтське життя.
2020»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
08:30 «Джедаi 2020»

09:30 «Загублений свiт»
13:20 Х/ф «Вiйни
безсмертних»
15:10 Х/ф «Баал, бог
грози»
16:55 7 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Олександрiя»
19:00 Х/ф «Соломон
Кейн»
20:55 Х/ф «Дракула:
невiдома iсторiя»
22:40 Х/ф «Точка
неповернення»
00:30 Х/ф «Нiндзя
незворушний»
UA:ПЕРШИЙ
06:05, 09:05 Енеїда
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:45 Новини

07:15 М/с «Кмiтливий
Сяо Цзи»
08:05 Д/с «Суперчуття.
Особливий загiн»
10:10 Х/ф «Марiя
Терезiя», 1 i 2 с.
12:00 Д/ф «Таємницi
Вiкторiї»
12:55 Д/с «Iсторiї
вулканiв»
13:30 Д/с «Таємницi
Сонячної системи»
14:25 Телепродаж
15:00, 00:15 UA:Фольк.
Спогади
15:55 Вiдсутнiсть доказiв.
Чудовисько озера Лохнес
16:45 Всенiчне бдiння
(ПЦУ)
19:30 Т/с «Таємний код

вiри»
20:30 Д/с «Суперчуття»
21:25 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
22:00 Х/ф «За вiтром»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30, 03:30 Реальна
мiстика
08:00, 15:20 Т/с
«Покоївка»
17:00, 21:00 Т/с «Хiба
можна мрiяти про бiльше»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Дружина з того
свiту»
ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф «Снiгова
битва»
12:30 Х/ф «Марлi та я»
14:45 Х/ф «Двоє: я та
моя тiнь»
16:45 Х/ф «Так, можливо»
19:00, 20:00, 21:00,
22:00 Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30 Танька
i Володька
22:30 Х/ф «Свiнгери»
00:15 Панянка-селянка
СТБ
07:50 Неймовiрна правда
про зiрок
10:50 Т/с «Мiй чоловiк,
моя жiнка»

16:55 Хата на тата
19:00 МайстерШеф 10
22:55 Звана вечеря
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Improv Live Show
07:00 Lе Маршрутка
08:00, 10:00 Орел i решка
12:15, 13:45 Kids’ Time
12:20 М/ф «Як спiймати
перо Жар-Птицi»
13:50 Х/ф «Люди Iкс:
Остання битва»
16:00 Х/ф «Люди Iкс:
Перший клас»
18:40 Х/ф «Люди Iкс: Днi
минулого майбутнього»
21:00 Х/ф «Люди Iкс:
Апокалiпсис»
23:55 Х/ф «Викрадена»

ІНТЕР
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:10 Х/ф «Приходьте
завтра»
13:10 Х/ф «Живiть у
радостi»
14:40 Х/ф «Раз на раз не
приходиться»
16:10, 23:10 Х/ф
«Джентльмени удачi»
18:00 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт «Iнтер.
Один на всiх. Мiльйонам

наших глядачiв
присвячується»
ICTV
08:10 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
09:30 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну-3»
10:50, 13:00 Т/с «Пес»
12:45 Факти. День
16:25 Х/ф «Падiння
Олiмпу»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Падiння
Лондона»
20:40 Х/ф «Падiння
ангела»
23:05 Х/ф «Штурм Бiлого
дому»

5 КАНАЛ
08:15 Д/с «Гра долi»
08:40 Натхнення
09:30 Машина часу
10:10 Медекспертиза
10:30 Майстри ремонту
11:10 Гончаренко рулить
11:35 На власнi очi
12:15 Iндiйський фiльм
«Нерiвний шлюб»
15:10 Кiнозлива
15:25 Х/ф «Той, хто
пройшов крiзь вогонь»
18:15 Pro Вiйсько
19:15 Стоп Реванш
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35, 03:00 Вiкно в
Америку
22:00 Д/с «Друга свiтова
вiйна: свiдчення вiйни»

Вишгород
Четвер, 15 жовтня 2020 року

ОФІЦІЙНО
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Про внесення змін до розпорядження Вишгородського
міського голови від 29.09.2020 року № 114
Розпорядження № 124
від 13 жовтня 2020 року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», внести зміни
до розпорядження Вишгородського
міського голови від 29.09.2020 року
№ 114 «Про скликання чергової LХX
сесії Вишгородської міської ради VIІ
скликання» та викласти його в новій
редакції:
«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
29 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
«ДБК-ПАРТНЕР».
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 Вишгород
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 інвентариза-

ції 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

НЕДIЛЯ , 25 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»
10:35 «Свiт навиворiт»
16:10 «Маскарад»
18:15 «Українськi сенсацiї
2020»
19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2020»
00:05 Х/ф «Усе заради
кохання»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»

09:30 «Загублений свiт»
14:00 Х/ф «Вуличний
боєць»
17:00 Х/ф «Людина
листопада»
19:00 Х/ф «Вцiлiла»
20:45 Х/ф «Спiвучасник»
23:00 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю-2: Риф»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 13:30,
15:45, 18:00, 21:00,
23:00, 02:30, 03:55, 05:25
Новини
07:15 М/с «Кмiтливий
Сяо Цзи»
08:05 Д/с «Суперчуття.
Особливий загiн»
09:00 Божественна
Лiтургiя Православної

Церкви України
11:00 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви
12:30 Недiльна Свята
Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
13:40 Т/с «Таємний код
вiри»
14:40 Країна пiсень
15:55 Т/с «Модус»
18:10 Д/с «Iсторiї
вулканiв»
18:45 Д/с «Всi на море.
Марокко»
19:35 Д/с «Дикая
планета»
20:00, 21:35, 23:35
«Суспiльна Студiя.
Мiсцевi»

ТРК «УКРАїНА»
06:30 Зiрковий шлях
07:50, 09:10, 11:10 Т/с
«Дочки»
09:00, 11:00, 13:00, 15:00,
17:00 Сьогоднi
12:00, 13:10, 15:10 Т/с
«Iнша я»
16:45, 17:10, 21:00 Т/с
«Авантюра»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Аметистова
сережка»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/ф «Перната
банда»
12:30 М/ф «Клара та

Чарiвний Дракон»
14:15 Х/ф «Родина за
хвилину»
16:30 Х/ф «Божевiльна
парочка»
19:00, 20:00, 21:00,
22:00 Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30 Танька
i Володька
22:30 Х/ф «Свiнгери 2»
00:15 Панянка-селянка
СТБ
06:05 Х/ф «Гусарська
балада»
08:05 МайстерШеф 10
12:05 Хата на тата
14:55 СуперМама 2
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси

20:00 Один за всi
21:10 Я соромлюсь свого
тiла 7
23:10 Детектор брехнi
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Improv Live Show
07:05, 08:45 Kids’ Time
07:10 М/ф «Як спiймати
перо Жар-Птицi»
08:50 М/ф «Атлантида:
Загублена iмперiя»
10:50 Х/ф «Знаряддя
смертi: Мiсто кiсток»
13:10 Х/ф «Люди Iкс: Днi
минулого майбутнього»
16:00 Х/ф «Люди Iкс:
Апокалiпсис»
18:50 Х/ф «Люди Iкс:
Темний Фенiкс»
21:00 Х/ф «Росомаха:

Початок»
23:30 Х/ф «Здохни»
ІНТЕР
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Iнше життя»
12:10 Х/ф «Самогонники»
12:40 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
12:50 Т/с «Речдок»
17:50 Т/с «Детектив
Ренуар»
20:00 «Подробицi»
21:00 Ток-шоу «Мир i
вiйна»
23:00 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
ICTV
07:25 Анти-зомбi

08:20 Секретний фронт
09:20 Громадянська
оборона
10:20, 13:00 Т/с «Обмани
себе»
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «Викрадення»
16:10 Х/ф «Падiння
ангела»
18:45 Факти тижня
21:20 Х/ф «Джек Рiчер-2:
Не вiдступай»
23:45 Х/ф «Святий»
5 КАНАЛ
06:10, 07:10, 16:10, 17:10
Д/с «Повiтрянi воїни»
07:50 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
08:15, 15:25 Невигаданi

iсторiї
08:35, 15:45 Vоїн - це я!
08:45 Натхнення
09:25 Хронiка тижня
10:10, 11:10 Д/c «Бойовi
машини»
12:25 Iндiйський фiльм
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:15 Спостерiгач
19:35 Стоп Реванш
20:10 Машина часу
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:30 Вечiр з Янiною
Соколовою
22:00 Д/с «Друга свiтова
вiйна: свiдчення вiйни»
23:10 Кiнозлива
23:25 Х/ф «Той, хто
пройшов крiзь вогонь»
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ПАНОРАМА

Вишгород
Четвер, 15 жовтня 2020 року
19 жовтня свій ювілей святкує вчитель
трудового навчання Вишгородської спеціальної школи «Надія»
Світлана Володимирівна
ПОПОВИЧ!
Щиро з ювілеєм вітаємо,
Здоров'я, щастя, удачі бажаємо.
Хай кожна днина буде гожа,
Нехай благословить Вас Мати Божа,
Нехай Ангел Божий поруч Вас крокує,
А Господь многая літ дарує!
З повагою, колеги

ВІТАЮ!

НАМ ПИШУТЬ

Спасибі за щирі вітання

Сердечно вдячна адміністрації та педагогічному колективу НВК «Вишгородська районна
гімназія «Інтелект» — ЗОШ І ступеня» за незабутнє привітання з нагоди мого ювілейного дня
народження.

Дорогі колеги! Нехай ті щирі й теплі побажання, які ви адресували мені, стануть дійсністю і у
вашому житті.
З повагою
Людмила БРИК

Зі святом Покрови, Днем українського козацтва, Днем захисника
України щиро вітаю козаків і козачок, берегинь козацтва, гідних нащадків великих прадідів, у чиїх жилах тече гаряча козацька кров і живе
дух героїчних попередників!
У найтяжчі часи поневолення козацтво було справжнім захисником рідної
землі, оборонцем віри, моралі, державницьких традицій. І донині нащадки козаків продовжують найкращі традиції
своїх предків, які є зразком доблесті й
відданості Україні.
Козацькому роду нема переводу!
Тож зичу всім вам лицарської звитяги, здоров'я і наснаги, єдності та віри, нових перемог і звершень заради процвітання нашої
Батьківщини.
Леонід ШМОРГУН, верховний отаман Українського
козацтва, професор, академік УАН

ЗНАЙ НАШИХ!

Наступний крок національного рекордсмена
Рудича — Книга рекордів Гіннеса
Мешканець Вишгорода Станiслав Рудич зв'язав нитками у технiцi макраме точну копiю велосипеда (газета «Вишгород» № 39 від 24.09. 2020). Для цього майстру
знадобилося сiм кiлометрiв ниток. Експерти Нацiонального Реєстру Рекордiв спочатку засумнiвалися, чи можливо це зробити без використання в основi металевого каркасу? Але, як виявилося, нiчого, крiм ниток, для створення цiєї iнсталяцiї автор не використовував. Пружнiсть виробу забезпечує вузликове плетiння, що дає
можливiсть забезпечити мiцну форму.
Це — iнсталяцiя велосипеда в натуральну величину, аналогiв якої немає не
лише в Українi, а й за її межами.
10 жовтня на площі перед будинком культури «Енергетик» Національний Реєстр
Рекордiв зареєстрував унiкальну роботу Станiслава Pудича до рекордів України.
Станіслав Рудич — перший і єдиний у Вишгороді і районі умілець, який став
національним рекордсменом. Телевізійний сюжет каналу 1+1 про цього майстра у
програмі ТСН вже переглянуло більше 800 тис. глядачів. Вочевидь, наступним кроком визнання вишгородського майстра стане запрошення від лондонської штабквартири Книги рекордів Гіннеса.
Влас. інф.

КП «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» ВМР
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:
прибиральника службових приміщень
робітників із комплексного прибирання
електромеханіків із обслуговування ліфтів 5, 6 розрядів
(вік — від 20 до 50 років)
токаря 6 розряду
водія спецавтомобіля (маніпулятор, категорія С)
машиніста-оператора навантажувальної машини
слюсаря-сантехніка 5 розряду
покрівельника будівельного 5 розряду.
Гідна оплата праці (з гарантіями на збільшення), навчання за рахунок підприємства, забезпечення спецодягом та матеріалами,
офіційне працевлаштування.
Звертатися за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 9-А, тел:
(04596) 54-88, 067-411-54-47
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.

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

ПРОДОВЖУЮЧИ ТЕМУ

І моя «собача» справа…

Давно актуальне питання про обладнання
спеціальних майданчиків для вигулу і тренування чотирилапих друзів людини. Підтримую
автора статті Юлію Бондарук (газета «Вишгород» № 39 (83) від 24 вересня ц. р.) і сподіваюся, що врешті-решт віз із цією проблемою
колись зрушить з місця.
Водночас тема відносин між «братами нашими меншими» і їхніми господарями — багатогранніша. По-перше, чи всі улюбленці пройшли
ветеринарний огляд, мають відповідне щеплення
і необхідні документи? Досі, я певна, відсутній
контроль за такими мешканцями, господарі не
оплачують за воду і й інші послуги, часто-густо не
дотримуються елементарних правил поведінки з
гавкотунчиками.
Влучний вислів Екзюпері, що ми відповідаємо
за тих, кого приручили, звучить пафосно, але непереконливо. Особливо, коли поспостерігати за
поведінкою улюбленців з господарями під час
прогулянок…
Гарно обладнаний дитячий майданчик на вулиці Б. Хмельницького приваблює чимало дітвори
і людей старшого віку. Спеціальний перелік забо-

рон (палити, вигулювати тварин та ін) на металевому щиті чомусь ніяк не тримається на належній
висоті. Хто його вперто збиває, доводиться тільки
здогадуватися.
Тож відвідувачами цього куточка стали й любителі собачок. Заборона їх, певно, не стосується,
а гавчики, часто й без повідків, активно «мітять»
територію, де бавиться малеча. Іноді собачата чи
то граючись, чи дійсно виявляють агресію та обгавкують дорослих і малих.
У тому ж піску, де погреблися собаки, дітки
після них мають мікробні подарунки, вдихають залишки вовни та інші алергени. Чомусь це не турбує господарів чотирилапих, вони не прибирають
після них, агресивно реагують на зауваження.
Мою знайому біля дверей її ж квартири атакував пес, якого випустив погуляти в під’їзд безвідповідальний любитель тварин. Не радує жильців і
постійний гавкіт собачати в одному з будинків на
вулиці Б. Хмельницького. І винуваті, перш за все,
господарі.
А собака буває кусючою через собаче життя.
Бажаю, щоб любов була взаємною.
Ольга ДЯЧЕНКО
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