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Олексій Момот про місцеві вибори:
Дякую за великий кредит довіри
Для міського голови Олексія Момота майбутня інавгурація, за великим рахунком, — зайва
протокольна процедура. Адже потреби входження у владу, знайомства з азами місцевого
самоврядування немає. Діючий мер отримав на минулих виборах переконливу перемогу, і ця
квота довіри спонукає і далі продовжувати йти визначеним курсом. І все ж, попри підготовку
до організаційної першої сесії міської ради VIII скликання та жорсткий карантин у «Білому
домі», вдалося поговорити з новообраним міським головою.
— Технології не дуже змінилися. Як завжди, було багато
бруду. Але і на минулих виборах, і нині я і вся моя команда жодного поганого слова про жодного конкурента не сказали. Це
була моя настанова. Адже обливати брудом опонентів — марна трата часу і ресурсів. До того ж, як казав знайомий піар-технолог, все, окрім некрологу, — піар. Навіть брудні технології
часто-густо спрацьовують проти того, хто їх запускає.
Вважаю, що мені і моїй команді вдалося гідно пройти
цю передвиборчу кампанію, не реагуючи на фейкові акаунти, де нас намагалися облити брудом.
Далі — на стор. 3

ФОТО — Максим Крадожон

— Олексію Вікторовичу, вишгородці вдруге висловили
Вам довіру на місцевих виборах. Це для Вас очікувано?
— Вибір моєї кандидатури — це кредит довіри від
громади. Він дає право вважати, що минулі п’ять років очолювана мною міська рада працювала ефективно. І на виборах вишгородці визначили, що ми рухаємося у вірному
напрямку. Тому я щасливий і дуже вдячний мешканцям
Вишгорода, Хотянівки і Осещини, які дали мені кредит довіри, що надихає на наступні п’ять років роботи.
— Технології, в порівнянні з попередніми виборами,
були брудніші чи просто інші?

ДІЯТИМУТЬ ОБМЕЖЕННЯ

2 листопада розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ з протидії
коронавірусній хворобі. Тепер, щоб отримати вичерпну інформацію, яка стосується лікування та діагностики COVID-19, варто лише зателефонувати за номером
0-800-60-20-19.
Дзвінки на цей номер безкоштовні. Консультації надаються цілодобово.

Шановні власники розважальних
закладів (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів
тощо) м. Вишгорода та району!
Вишгородський відділ поліції звертає
вашу увагу, що відповідно до постанови
КМУ від 22.07.2020 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території
із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID 19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами,
внесеними постановою КМУ від 13 жовтня 2020 року 956), та протоколу № 35 позачергового засiдання Київської обласної
комiciї з питань техногенно-екологiчної
безпеки та надзвичайних ситуацій від
30.10.2020, на території Вишгородського
району з 02.11.2020 введено ПОМАРАНЧЕВИЙ рівень епiдемiчної небезпеки поширення COVID-19. У зв’язку з цим просимо вас дотримуватися карантинних

обмежень, а саме: заборонена робота
після 22-ї до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського
харчування без організації дозвілля.
Порушення правил щодо карантину
(ст. 44-3 КУпАП), санітарно-гігієнічних,
санітарно-протиепідемічних правил і
норм, передбачених Законом України
«Про захист населення від інфекційних
хвороб», іншими актами законодавства,
а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, — тягне за собою
накладення штрафу на громадян від
однієї (17 000,00 грн) до двох тисяч (34
000,00 грн) неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і на посадових осіб —
від двох (34 000,00 грн) до десяти тисяч
(170 000,00 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Просимо з розумінням поставитись до
зазначених обмежень.

2

Вишгород

ОФІЦІЙНО

Четвер, 5 листопада 2020 року

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА
ВИБОРЧА КОМІСІЯ ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ВИБОРІВ
ВИШГОРОДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
№
з/п

Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові
(за наявності) кандидата на посаду сільського/селищного/міського голови
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

Кількість голосів виборців,
поданих за кандидата на посаду
сільського/селищного/міського
голови (цифрами)

1

Бражнікова Тетяна Олексіївна

1223

2

Бурикін Євгеній Вікторович

157

3

Данчин Олексій Олександрович

403

4

Дулапчій Владислав Іванович

524

5

Жадан Сергій Миколайович

459

6

Кириченко Ростислав Миколайович

1601

7

Кужельний Костянтин Борисович

63

8

Литовченко Владлена Володимирівна

129

9

Моламов Аман Мансур Огли

98

10

Момот Олексій Вікторович

4408

11

Присяжнюк Анатолій Йосипович

134

12

Решетняк Ольга Вікторівна

1284

13

Рудич Станіслав Миколайович

14

Торгонський Ігор Михайлович

323

2. Забезпечуватимуть законність на
території, а також і надалі, до внесення
відповідних змін до Конституції.
3. Здійснюватимуть функції виконавчого органу обласних та районних рад.
Законопроект передбачає чітке розділення повноважень обласних та районних державних адміністрацій.
Відтепер голови обласних державних адміністрацій призначатимуться за
результатами конкурсу не більше ніж на
три роки, а голови районних державних
адміністрацій — із кадрового резерву.

Вишгородський районний військовий комісаріат
оголошує набір на військову службу за контрактом
до військової частини А1815
(1-а танкова бригада) смт Гончарівське
На військову службу за контрактом
приймаються громадяни віком від 18 до 40
років, а під час особливого періоду — до
60 років, які мають відповідну фізичну підготовку та пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим
вимогам проходження військової служби.
Служба у ЗСУ має певні відмінності
та переваги у порівнянні з цивільним життям країни. Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної
посади, військового звання, кваліфікації,
терміну та умов проходження військової
служби. Мінімальне грошове забезпе-

Депутатами в територіальних виборчих округах обрано:
№
з/п

Прізвище, власне ім’я (усі власні імена),
по батькові (за наявності) обраного депутата

Територіальний
виборчий округ,
у якому обраний
депутат

Назва місцевої організації
політичної партії,
від якої обрано депутата

1

Шока Анатолій Миколайович

1

Київська територіальна
організація Політичної партії
«Європейська Солідарність»

2

Войко Ірина Ігорівна

2

Київська територіальна
організація Політичної партії
«Європейська Солідарність»

3

Клавдієнко Олександр Іванович

3

Київська територіальна
організація Політичної партії
«Європейська Солідарність»

4

Шубка Віктор Вікторович

4

Київська територіальна
організація Політичної партії
«Європейська Солідарність»

5

Костюченко Валерій Павлович

1

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»

6

Калінкін Максим Михайлович

2

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»

7

Кравченко Микола Миколайович

3

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»

8

Корнійчук Дмитро Вячеславович

4

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ
ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»

9

Приходько Юрій Олександрович

2

Київська Обласна організація
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА
НАРОДУ»

90

Що передбачає законопроект про місцеві
державні адміністрації № 4298
На офіційному порталі Верховної
Ради з’явився текст законопроекту про
внесення змін до Закону України «Про
місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України
щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні №
4298 від 30.10.2020.
Місцеві адміністрації виконуватимуть
три основні функції:
1. Координуватимуть діяльність територіальних підрозділів центральних
органів виконавчої влади.

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА
ВИБОРЧА КОМІСІЯ ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

чення військовослужбовця найнижчої категорії з 1 січня 2020 року — від 11 000
гривень.
При укладанні контракту громадянам
Вишгородського району виплачується
одноразова заохочувальна допомога від
Вишгородської РДА в сумі 10 000 гривень
та від Міністерства оборони України від
17 000 до 19 000 гривень.
Детальніше — за адресою: Київська
обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 5, каб.
6-а, тел: (04596) 5-43-45, 067-948-09-38.
Микола ПРИБОРА, військовий комісар
Вишгородського райвійськкомату

Депутатами в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиними
виборчими списками місцевих організацій політичних партій обрано:
№
з/п

Прізвище, власне ім’я
(усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного
депутата

Назва місцевої організації політичної
партії, від якої обрано депутата

1

Скоробогатий Олександр Олександрович

Київська обласна організація Політичної
партії «Громадянський Рух «Хвиля»

2

Кацуба Максим Миколайович

Київська обласна організація Політичної
партії «Громадянський Рух «Хвиля»

3

Клюс Сергій Олександрович

Київська обласна організація Політичної
партії «Громадянський Рух «Хвиля»

4

Кириченко Ростислав Миколайович

Київська територіальна організація
Політичної партії «Європейська
Солідарність»

5

Клюзко Іван В’ячеславович

Київська територіальна організація
Політичної партії «Європейська
Солідарність»

6

Мельник Марина Гурамівна

Київська територіальна організація
Політичної партії «Європейська
Солідарність»

7

Момот Олексій Вікторович

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»

8

Свистун Ігор Іванович

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»

9

Морозова Оксана Валеріївна

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»

10 Лісогор Володимир Юрійович

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄДИНА ГРОМАДА"

11 Булгакова Ганна Володимирівна

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄДИНА ГРОМАДА"

12 Лісогор Олена Яківна

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄДИНА ГРОМАДА"

13 Бражнікова Тетяна Олексіївна

Київська Обласна організація
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

14 Решетнікова Марія Степанівна

Київська Обласна організація
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

15 Ростовський Олексій Романович

Київська Обласна організація
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

16 Жадан Сергій Миколайович
17 Тютюнник Артем Володимирович

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПРОПОЗИЦІЯ»
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПРОПОЗИЦІЯ»

Вишгород
Четвер, 5 листопада 2020 року

МІСТО

Олексій Момот про місцеві вибори:
Дякую за великий кредит довіри
(Початок на стор. 1)
— Наметів із Вашими агітаційними матеріалами, Вашим обличчям було
найменше по Вишгороду. На чому базувалась Ваша передвиборча кампанія?
— Дійсно, у нас була одна з наймінімальніших по витратах і ресурсах передвиборча кампанія. Просто ми вживу
спілкувалися з людьми. А коли є впізнаваність, то немає необхідності себе рекламувати на біг-бордах. Краще ці кошти використати на корисні справи.
Ми бачили кілька політичних проектів,
які заспамили все місто своїми прапорами, кубами, лозунгами, бордами, але
воно нічого не дало. Ці люди як раптово
з’явилися, так і зникли. Радий, що вишгородці все ж підтримали ті партії, де кандидати були місцеві, яких знають, які мають добру репутацію, досвід роботи, яким
люди довіряють.
— На скільки оновився склад депутатського корпусу та як оцінюєте
шанси на його продуктивність? Адже
злагодженість у роботі та конструктив
— запорука успіху...
— По-перше, склад ради скоротився.
Тепер уже не 34, а 26 депутатів. Із них
досить багато тих, хто був у минулому\
минулих скликаннях, але відсотків 30-35
— нові люди.
Не прогнозуватиму ситуацію, тому що
з ними я ще не працював. Але склад нинішньої ради вселяє оптимізм. Думаю, її
робота буде більш прагматична, спрямована, в першу чергу, на інтереси громади,
міста, а не на захист власного бізнесу і т.
ін.
Скажу відверто, з минулою радою
було досить складно знаходити спільну
мову, адже багатьох доводилося переконувати, аби підтримали потрібні, дійсно
корисні загальноміські проекти, програ-

ми. Більшість їх було прийнято шляхом довгих перемовин. А з наближенням виборів
окремі конкуренти, які вже бачили себе
у мерському кріслі, вперто гальмували
певні проекти, аби негативно вплинути на
електорат. Сподіваюся, в цій раді такого
не буде.
— Стосовно комунального майна — БК «Енергетик», адмінбудинку,
«Дивосвіту», лікарні, тепломережі.
Яка перспектива їх передачі на баланс
Вишгородської ОТГ?
— Район «врятовано». А повноважень
у нього не залишається. Тому було б закономірним передати ці важливі для життєдіяльності громади об’єкти інфраструктури. Сподіваюсь, знайдемо порозуміння у
цьому питанні. Двовладдя в місті нарешті
зникне. У крайньому випадку, про який не
хочеться, звичайно думати, у законі про
ОТГ чітко передбачено, що до 1 липня
2021 року районні ради зобов’язані нам
будуть передати всі ці об’єкти. Але їх до
липня треба ще утримувати. А на районну раду фінансування не виділено. Тобто,
у цьому питанні, думаю, не слід вмикати
якісь амбіції.
Ми запросили представників асоціації
міст України, експертів, які днями приїдуть
проводити додаткові консультації і покроково пояснять, що ми повинні робити, які
повноваження нам переходять, тому що
на першій сесії ми маємо вже затвердити
структуру ОТГ. Наші гуманітарні функції
дуже розширюються, до нас переходять
освіта, ЦНАП і т. ін. Це буде мегаскладний
період, який під час реформи хоч і складно, але потрібно пройти. Думаю, ми гідно
впораємось.
— Як плануєте боротися з еко-проблемами — засміченням берегів водойм, лісів, стихійними сміттєзвалищами?
— Зі створенням ОТГ у нас значно

розширюються повноваження. І в плані
адміністративного контролю у Хотянівці,
наприклад, буде інспектор, який слідкуватиме за порядком, складатиме адміністративні протоколи. Тобто, відтоді, як
Хотянівка до нас приєдналася, будемо
впроваджувати там проект на зразок того,
який був у нас, — «Безпечна громада»,
вестиметься відеоспостереження. Тобто
разом із адмінкомісією, з поліцією будемо
працювати над екологією місцевості. Але
спочатку ліквідуємо сміттєзвалища.
— Чи увійшли представники Осещини і Хотянівки до складу місцевої ради?
— Від Хотянівки і Осещини депутати
не пройшли, тому я буду їх представником першочергово. Під час передвиборчої агітації пообіцяв, що представництво
інтересів громади від цих сіл буде, і я це
контролюватиму. Зараз працюю над тим,
аби виконати цю обіцянку, аби старостою
Хотянівки, що матиме досить широкі повноваження, була місцева людина, яка
фахово знає село, його проблематику і
вкаже на першочергові проекти, які потрібно реалізовувати. У будь-якому випадку за Хотянівкою буде закріплений депутат із складу ради. У них буде і староста
свій, тому немає причин хвилюватися, що
ставлення до неї буде, як до молодшого
брата. До нашої вишгородської родини
Хотянівка і Осещина зайшли, як рівноправні населені пункти.
— Які першочергові завдання Ви перед собою ставите, як міський голова,
точніше, як голова ОТГ?
— У нас залишилось багато проектів,
які треба доводити до кінця. Зокрема, з
розвитку соціальної інфраструктури. Зараз потрібно реалізовувати будівництва в
місті, які вів район. Провести повний аудит, розробити містобудівну документацію
для Хотянівки і Осещини, генеральний і
детальний плани їх території, щоб убезпе-
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чити прибережні і захисні смуги, нанести
пляжі. Ми розглядаємо ці села, як рекреаційну зону, тож до справи залучатимемо
фахівців інституту містобудування. Саме
тут і потрібен староста із місцевих, який
повністю володіє ситуацією на місці.
У Вишгороді слід реалізувати проекти, які зупинились через ковід і, відповідно, прогалини в бюджеті. Це добудова в
максимально стислі терміни школи, трьох
садочків, а також робота над третім виїздом із міста, що суттєво розвантажить
транспортну інфраструктуру.
Із зимового періоду маємо вийти з готовими проектами і реалізовувати їх. Це
і набережної стосується, і поточних робіт,
зокрема, реконструкції прибудинкових
територій, і будівництва сучасного ЦНАПу. Хотянівка і Осещина мають отримувати якісні послуги на місці. Для цього є
будівля колишньої сільської ради. Люди,
які там працювали, будуть переведені на
роботу до Вишгородської ОТГ. Ніякого
дискомфорту для мешканців Хотянівки і
Осещини не буде.
Що стосується медичної галузі. Зараз
є три гілки — екстрена швидка медична
допомога, сімейні лікарі і вторинна допомога — лікарня. Звичайно, ми наполягатимемо, аби лікарня теж була на балансі
міста. Район не матиме коштів на її обслуговування, і зарплату отримуватимуть у НЦЗУ від держави. Медикаменти,
перев’язувальні матеріали, поточні ремонти, енергоносії, тепло, опалення — це все
треба фінансувати. Розуміючи, що район
коштів не матиме, місту треба брати відповідальність за цей важливий об’єкт.
Будемо спілкуватися, щоб його передали
Вишгороду.
Сімейні лікарі переходять на утримання міста, зарплату вони отримують із
державного бюджету, а все інше, знову ж
таки, буде оплачувати місто.
Зрештою, робитиму все можливе, щоб
життя стало кращим, комфортнішим і безпечнішим. У нашої ОТГ великий потенціал, і ми повинні спрямувати його на благо
людей, які тут живуть і працюють.
— Вітаємо Вас з перемогою та бажаємо успіхів у реалізації задуманого.
Розмовляла Вікторія ШМИГОРА

Житлова субсидія на опалювальний сезон 2020-2021
АКТУАЛЬНО
Завдяки програмі житлових субсидій малозабезпечені громадяни оплачують не повну вартість житлово-комунальних послуг, а лише частину
платежу, яка залежить від розміру середньомісячного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу.
Що менші доходи домогосподарства,
то меншою є плата за житлово-комунальні послуги.
Відповідно до норм Положення про
порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №
848, житлова субсидія призначається
за наявності різниці між розміром плати
за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм (встановлені Кабінетом Міністрів України ) і розміром
обов’язкового відсотка платежу, який
для кожної сім’ї є різним.
Обов’язковий відсоток платежу залежить від розміру середньомісячного
сукупного доходу домогосподарства в
розрахунку на одну особу, який ділиться на розмір прожиткового мінімуму на
одну особу в розрахунку на місяць (з
01.07.2020 р. – 2118 грн), і отриманий
результат ділиться на 2, а потім множиться на 15 відсотків.
Для призначення житлової субсидії
потрібно подати до органу соціального
захисту населення заяву та декларацію
за встановленими формами. Заява та
декларація можуть бути подані органу

соціального захисту населення особисто або надіслані поштою чи в електронній формі через офіційний веб-сайт
Мінсоцполітики.
Одним із важливих моментів при визначенні права на житлову субсидію є
наявність простроченої понад три місяці
заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління
багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна
сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів громадян на день звернення за призначенням субсидії – 340 грн.
Але навіть за наявності заборгованості найбільш вразливим категоріям
населення може бути призначена субсидія у разі складних життєвих обставин
за рішенням комісії, на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов
домогосподарства, з урахуванням обставин, що склалися.
Крім того, існує механізм реструктуризації заборгованості споживачів з
оплати житлово-комунальних послуг на
підставі укладеного договору з надавачами цих послуг. При наданні до управління соцзахисту такого договору субсидія також буде призначена.
Громадяни, яким у неопалювальний
сезон було призначено житлову субсидію (навіть, якщо призначення було нульовим) та у яких не відбулось ніяких
змін, розрахунок субсидії буде здійснюватись автоматично.
Якщо в період отримання житлової
субсидії виникне заборгованість (станом

на 1 травня 2021 р.) по будь-якій організації, житлову субсидію на наступний період буде призначено лише після сплати
боргу за даною організацією або після
складання договору реструктуризації
заборгованості та в подальшому буде
призначено субсидію лише у безготівковій формі.
Про які зміни і коли потрібно повідомляти управління?
В період отримання житлової субсидії при будь-яких змінах слід повідомляти протягом 30 календарних днів, а

саме:
— зміни у складі сім’ї;
— зміни у складі зареєстрованих осіб
у житловому приміщенні;
— зміни документів, що посвідчують
особу;
— зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг;
— придбання транспортного засобу з
датою випуску до 5 років;
— придбання майна, товарів або
сплачено послуги на суму понад 50 тис.
грн.

4

РАКУРС

Вишгород
Четвер, 5 листопада 2020 року

«Поговоріть зі мною по-вкраїнськи…»
9 ЛИСТОПАДА — ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ

Ці слова поетеси Зої Кучерявої з відомої пісні Мар’яна
Гаденка «Ностальгія» не один раз спадали на думку під
час подорожей за кордон. Їх часто доводилося чути від
наших співвітчизників, котрі подалися в далекі світи у
пошуках кращої долі, а також їхніх дітей, онуків і правнуків, які народилися на чужині, а про рідний край, матірну
землю знають хіба що з розповідей старших.
Якось, перебуваючи у Римі, мав розмову з тодішнім
виконуючим обов’язки голови Християнського товариства
українців в Італії Олесем Городецьким.
«Соціальні проблеми, життєві негаразди, розпач, безнадія, інші причини змушують українців здебільшого нелегально, а отже, у повному безправ’ї, блукати країнами Європи,
Азії у пошуках роботи, — з гіркотою казав мій співрозмовник. — З України щороку виїжджає приблизно 90 тисяч чоловік на заробітки. І ще один прикрий факт — оскільки більшість громадян України перебувають за кордоном у статусі
нелегальних емігрантів, вони є найбільш дискримінованою
та незахищеною категорією іноземців. Багато з них бояться
звертатися до влади у випадках, коли грубо зневажаються
їхні права (роботодавці відмовляються виплачувати їм зароблені гроші, безпідставно викидають на вулицю, позбавляють вихідних тощо).
Все це і змусило замислитися над тим, як жити нам далі.
Зрештою, дійшли думки, що єдиний шлях до позитивних
змін — об’єднання. Саме з цією метою у травні 2003 року
було скликано Перший Форум Українців (зібралися делегати
із 72 міст Італії), на якому, об’єднавшись, українські емігранти вирішили разом захищати свої права й інтереси перед
життєвими негараздами, роботодавцями, подбати про своє
майбутнє як в Італії, так і згодом на Батьківщині.
А вже у листопаді того ж року на установчих зборах
було організовано Християнське Товариство Українців в Італії, оскільки біля витоків згуртування наших співвітчизників
була Українська Греко-Католицька Церква — своєрідний наріжний камінь, з якого почав будуватися наш громадський
рух. До речі, якщо ще кілька років тому на Апеннінах функціонувало лише чотири парохії (три у Римі і одна в Неаполі),

то на сьогодні їх налічується вже близько 80. Зрештою, це
й зрозуміло, адже 75 відсотків наших заробітчан в Італії із
загальної кількості майже в півмільйона (за неофіційними
даними) є вихідцями із Західної України.
Особливу роль в об’єднанні українців відіграв і продовжує активно працювати в цьому напрямі пасторальний
Координатор українців греко-католиків в Італії отець Василь
Поточняк...».
Як відомо, за Біблією спочатку було Слово. Саме тому
розпочали свою діяльність з випуску і поширення листівок.
Услід за україномовним журналом «До світла» (видання
Апостольського Візитатора для українців греко-католиків в
Італії) з лютого 2004 року стала виходити газета товариства
«Українські вісті», за допомогою якої формується громадський вплив на читацьку аудиторію. Зокрема, на шпальтах
видання вміщуються роз’яснювальні матеріали щодо захисту прав громадян, інформації про зміни й особливості
італійського законодавства, повідомляється про діяльність
консульського відділу посольства України в Італії. Все це
спрямовано на організацію й згуртування української спільноти на теренах Апеннін.
З іншого боку, періодичне видання є своєрідним ковтком
свіжого повітря для наших співвітчизників, спраглих до рідного слова, материнської мови, яку можна почути хіба що
в середовищі земляків. А якщо доля закинула у віддалений
населений пункт, де немає українців? Звісно ж, єдиною відрадою стає тоді українське друковане слово.
До честі видавців, скажімо, часопису «До світла», вони
багато роблять, щоб полегшити, бодай у моральному та
духовному плані, долю українців. Листаючи свіжі числа видання, приємно був вражений широкою палітрою публікацій.
Зрештою, про їх зміст свідчать рубрики: «Новини з куточків
Італії», «Як на чужині живемо», «Вітер з України», «В глибинах пам’яті», «На дозвіллі», «Куточок порад» тощо. Що
не публікація, то це своєрідна розповідь-сповідь емігрантаукраїнця про своє життя.
Водночас, чимало місця в журналі присвячено знайомству читачів з творчими доробками земляків, чудові вірші,
щемливі новели й оповідання, талановиті картини яких викликають подив і захоплення.
Вже пізніше, перебуваючи на американському континенті, я також знайомився з місцевою пресою, зокрема україномовною. Першою потрапила до рук «Національна трибуна», що виходить у Нью-Йорку вже майже тридцять літ, є
своєрідною наступницею «Шляху перемоги». Побічне знайомство з окремими числами видання переконало в тому,
що газета тримає руку на пульсі життя України, оперативно
повідомляючи читачів про останні суспільно-політичні події
на материнській землі, публікує багато історичного й культурологічного матеріалу тощо.
Широко представлена палітра політичного життя в Україні і на шпальтах «Закордонної газети» (виходить з квітня
1996 року). Тут вміщуються також коментарі міжнародних
експертів з приводу різних подій, що відбуваються як у нашій країні, так і в усьому світі. Чимало місця відводиться у
виданні культурологічній тематиці, питанню дозвілля.
Приємне враження справив ще один український громадсько-політичний незалежний тижневик, заснований корпорацією «Міст» у жовтні 1997 року в Торонто (президент Ростислав Кисіль). Окрім власних матеріалів, газета вдається до
передруку публікацій з «України молодої», «Дня», «Фактів»,
інтернет-видань з метою якнайповнішого висвітлення усіх
подій — від політики й економіки до культури й спорту.
З жовтня 2008 року у Нью-Йорку почав виходити український громадсько-політичний тижневик «Нова газета» (видавець і головний редактор
— Валентин Лабунський).
Представники
української
діаспори, з якими доводилося спілкуватися, одностайні в
тому, що це видання є досить
оригінальним, привабливим,
а тому впевнено завойовує
читацьку аудиторію.
Дійсно, тут широко висвітлюються різні аспекти
міжнародного життя, вміщуються аналітичні статті про
політичні, соціально-економічні явища й події у світі,
Україні.
Чимало місця відводиться темі культури, мистецтва,
літератури, спорту, насущним проблемам дня. Газета
друкує багато матеріалів
пізнавального змісту про визначні місця Америки, особливості окремих міст, видатних українських державників
і уславлених українців США,
починаючи від Симона Петлюри і закінчуючи Марусею
Бек та відомою астронавткою українського походження

Гайдемарі Стефанишин-Пайпер…
«Газета — це дзеркало життя. — пише у редакційній
статті головний редактор часопису Валентин Лабунський
у числі 20 за 28 травня 2009 року. — У ній не може бути
тільки «чорних» чи тільки «білих» матеріалів. Газета — це
також контраверсійність, полеміка, дискусія... Один читач
вважає, що Ющенко був поганим президентом для України,
інший, навпаки, переконаний, що він і тільки він виводив і
далі виводитиме Україну з прірви. Скільки людей — стільки
й думок. І як прикро буває, коли дехто, не розуміючи цього,
пише, що нашу газету необхідно негайно закрити, бо вона,
мовляв, «паплюжить Ющенка». Ні, не паплюжить вона ані
Віктора Ющенка, ані будь-якого іншого політика, а пише
правду й тільки правду. Газета, яка запобігає перед владою
або пише на догоду певному прошарку своєї читацької аудиторії, приречена. Призначення журналістики якраз і полягає
в тому, аби завжди бути в опозиції до влади, аби розкривати читачеві очі на її залаштункові оборудки, а не показувати лишень парадну трибуну й цитувати причесані, нещирі
слова владоможців. На цьому ми стоїмо, в цьому вбачаємо
свою місію й мету…».
І на підтвердження свого креда Валентин Лабунський у
цьому ж числі у своїх публікаціях віддзеркалює українську
дійсність. Чого варта лише, скажімо, його стаття «Украдене
дитинство, або Ціна дитячої сльози», яку неможливо читати без розчулення й хвилювання, переживання за долю її
героїв.
Буваючи в Україні, автор зустрічав там жебраків-дітей.
А хіба ми їх не бачимо мало не щодня на вулицях міст і сіл?
Брудні, немиті, стражденні, вони з ранку до вечора шукають
можливість підробити, вкрасти, нажебрати аби вгамувати
голод. Вони рідко відвідують школу, з малих літ стають на
шлях порушення закону.
На цей шлях, однак, стають не тільки безпритульні. Такою самою стежкою простують і багато полишених дітей,
матері й батьки яких вирушили на заробітки за кордон. Діти
українських заробітчан — це болюча тема, якої намагаються не торкатися українські владоможці. А, між тим, виростає
ціле покоління, яке з ненавистю згадуватиме нинішні роки,
коли злидні й біда розлучили їх з матусями й фактично позбавили дитинства.
Самотнім дітям немилі долари, євро, пакунки з-за кордону з одягом, взуттям, комп'ютером, дорогими забавками...
Вони хочуть іншого — родинного затишку та добра, щасливих маму й тата, з якими так весело поїхати кудись, побувати в гостях у бабусі й дідуся…
«Дітей мільйонів українських заробітчан, для яких за
роки незалежної України вигадали спеціальний термін «соціальні сироти», за приблизними підрахунками, налічується
в Україні три з половиною мільйони, — пише автор статті.
— Вдумайтеся в цю цифру! Три з половиною мільйони маленьких людських душ, які плачуть, страждають і мучаться.
Матері й батьки полишили їх на бабусь, сусідів, знайомих і
поїхали за кордон на заробітки. Що виграли вони і що втратили? Запитання риторичне й найкраще на нього відповідають листи полишених дітей.
Кілька років тому до мене звернулася одна заробітчанка. Вона хотіла почути слова розради й чомусь обрала мене,
тримаючи в руках цілу пачку листів. У них каліграфічним почерком, без помилок писав своїй матусі послання 12-річний
син цієї заробітчанки Василько. Прочитавши їх, я не міг вимовити ані слова. Сльози перехопили дихання й не давали
говорити:
«Мамочко, дорога моя! Сьогодні я склав останній іспит і
поспішаю повідомити тобі, що отримав «п’ятірку». Я згадую,
як ти завжди раділа, коли я отримував «п’ятірки». Ти тоді
вигукувала: «Ура!». А зараз ніхто навіть і не знає, що я отримав «п’ятірку». А так хочеться похвалитися! Так хочеться,
щоб ти прокричала своє «Ура!». Мамо, може, не треба було
їхати до Америки. Якось прожили б і тут. А так у мене тепер
є все, але немає мами. А без тебе мені нічого не треба. Ані
кросівок, що ти мені прислала, ані комп’ютера, які купила на
твої гроші мені тітка Ніна. Я не хочу нічого цього, я хочу, щоб
усе було так, як раніше. Коли були тато, мама і я...»…
«Я стояла біля великого білого автобуса. Бабуся плакала і все повчала мою маму, а тітка вмовляла її не їхати...
Мене тримали за руки, а мама стояла у вікні і дивилася. Дивилася на мене. А сльози струмками бігли по її обличчю.
Мотор загарчав, мов лютий пес. Автобус ... полетів білим
лебедем — і враз перетворився на чорного крука: він повіз
від мене маму...».
Це рядки з листа Іринки Цибах з Рівного. Вони увійшли до
цілої епістоліярної антології під назвою «Діти емігрантів про
себе», яку видано у рамках міжнародного проекту «Міграція
сьогодні», здійснюваного Міжнародним інститутом освіти та
культури та благодійним фондом «Відкрий Україну»…
«Ви уявляєте собі нещастя розлуки з мамою. Ой мамо,
пташко моя нещасна, коб почув нас той, хто розлучив нас
так жорстоко! Голосок твій, мамо, я чула в трубці довгихпредовгих вісім років. Я його обіймала, той голосок, цілувала-обціловувала й спати з ним лягала. А коли прокидалася
вранці, він озивався до мене голосом світанкової пташки.
Мамо моя, чи ж тобі так важко було?».
(Далі буде)
Микола СЕРГІЙЧУК

Вишгород
Четвер, 5 листопада 2020 року

КУРСОР

ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ

КОНКУРС

«ЕКО-стежки Київщини»

«Люби і знай свій рідний край»

Центр екологічної освіти та інформації на замовлення Департаменту
екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації реалізує проект «ЕКО-стежки
Київщини», результатом якого стане
створення еколого-освітніх туристичних маршрутів у Вишгородському та
Обухівському районах.
Підставою для розробки даного
проекту є Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду Київської області «Київщина заповідна» на
2017-2020 роки, затверджена рішенням
Київської обласної ради, та Перелік
природоохоронних заходів на 2020 рік,
які фінансуються за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища.
Мета проекту — популяризація туристичної привабливості Київщини,
формування дбайливого ставлення до
природи, історії та культури рідної землі.
Цільовою аудиторією проекту є ті,
хто цікавиться вивченням природної та
історико-культурної спадщини регіону,
фахівці-екологи, краєзнавці, вчителі,
студентська молодь, прихильники туристичних мандрівок, учасники екскурсій вихідного дня.
До реалізації проекту запрошені на-

МІНЮСТ РОЗ’ЯСНЮЄ

уковці, місцеві активісти-екологи, лісівники та краєзнавці. Обстеження розпочалося з об’єктів природно-заповідного
фонду Вишгородського, Обухівського та
Васильківського районів Київщини. Десятки кілометрів польових та лісових доріг, знайомство з таксаційними картами,
планами, лісами, озерами, річками, балками — все задля того, щоб розробити
цікаві та змістовні маршрути, якими будуть мандрувати дорослі і малі поціновувачі природи рідного краю.
Розроблено Путівник мандрівника,
який містить інформацію про всі об’єкти
за цими двома еколого-освітніми маршрутами.
Для школярів Київської області планується проведення конкурсу «Люби і
знай свій рідний край», у рамках якого
діти зможуть розробити маршрут екологічної стежки з описом природних, історичних, археологічних та культурних
об’єктів місцевості, де вони живуть або
навчаються, придумати казку «Як врятувати нашу планету від сміття?», зняти
відеоролик «Як ми допомагаємо зберегти довкілля», скласти екологічну гру, написати оповідання чи есе на тему «Моя
Київщина», а також намалювати плакати та малюнки щодо екологічних проблем області та шляхів їх розв’язання.

У рамках Програми «Київщина заповідна» Департамент освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації оголошує конкурс «Люби і
знай свій рідний край».
Організатори визначили метою конкурсу виховання у молодого покоління
дбайливого ставлення до природи рідного краю; формування у дітей поваги
до культурних та історичних пам’яток;
популяризація та збереження цінних
природних територій Київської області;
активізація творчого потенціалу дітей
та молоді; залучення дітей та молоді до
практичної природоохоронної роботи.
Конкурс проходитиме у семи номінаціях:
1. Казка «Як врятувати нашу планету від сміття?»
2. Екологічна стежка.
3. Відеоролик «Як ми допомагаємо
зберегти довкілля».
4. Екологічна гра.
5. Оповідання/есе на тему «Моя Київщина».
6. Малюнок на тему: «Мої дії на захист довкілля».
7. Плакат на тему: «Я люблю свій
рідний край».
Учасниками конкурсу, який проходитиме на засадах відкритості та прозо-
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рості, можуть бути учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти
— мешканці Київської області.
У конкурсі можуть брати участь як
окремі учасники, так і колективи у трьох
вікових групах: початкова школа, 11-14
років, 15-16 років.
Чекаємо на конкурсні роботи за електронною адресою: ecoinform.osvita@
gmail.com або поштовою: 01015, м.
Київ, вул. Саксаганського, 30-В, офіс 33
до 25 листопада 2020 року.
Обробка персональних даних учасників здійснюватиметься з урахуванням
вимог Закону України «Про захист персональних даних», а захист авторських
прав — відповідно до вимог чинного законодавства України.
Всі роботи будуть відзначені, а учасники Конкурсу нагороджені подарунками.
За результатами Конкурсу готується
видання «Збірки робіт учасників конкурсу «Люби і знай свій рідний край».
Перебіг Конкурсу та його підсумки
висвітлюватимуться у ЗМІ та соціальних
мережах.
Якщо Ви зацікавились, телефонуйте:
(044) 289-31-42;
+38(099)-055-47-39;
(096)-174-47-93.

Як оформити декретну відпустку на родича

Піти в декретну відпустку для догляду за дитиною можуть як мама, так
і будь-який інший родич, який фактично
доглядає за дитиною (тато, дідусь, бабуся, інші родичі, опікун, один із прийомних батьків).
Для оформлення відпустки для догляду за дитиною родич, який фактично
доглядатиме за дитиною, повинен надати за місцем своєї роботи такі документи:
заяву про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку;

копію свідоцтва про народження дитини;
довідку про те, що мама дитини не
скористалася правом на таку відпустку
за своїм місцем роботи (навчання, служби) і не претендує на допомогу, або вийшла на роботу до закінчення терміну
відпустки і виплати по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати);
документ, що підтверджує родинний
зв’язок працівника, який бажає оформити відпустку, з дитиною.
Відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку надаєть-

ся повністю або частково в межах установленого періоду та оформлюється наказом (розпорядженням) власника або
уповноваженого ним органу.
За яких умов можна продовжити відпустку для догляду за дитиною?
Декретна відпустка для догляду за
дитиною може бути двох видів:
оплачувана відпустка для догляду за
дитиною до 3-х років;
без оплати до досягнення дитиною
6-ти років (тільки за медичними показниками).
Після закінчення відпустки для до-

гляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку родич має право на відпустку для догляду за дитиною до 6-ти
років у випадку, якщо дитина потребує
домашнього догляду відповідно до медичного висновку.
Така відпустка належить до відпусток без збереження заробітної плати,
має особливості оформлення (наявність
медичного висновку), визначену законом тривалість, а також впливає на
страховий і трудовий стаж.
Детальніше https://cutt.ly/dgY5m8K

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт № 4051
щодо правового регулювання дистанційної роботи
Документом пропонується внести зміни до
Кодексу законів про працю України та Закону
України «Про охорону праці», що дасть змогу
захистити права працівників. Додатково врегульовуються питання надомної, дистанційної
роботи та роботи за гнучким графіком, що
особливо актуально в умовах пандемії.
Зокрема, законопроєкт передбачає:
два самостійних види роботи — дистанційна та надомна, що є різними поняттями та визначаються законодавчо;
документація, пов’язана з трудовим законодавством, для ознайомлення тепер доступна в електронному форматі;
дистанційну роботу можна поєднувати з
роботою у звичайному режимі. Такий графік
погоджується між роботодавцем і працівником та закріплюється в трудовому договорі
про дистанційну роботу; дистанційна робота
для батьків.
Працівник, який має дитину віком до трьох
років, зможе працювати дистанційно, поки дитині не виповниться шість років; гнучкий графік. Роботодавець може перевести компанію
чи підприємство на гнучкий режим, але має
повідомити про це співробітникам не пізніше
як за 2 місяці.
Текст законопроєкту за посиланням —
https://bit.ly/3299qQS
Читайте докладніше в інфографіці від
Центру громадського моніторингу та контролю — ліворуч.
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ПОНЕДІЛОК, 9 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ
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 «Життя
вiдомих людей»
13:00, 14:15 «Мiняю
жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «СидорЕнкиСидОренки 2»
22:45 «Грошi 2020»
00:00 «Дубiнiзми 2020»
2+2
06:00 Т/с «Опер за
викликом-2»

09:50 «Загублений свiт»
14:25 Х/ф «Чистильник»
16:20 Х/ф «Макс Пейн»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:30 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:35 Т/с «Ангели»
22:05, 23:55 Т/с
«Кiстки-5»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини
07:05, 08:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспiльна студiя
09:05 Радiодиктант
нацiональної єдностi
10:00 Д/ц «Дикi тварини»
10:35 Стильнi подорожi

11:00 Дивовижнi сади.
Кiрстенбош - Пiвденна
Африка
11:25 Телепродаж
15:20 Країна пiсень
16:25 Т/с «Полдарк»
17:30 Д/с «Дика планета»
18:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
19:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
00:05 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 шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Шуша»
00:30 Т/с «Смак щастя»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 00:05 Країна У
11:15, 19:15 Т/с «Батько
рулить»
12:15, 17:15 4 весiлля

14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «Кохання та
iншi негаразди»
23:05 Сiмейка У
СТБ
07:10 Т/с «Комiсар Рекс»
10:10 «МайстерШеф
Професiонали 2»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Детектор брехнi»
20:15, 22:45 Т/с «Життя
прекрасне»
23:15 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ

07:20 Вар’яти
09:10 Шалена зірка
10:10, 19:00 Супер Топмодель по-українськи
12:10 Х/ф «Секретнi
материали: Хочу вiрити»
14:10 Х/ф «Людинамураха»
16:30 Х/ф «Людинамураха та Оса»
21:00 Х/ф «Iз Парижа з
любов’ю»
22:50 Х/ф «Удача Логана»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:35, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується

кожного»
10:35, 12:25 Т/с
«Детектив Ренуар»
15:45 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа. Артюх»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Нi кроку назад
2. На лiнiї фронту»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:10, 13:15 Х/ф «Пiк
Данте»
12:45, 15:45 Факти. День

13:55, 16:15 Х/ф
«Еверест»
16:50 Х/ф «Мiцний
горiшок-5: Гарний день,
щоб померти»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Теорiя змови
21:25 Т/с «Коп з
минулого»
22:35 Свобода слова
5 КАНАЛ
06:25 На власнi очi
07:10, 08:10, 21:25
Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
07:15, 16:10 Д/с «Бойовi
машини»
08:15 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета

Земля»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с «Крила
вiйни»
12:30 Pro Вiйсько
13:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
14:10 Д/с «Нижче тiльки
пекло»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:10, 22:00 Д/с «Адольф
Гiтлер: Шлях»
19:20 Ток-шоу
«КОНДРАТЮК У
ПОНЕДIЛОК»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

ВIВТОРОК, 10 ЛИСТОПАДА 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, 14:20
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Свати - 6»
21:45 Т/с «СидорЕнкиСидОренки 2»
22:45 «Мiняю жiнку 15»
2+2
06:00 Т/с «Команда А-2»
07:55 Х/ф «Блекджек»

09:50, 17:15 «Загублений
свiт»
13:20 Х/ф «Герой»
15:15 Х/ф «Сталевий
свiтанок»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:30, 21:30 Т/с «Ангели»
22:30, 00:05 Т/с
«Кiстки-5»
UA:ПЕРШИЙ
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, 16:25 Т/с «Величнi
Медичi»
10:35 Стильнi подорожi
11:00 Дивовижнi сади.
Сад Рут Банкрофт - США
11:25 Телепродаж
15:20 Країна пiсень
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
20:00 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
22:00 Нашi грошi
22:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
00:25 Т/с «Полдарк»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Шуша»
23:20 Контролер
ТЕТ
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15 Країна У
11:15, 19:15 Т/с «Батько
рулить»

12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «Як позбутися
хлопця за 10 днiв»
23:30 Сiмейка У
СТБ
06:45 Т/с «Комiсар Рекс»
09:50 «МайстерШеф
Професiонали 2»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Таємницi ДНК»
20:15, 22:45 Т/с «Життя
прекрасне»
23:20 Т/с «Доктор Хаус»

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
11:10 Х/ф «Iз Парижа з
любов’ю»
13:10 Суперiнтуїцiя
15:10 Хто зверху?
17:00, 19:00 Кохання на
виживання
21:00 Х/ф «Дежа вю»
23:40 Х/ф «Кур’єр»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»

12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа. Артюх»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Нi кроку назад
2. На лiнiї фронту»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10, 00:50 Теорiя
змови
11:10 Секретний фронт
11:50, 13:15 Х/ф «Пряма
та очевидна загроза»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:15 Т/с «Пес»
16:50, 21:25 Т/с «Коп з
минулого»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:35 Х/ф «Назад у
майбутнє»
5 КАНАЛ
06:25 Pro Вiйсько
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

07:15, 16:10 Д/с «Бойовi
машини»
08:15 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с «Крила
вiйни»
12:30 Стоп Реванш
13:10, 14:10 Д/с «Нижче
тiльки пекло»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:10, 22:00 Д/с «Великi
танковi битви»
19:20 Ток-шоу «КРАЇНА»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

СЕРЕДА, 11 ЛИСТОПАДА 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, 14:15
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «СидорЕнкиСидОренки 2»
22:45, 23:55 «Свiт
навиворiт 11: Китай»
2+2
06:00 Т/с «Команда А-2»
07:55 Х/ф «Зiткнення»
09:50, 17:15 «Загублений

свiт»
12:55 Х/ф «Кришталевi
черепи»
14:30 Х/ф «Експедицiя
«Ноїв ковчег»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:25, 21:25 Т/с «Ангели»
22:25, 00:00 Т/с
«Кiстки-5»
UA:ПЕРШИЙ
06:30 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
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, 16:25 Т/с «Величнi
Медичi»
10:35 Стильнi подорожi
11:00 Дивовижнi сади.
Лотосленд - США
11:25 Телепродаж
15:20 Країна пiсень
17:30 Нашi грошi
18:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
20:00 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
22:00 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
00:25 Т/с «Полдарк»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:50 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:35 Футбол.
Контрольна гра. Польща
- Україна
00:10 Т/с «Мої дiвчата»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 00:00 Країна У

11:15, 19:15 Т/с «Батько
рулить»
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «Євротур»
23:00 Сiмейка У
СТБ
07:10 Т/с «Комiсар Рекс»
10:15 «МайстерШеф
Професiонали 2»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:00 «СуперМама»
19:05 «Про що мовчать
жiнки»
20:15, 22:45 Т/с «Два
полюси любовi»
23:10 Т/с «Доктор Хаус»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
11:10 Х/ф «Розлучення
по-американськи»
13:10 Хто проти
блондинок
15:20 Хто зверху?
17:20, 19:00 Дiти проти
зiрок
20:40 Х/ф «Ворог
держави»
23:30 Х/ф «Погана
компанiя»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок

з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа. Артюх»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Нi кроку назад
2. На лiнiї фронту»
ICTV

06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
12:45, 15:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Повстання»
15:10, 16:15 Т/с «Пес»
16:50, 21:25 Т/с «Коп з
минулого»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:30 Х/ф «Назад у
майбутнє-2»
5 КАНАЛ
06:25 Стоп Реванш
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с «Бойовi
машини»
08:15 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с «Крила
вiйни»
12:30 Спостерiгач
13:10, 14:10 Д/с «Нижче
тiльки пекло»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:10, 22:00 Д/с «Великi
танковi битви»
19:20 Ток-шоу «ВЕЛИКА
ПОЛIТИКА»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

ЧЕТВЕР, 12 ЛИСТОПАДА 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, 14:15
«Одруження наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу
2020»
00:45 Х/ф «Кiнцева
зупинка - весiлля»
2+2
06:00 Т/с «Команда А-2»
07:55 Х/ф «Меч дракона»

09:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:55 Х/ф
«Самоволка-72»
15:25 Х/ф «Вiддалений
схил»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:25, 21:25 Т/с «Ангели»
22:25, 00:00 Т/с
«Кiстки-5»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Попелюшка»
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, 16:25 Т/с «Величнi
Медичi»
10:35 Стильнi подорожi
11:00 Дивовижнi сади.
Сад «Майстер сiток» Китай
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
17:30 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
18:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
20:00 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
22:00 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
00:25 Т/с «Полдарк»
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 Реальна мiстика
12:30 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Шуша»
23:20 Слiдами
00:00 Х/ф «Волошки для
Василини»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд

Полтавою
10:15, 00:00 Країна У
11:15, 19:15 Т/с «Батько
рулить»
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «Жага мандрiв»
23:00 Сiмейка У
СТБ
07:10 Т/с «Комiсар Рекс»
10:15 «МайстерШеф
Професiонали 2»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:00 «СуперМама»
19:00 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «Два
полюси любовi»

23:10 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20, 13:00 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
10:10 Х/ф «Дежа вю»
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Мiсiя
неможлива: Фолаут»
00:00 Х/ф «Поїздочка 2:
Смерть попереду»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати

Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа. Артюх»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Х/ф «Дот»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:10 Секретний фронт
12:35, 13:15 Х/ф «Пiк
Данте»
12:45, 15:45 Факти. День
15:10, 16:15 Т/с «Пес»
16:45, 21:25 Т/с «Коп з
минулого»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Анти-зомбi
22:35 Х/ф «Назад у
майбутнє-3»
5 КАНАЛ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 21:00, 23:00,
00:00 Час новин
06:25 Спостерiгач
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

07:15 Д/с «Бойовi
машини»
08:15 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с «Крила
вiйни»
12:30 Невигаданi iсторiї
13:10, 14:10 Д/с «Нижче
тiльки пекло»
15:30 Час «Ч»
16:20 Таємницi вiйни
17:10, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:10, 22:00 Д/с «Великi
танковi битви»
19:20 Ток-шоу
#НЕБАЙДУЖА
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 3 ЛИСТОПАДА 2020 РО КУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25, 11:25, 12:20,
14:20 «Життя вiдомих
людей 2020»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Лiга смiху 2020»
22:45 «Вечiрнiй квартал»
00:00 «Жiночий квартал
2020»
2+2
06:00 Т/с «Команда А-2»
07:55, 17:15 «Загублений

свiт»
13:55 Х/ф «Ураган 500
миль на годину»
15:25 Х/ф «Лiтак проти
вулкана»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:25 Х/ф «Кiкбоксер»
21:20 Х/ф «Кiкбоксер-2»
23:10 Х/ф «Кiкбоксер-3»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Попелюшка»
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, 16:25 Т/с «Величнi

Медичi»
10:35 Стильнi подорожi
11:00 Дивовижнi сади.
Сад Лi-Юань - Китай
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
20:00 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
22:00 Д/ц «Супер-чуття»
22:30 Ендрю Марр. Мiй
мозок i я
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi

09:30 Т/с «Вiдважнi»
13:40, 15:30 Т/с
«Переклад не потрiбен»
18:00 Гучна справа
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «День сонця»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15 Країна У
11:15, 19:15 Т/с «Батько
рулить»
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка

16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «Чак i Ларрi тепер одруженi»
23:30 Сiмейка У
СТБ
06:05, 19:00, 22:45
«Холостячка»
10:05, 23:50 «Як вийти
замiж»
11:10, 14:50, 18:05 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
00:55 «Про що мовчать
жiнки»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз iз

майбутнього»
07:20 Вар’яти
09:10 Суперiнтуїцiя
11:10 Кохання на
виживання
13:10 Х/ф «Мiсiя
неможлива: Фолаут»
16:10 Х/ф «Ворог
держави»
19:00 Х/ф «Вiкiнги»
21:00 Х/ф «Тор»
23:30 Х/ф «Секретнi
матеріали: Хочу вiрити»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна

програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
21:00 «Мир i вiйна»
23:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Анти-зомбi
11:10, 13:15 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну-3»
12:45, 15:45 Факти. День
15:40, 16:15 Скетч-шоу
«На трьох»
17:15, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
23:05 Скетч-шоу «На
трьох-8»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Бойовi
машини»
08:15 Д/с «Свiт

майбутнього. Планета
Земля»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с «Крила
вiйни»
12:30 На власнi очi
13:10, 14:10 Д/с «Нижче
тiльки пекло»
15:30 Час «Ч»
16:20 Кендзьор
17:20, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:10, 22:00 Д/с «Великi
танковi битви»
19:20 Ток-шоу
«ПОЛIТКЛУБ з Вiталiєм
Портнiковим»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

СУБОТ А , 14 ЛИСТОПАДА 2 020 Р ОКУ
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
15:00 Т/с «Свати»
19:30 ТСН
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 «Вечiрнiй квартал
2020»
22:20 «Вечiрнiй квартал»
23:15 «Свiтське життя.
2020»
2+2
06:00 «ДжеДАI 2019»
08:25 «ДжеДАI 2020»
09:25 «Загублений свiт»

13:20 Х/ф «Макс Пейн»
15:15 Х/ф «Термiнатор:
Генезис»
17:45 Х/ф «Водний світ»
20:10 Х/ф «Втеча із ЛосАнджелеса»
22:10 Х/ф «Дум»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
00:00 Новини
07:10 М/с «Чорний пiрат»
08:05, 19:30 Д/ц
«Тваринна зброя»
09:05 Вiдтiнки України
09:35 Iдемо в музей
10:10 Х/ф «Ромео i
Джульєта»
12:00 Ендрю Марр. Мiй

мозок i я
13:00 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
13:30 Д/ц «Секрети
Сонячної системи»
14:25 Телепродаж
15:00 UA Фольк. Спогади
15:55 Вiдсутнiсть доказiв.
Дiзнатися правду про
Снiгову людину
16:45 Всенiчне бдiння
(ПЦУ)
20:30 Д/ц «Супер-чуття»
21:25 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
22:00 Х/ф «Проти всiх
ворогiв: iсторiя Джин
Сiберг»

ТРК «УКРАїНА»
07:30 Реальна мiстика
08:10 Т/с «Шуша»
14:00, 15:20 Т/с
«Метелик»
20:00 Головна тема
21:35 Футбол. Лiга
Нацiй УЄФА Нiмеччина Україна
23:50 Т/с «Бiля причалу»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:10 М/ф «Маленький
великий герой»
12:40 Х/ф «Iнструкцiї не
додаються»
14:55 Х/ф «Кохання та
iншi негаразди»

16:45 Х/ф «Як позбутися
хлопця за 10 днiв»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Сiмейка У
СТБ
07:50 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:50 Т/с «Життя
прекрасне»
12:55 Т/с «Вiдпустка у
сосновому лiсi»
16:55, 22:25 «Хата на
тата»
19:00 «МайстерШеф»
00:25 «Я соромлюсь
свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
07:50, 10:00 Орел i Решка
12:10 Le Маршрутка
13:10 Хто зверху?
15:20 М/ф «Iван Царевич
та Сiрий вовк»
17:10 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий вовк 2»
18:50 Х/ф «Тор 2:
Царство темряви»
21:00 Х/ф «Тор 3:
Рагнарок»
23:40 Х/ф «100 футiв»
ІНТЕР
06:05 Х/ф «Жандарм
одружується»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.

Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:10 Х/ф «Карнавальна
нiч»
12:50 Х/ф «Дiвчина з
гiтарою»
14:35 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
16:10 Т/с «Побачити
океан»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Мiсце зустрiчi»
22:30 «Легенда. Людмила
Гурченко»
ICTV
08:35 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну-3»

10:35, 13:00 Т/с «Коп з
минулого»
12:45 Факти. День
16:35 Х/ф «Смерч»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Таксi»
20:55 Х/ф «Таксi-2»
22:40 Х/ф «Таксi-3»
00:25 Х/ф «Еддi «Орел»
5 КАНАЛ
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля»
08:40 Натхнення
09:30 Машина часу

10:10 Медекспертиза
10:30 Майстри ремонту
11:10 Гончаренко рулить
11:35, 15:40 На власнi очi
12:15 Iндiйський фiльм
«Дiм - це храм»
15:15 Є сенс
17:10, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:15 Pro Вiйсько
18:30 Невигаданi iсторiї
19:15 Стоп Реванш
19:35 Спостерiгач
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35, 03:00 Вiкно в
Америку
22:00 Д/с «Великi танковi
битви»

Вишгород
Четвер, 5 листопада 2020 року
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ПАМЯТА’ЄМО

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

На 55-му році пішов з життя наш колега ПОНОМАРЬОВ
Володимир Миколайович. Він був надзвичайно світлою,
відкритою, доброю людиною. Працював водієм на маршруті
№ 1 у Вишгороді.
Щирі співчуття рідним та близьким Володимира Миколайовича. Сумуємо разом з вами.
Світла пам’ять…
Колектив КП «Вишгородпастранс»

Відповіді на
кросворд,
надрукований
у №44’2020

20208286500
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення,
з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості
до планованої діяльності
1. Планована діяльність.
Функціонування АЗК в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.
У результаті планованої діяльності передбачається функціонування автозаправної станції (АЗС)
— комплекс будинків, споруд, технологічного обладнання, призначений для приймання, зберігання
моторного палива та заправлення ним автомобільного транспорту.
На території планованої діяльності розташовано наступні будівлі, споруди та елементи території:
- будівля сервісного обслуговування водіїв та
пасажирів (операторна);
- резервуарний парк (7 м3 ) зберігання рідкого
палива;
- газовий підземний резервуар (20,0 м3);
- острівці з паливо-роздавальними колонками
кількості 4 шт. ;
- резервуар протипожежного запасу води;
- дощова та господарчо-побутова каналізація;
- автостоянка.
Потужність комплексу складає 200 авто/добу,
з них 100 авто/добу – рідким паливом (бензин, дизельне пальне) та 100 авто/добу – зрідженим вуглеводневим газом.
Річний об’єм видачі нафтопродуктів складає:
- бензину – 0,686 тис. т/рік;
- дизельне паливо — 1,2348 тис. т/рік;
- зріджені вуглеводневі гази – 1,73 тис. т/рік
(загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НП-ІНВЕСТ-2», код ЄДРПОУ 42484881,
02121, м. Київ, вул. Світла, 1, +380672451880,
v.konsalt@ukr.net____________________
(повне найменування юридичної особи, код
згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи
або місце провадження діяльності фізичної особипідприємця (поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону).
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.
Департамент екології та природних ресурсів
Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2 А. e-mail: eko.
koda@ukr.net. Тел: (044) 279-01-58, контактна особа: т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА Ткаліч Ганна Іванівна
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа).

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.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що надається Департаментом
екології та природних ресурсів Київської обласної
державної адміністрації (згідно зі ст. 11 ЗУ «Про
охорону атмосферного повітря»).
Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови, що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у
діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про
провадження планованої діяльності або подовження
строків її провадження (згідно з пунктом 9 статті 9
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу).
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше
35 робочих днів) з моменту офіційного опублікуван-

ня цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації, визначеної суб’єктом господарювання,
що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які
зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх
обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських
слухань із внесенням до протоколу громадських
слухань. Пропозиції, надані після встановленого
строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19),
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають
на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться
_______________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань).
Громадські слухання (другі) відбудуться
_______________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення
громадських слухань).
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої
доступної інформації щодо планованої діяльності.
Департамент екології та природних ресурсів
Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А. e-mail: eko.
koda@ukr.net. Тел.: (044) 279-01-58, контактна особа: т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА Ткаліч Ганна Іванівна
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу).
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій.
Департамент екології та природних ресурсів
Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А. e-mail: eko.
koda@ukr.net, Тел.: (044) 279-01-58, контактна особа: т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА Ткаліч Ганна Іванівна
(зазначити найменування органу, поштову та
електронну адресу, номер телефону та контактну
особу).
Зауваження і пропозиції приймаються протягом
усього строку громадського обговорення, зазначеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності.
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 75 аркушах та Додатки
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд
громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності).
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього
оголошення), а також час, з якого громадськість
може ознайомитися з ними
1. ТОВ «НП-ІНВЕСТ-2» за адресою: 02121, м.
Київ, вул. Світла, 1, контактна особа – Лопатін Максим Сергійович, +380504121334.
2. Приміщення Новопетрівської сільської ради
за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с.
Нові Петрівці вул. Свято-Покровська, 171, контактні
дані: (04596) 46-610, npetrivtsi@gmail.com
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

НЕДIЛЯ , 15 ЛИСТОПАДА 2 020 Р ОКУ
1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:25, 12:45 «Свiт
навиворiт»
09:45, 10:45 «Великi
випуски з Антоном
Птушкiним 2»
11:45 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
18:15 «Українськi сенсацiї
2020»
19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2020»
23:50 Х/ф «Вiктор
Франкенштейн»

2+2
08:30, 00:10 «Загублений
свiт»
13:20 Х/ф «Кiкбоксер-2»
15:10 Х/ф «Кiкбоксер-3»
17:00 Х/ф «Чорний орел»
18:50 Х/ф «Неймовiрний
Халк»
21:00 Х/ф «Люсi»
22:45 Х/ф
«Самоволка-72»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
23:45 Новини
07:10 М/с «Чорний пiрат»
08:05 Д/ц «Супер - чуття.
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
13:30 Вiльна енергiя
Тесли
14:25 Телепродаж
15:00 Країна пiсень
16:00 Т/с «Модус»
18:00 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
18:40 Д/ц «Всi на море.
Коста-Рiка»
19:35 Д/с «Дика планета»
20:00 Д/ц «Боротьба за
виживання»

21:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:00 Х/ф «Старий
добрий день подяки»
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика
09:10 Т/с «Поверни моє
життя»
13:20 Т/с «Про що не
розповiсть рiка»
17:10, 20:00 Т/с
«Сiмейний портрет»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
22:10 Т/с «Соломонове
рiшення»
ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
09:35 М/ф «Космiчна
мiсiя»
11:05 Х/ф «Паперовi
мiста»
13:15 Х/ф «Легенда про
русалку»
15:00 Х/ф «Жага мандрiв»
16:45 Х/ф «Чак i Ларрi тепер одруженi»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Х/ф «Євротур»
СТБ
07:10 Х/ф «Сiм няньок»
08:35 «МайстерШеф»
12:00 «Хата на тата»
14:55 «СуперМама»
19:00 «Слiдство ведуть

екстрасенси»
20:00 «Один за всiх»
21:10 «Я соромлюсь
свого тiла»
23:10 «Детектор брехнi»
НОВИЙ КАНАЛ
07:50 М/ф «Тролi»
09:20 Дiти проти зiрок
11:10 Х/ф «Тор»
13:20 Х/ф «Тор 2:
Царство темряви»
15:50 Х/ф «Тор 3:
Рагнарок»
18:20 Х/ф «Капiтан
Марвел»
21:00 Х/ф «Чорна
пантера»
23:50 Х/ф «Детройт»

ІНТЕР
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Iнше життя»
12:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа. Артюх»
16:50, 20:30 Т/с
«Детектив Ренуар»
20:00 «Подробицi»
21:50 Х/ф «Максим
Перепелиця»
23:50 «Речдок»
ICTV
06:30 Теорiя змови
07:25 Анти-зомбi
08:25 Секретний фронт
09:20 Громадянська
оборона
10:15, 13:00 Т/с «Пес»

12:45 Факти. День
13:45 Х/ф «Таксi»
15:30 Х/ф «Таксi-2»
17:00 Х/ф «Таксi-3»
18:45 Факти тижня
21:20 Х/ф «Таксi-4»
23:05 Х/ф «Таксi-5»
5 КАНАЛ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 15:00,
16:00, 17:00, 19:00, 20:00,
21:00 Час новин
06:10, 10:10, 11:10 Д/с
«Крила вiйни»
07:10, 16:10 Д/с «Бойовi
машини»
07:50 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум

08:15 Невигаданi iсторiї
08:35, 15:45 Vоїн - це я!
09:25 Хронiка тижня
12:25 Iндiйський фiльм
«Благородне серце»
15:25 Медекспертиза
17:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:35 Стоп Реванш
20:10 Машина часу
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:30 Вечiр з Янiною
Соколовою
22:00 Д/с «Великi танковi
битви»
23:10 Кiнозлива
23:25 Х/ф «Гетьман»

8

ПАНОРАМА

Сьомого листопада святкує
свій розкішний ЮВІЛЕЙ Валентина Олександрівна УСАТЮК, яка
самовіддано працювала на педагогічній ниві, зробила вагомий
внесок у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи №1
на посаді заступника директора з
навчально-виховної роботи, учителя початкової школи, російської
мови, зарубіжної літератури.
Своє життя вона присвятила
учительській долі, а велике любляче серце віддавала дітям. Протягом десятиріч щедро передавала свою майстерність молодим
колегам, а знання – учням. Невтомно виховувала юних мешканців Вишгорода, прищеплювала їм любов до рідного краю, родини, плекала справжніх громадян України.
Хай Ваша життєва стежина, шановна Валентино Олександрівно, буде довгою, світлою, щасливою, встеленою шаною, добром, турботою.
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта барвиста,
І мрії хай збуваються усі!
З повагою колектив Вишгородської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
З 85-річними ЮВІЛЕЯМИ щиро вітаємо членів Вишгородської
міської організації ветеранів Олександру Олексіївну АНАНКО
та Валентину Олександрівну УСАТЮК, з днем народження —
члена ради нашої організації Світлану Пилипівну БРАГАРНИК.
Ми просимо в Бога років багато,
В здоров'ї хорошім світанки стрічати.
Хай Матір Божа від зла захищає,
Від горя боронить молитва свята,
Христос хай здоров'я завжди посилає
На довгі, щасливі й благії літа!
Вишгородська міська організація ветеранів
війни, праці, Збройних сил

SOS

Допоможемо разом!
Тримісячному Маркові терміново потрібна допомога. У
нього лікарі діагностували краніостеноз — вроджене порушення росту черепа, зумовлене раннім закриттям черепних
швів, що обмежує обсяг черепа, викликає його деформацію
і внутрішньочерепну гіпертензію.
Немовляті терміново потрібна операція вартістю 100
тисяч гривень. Необхідні також
кошти на реабілітацію.
Давайте разом подаруємо
цій дитині новорічне диво, адже операція має бути зроблена у термін до кінця грудня ц. р.
Розрахунковий рахунок 4149499348155977, Томченко Тетяна
Вікторівна, мама.
Вважати недійсним втрачений Державний акт на право власності
на земельну ділянку, серія ЯД № 943947, виданий Катерині Олександрівні ЧУБЕНКО, яка є власницею земельної ділянки 0,0039
га (м. Вишгород, м-н «Дідовиця») для ведення особистого селянського господарства. Кадастровий номер земельної ділянки
32 218 101 00 01 091 0202
Вважати недійсним втрачений Державний акт на право власності
на земельну ділянку, серія ЯД № 943945, виданий Катерині Олександрівні ЧУБЕНКО, яка є власницею земельної ділянки 0,1017
га (м. Вишгород, м-н «Дідовиця») для будівництва та обслуговування житлового будинку. Кадастровий номер земельної ділянки
32 218 101 00 01 091 0115
Вважати недійсним втрачений Державний акт на право власності
на земельну ділянку, серія ЯД № 943946, виданий Катерині Олександрівні ЧУБЕНКО, яка є власницею земельної ділянки 0,1000
га (м. Вишгород, м-н «Дідовиця») для будівництва та обслуговування житлового будинку. Кадастровий номер земельної ділянки
32 218 101 00 01 091 0201

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Вишгород
Четвер, 5 листопада 2020 року

З найкращим днем,
Володимире!
Серед близьких друзів редакції газети «Вишгород» постать депутата міської ради Володимира ЛІСОГОРА помітно вирізняється
серед інших передусім своєю неповторною харизмою, толерантністю і креативністю. Співпрацювати журналістам з Лісогором просто, легко і приємно. Саме тому у цей найкращий для тебе день
хочемо щиро, від душі поздоровити зі святом і побажати добра,
щастя і радості. Нехай Ваше здоров’я, Володимире Юрійовичу,
буде міцним по-богатирському, а приманна Вам кипуча енергія ніколи не вичерпується.
Ми раді, що найкращий подарунок до дня народження зробили
Ваші віддані виборці — вже втретє довіряючи Вам представляти їх
інтереси у міській раді. Віримо, що на цій ниві Ви зробите все можливе, щоб наш рідний Вишгород був завжди на належній висоті.
Редакція газети «Вишгород»
Від щирого серця ВІТАЄМО з
ЮВІЛЕЄМ вчителя географії та фізичної культури Анатолія Васильовича
САХНЕНКА та вчителя фізичної культури Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 1 Олександра Валентиновича
ПАНФІЛОВА!
Ваш ювілей —
не тільки Ваше свято,
Радіють всі, і друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле і ще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю
і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Хай щастя доля огорта крилом.
Колектив Вишгородської ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 1

ПРОЕКТИ

Вишгород кіношний

Вишгород має великий творчий потенціал, який треба підтримувати і розвивати, аби
наповнювати життя міста культурними подіями. Тож, як директор кінокомпанії «Форматфільм», щодня працюю над втіленням у найближчому майбутньому цікавих проектів:
кіномайданчика, кіношколи та унікального
кінофільму про обдарованих дітей.
Як я розповідав раніше (газета «Вишгород» №
39 від 24 вересня ц. р.), з настанням весняного тепла на території центру творчості «Дивосвіт» працюватиме літній кіномайданчик, де для всіх охочих
демонструватимуться українські кінострічки.
Тим часом продовжую працювати над створенням у місті кіношколи. Нині визначаємося з
приміщенням, де навчатимуться обдаровані діти
від п’яти років, які бачать себе акторами, режисерами, операторами і т. ін. Кіношкола відкриється
у наступному році. У рамках її роботи відбуватимуться й цікаві зустрічі з представниками кіноіндустрії топового рівня. Серед них обов’язково
буде Ахтем Сеітаблаєв — відомий кіноактор, режисер, сценарист, заслужений артист Автономної Республіки Крим.
Буде складова американо-грузинської школи кіно. З вересня студенти матимуть змогу не
тільки дистанційно, а й очно навчатися у Тбіліському університеті, де відкриється україно-грузинська кіношкола. У результаті — отримуватимуть
сертифікат про навчання, що дозволить брати
участь у кінопроектах.
Налаштований також на здійснення кінопроекту, унікального для Вишгорода і України в цілому. Такого немає і в країнах Європи та Америки. Хочу відібрати у чомусь унікальних чотирьох
дітей трьох, п’яти, семи і дев’яти років, і щороку
протягом десятиріччя зустрічатися з ними. Тобто, будемо спостерігати, як вони змінюються, як
розвиваються. Спробуємо відкрити їх внутрішній
світ, показати їх розвиток, те, як змінюється світогляд цих дітей протягом десяти років.
А потім зробимо стрічку і відправимо її на міжнародні кінофестивалі.
Двох дітей для цього кінопроекту я вже знайшов. Одна дівчинка з абсолютно унікальним ім’ям

(хочу побачити, наскільки воно може вплинути на
розвиток дитини), інша — учениця інклюзивноресурсного центру. Сьогодні їхні кандидатури —
на стадії обговорення в родинах.
Допомагатимуть мені однодумці, яким близькі мої ідеї, — звукорежисер, оператор, монтажер,
команда близько десяти людей.
Сподіваюсь, що ще знайдуться батьки, яким
буде цікаво побачити своїх дітей у цьому проекті.
Мій телефон: 067 444 12 91.
Переконаний, разом із командою однодумців
мені вдасться втілити все задумане.
Олег КОЛЯДА,
директор кінокомпанії «Формат-фільм»

Олег Коляда (праворуч) з Ахтемом Сеітаблаєвим
та Василем Вірастюком

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