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ФізкультУРА

Вранішня пробіжка

«Стадіон буде жить»

Зарядка вихідного дня

Микола ГОРОВИЙ, директор КП «УФКС»
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгородська ініціативна група ГО «Самопоміч»
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Упродовж останніх тижнів на стадіоні «Енергетик» кипить робота. За відповідним
рішенням виконкому тут активно здійснюються реконструкція та благоустрій.

Споживач

Замовте витяг з Державного земельного кадастру

>2

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОСЛУГИ «ЗАМОВЛЕННЯ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ»
30 червня Державна служба України з питань
місцем безпосереднього розташування ділянки, що
геодезії, картографії та кадастру і Державне агентпризводило до втрат часу та створювало корупційні
ство з питань електронного урядування України за- ризики, оскільки етап подачі заяви та видачі резульпустили електронну послугу «Замовлення витягу з
татів знаходився під контролем одного кадастрового
Державного земельного кадастру». Завдяки запрореєстратора. Можливість замовлення послуги онлайн
вадженому принципу екстериторіальності громадяни скорочує процедуру оформлення до декількох хвиотримають принципово новий рівень сервісу.
лин, а рознесення функції реєстрації заяви та її обДотепер замовлення витягу відбувалося лише за
робки зводить до мінімуму можливість зловживань.

ФОТО — архів ГО «Самопоміч»

Запрошуємо всіх — незалежно від віку, статі, фізичної підготовки
та політичних переконань — відвідати нашу ранкову зарядку вихідного
дня: в неділю о 10:00 ранку в скверику біля гімназії «Інтелект» на вул.
В. Симоненка, 1-б. Метою є популяризація здорового способу життя та
залучення до занять спортом якомога більшої кількості людей!
Такі заходи заплановано проводити кожної суботи або неділі на майданчиках нашого міста до кінця літа. Проводитимуть зарядки тренери різних
видів спорту та спортивні волонтери. Перша зарядка вже відбулася 5 липня
(див. фото).
Ми з нетерпінням чекаємо на вас і раді будемо кожному! Сподіваємось,
що всі учасники отримають заряд бадьорості та енергії і залишаться задоволеними!
Зробімо наше місто спортивнішим!
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Увага!

Тимчасове
відключення
світла
Шановні вишгородці!
У зв’язку з ремонтом електромереж буде відключено світло:
16 липня (четвер) з 9:00 до
17:00 — на просп. І. Мазепи, 11,
13/9 («Укргазбанк»); вул. М. Грушевського, 1, 3; БК «Енергетик»;
20 липня (понеділок) з 9:00
до 17:00 — на вул. М. Грушевського, 8, 10, 12; Ю. Кургузова, 11.
Перепрошуємо за тимчасові
незручності.
Вишгородський районний
підрозділ
ПАТ «Київобленерго»

Спасибі електрикам за реконструкцію
Як уже повідомляла газета «Вишгород» (див. стор.
8 № 26 від 27.96.2015 р.), Вишгородський РП ПАТ «Київобленерго» здійснює реконструкцію ТП-547 — заміну
опор і ліній на вул. Межигірського Спаса та Старосільській.
Під час тимчасових відключень електроенергії на
Горі знизився тиск у водопостачальній магістралі діаметром 150 та 100 мм. Перепрошуємо за тимчасові незручності.
Вишгородське міське комунальне
підприємство «Водоканал»
Від редакції. Нагадуємо: з 29 червня до 15 серпня із
7:00 до 18:00 можливі тимчасові відключення електроенергії на вул. Межигірського Спаса та Старосільській.
За інформацією начальника ВРП Сергія Форощі, вже
замінено дерев’яні опори 1970-х рр. на вул. Межигірського Спаса і М. Ватутіна та старий дріт на новий потужністю 0,4 кіловольта. Буде замінено старі дроти, ізолятори і
опори, зокрема і на пров. Прожекторному.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Про скликання ХLVІІІ сесії
Вишгородської міської ради VI скликання
Розпорядження від 6 липня 2015 р. № 9
Керуючись ч. 6, ч. 9 ст. 46, ч. 3 ст.
50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ХLVІІІ сесію
Вишгородської міської ради VІ скликання
16 липня 2015 року о 10:00 у залі засідань
адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1) з таким порядком денним:
1. Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського бюджету за 1
квартал 2015 року.
2. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 15.01.2015 р. №
42/9 «Про Вишгородський міський бюджет
на 2015 рік».
3. Про встановлення надбавок до посадового окладу та преміювання в. о. міського
голови на 2015 рік.
4. Про внесення змін до рішення Виш-

Офіційно

городської міської ради від 15.01.2015 р. №
42/8 «Про затвердження міських програм
розвитку на 2015 р.».
5. Про надання ВМКП «Водоканал» дозволу на отримання кредиту.
6. Про визначення статусу гуртожитку,
що розташований за адресою: м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, 6.
7. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади м.
Вишгорода та передачу на баланс експлуатуючим підприємствам об’єктів інженернотранспортної інфраструктури.
8. Про надання дозволу на створення
органу самоорганізації населення — вуличного комітету «Житловий мікрорайон
«ГАЕС».
9. Земельні питання.
В. о. міського голови
М. РЕШЕТНІКОВА

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Добрі новини

ЗНАК на переході

У середу в Нових Петрівцях
встановили світлодіодний знак
на пішохідному переході, який за
статистикою ДАІ є найнебезпечнішим у населеному пункті, і саме
на цій ділянці дороги найчастіше
стаються дорожньо-транспортні
пригоди за участі пішоходів, та
що найстрашніше — зі смертельними наслідками.
Встановлення знаку відбулося
завдяки фінансовій підтримці велоспільноти, яка тренується на території Вишгородського району. Кожен
зі спортсменів зробив символічний
благодійний внесок у розмірі 50 грн,
щоби встановити світлодіодний знак
і убезпечити населення від наїзду
транспорту, особливу — в темну
пору доби чи дощову погоду.
Наразі знак може працювати
лише тоді, коли включене вуличне

освітлення. Найближчим часом буде
встановлено окремий лічильник, і
світлодіодний сигнал працюватиме
автономно.
Вже виготовлено проект реконструкції траси Київ-Овруч, де передбачено встановлення світлофорів у
Нових Петрівцях.
«Знаки зі світлодіодною підсвіткою є ефективними, оскільки водії
їх краще бачать і безумовно звертають на них увагу. Думаю, що це
тільки початок. В планах є встановлення таких світлових знаків у селі
Хотянівка на тих ділянках дороги,
що не освітлюються, і вже є випадки
наїздів на пішоходів. На черзі – Старі
Петрівці, ну і в Нових Петрівцях є ще
дві ділянки дороги, які також потребують встановлення знаків такого
ж зразка», — зауважив начальник
районного відділу ДАІ Андрій Пожар.

Земельно-законна комісія

Чекайте перевірок за сім років
Розпорядженням голови Київської облдержадміністрації В. Шандри
від 30 червня 2015 року № 239 при КОДА створено комісію з перевірки
стану дотримання земельного законодавства. Очолив комісію перший
заступник голови Київської облдержадміністрації Л. Парцхаладзе.
Завданням комісії є організація та проведення перевірки відповідності
чинному законодавству розпоряджень голів, виконуючих обов’язки голів районних державних адміністрацій Київської області, наказів Головного управління Держземагентства у Київській області, його територіальних органів та
здійснення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад Київської області делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері
регулювання земельних відносин за період з 01.01.08 р. по 01.06.15 р.

Громада — людині

Нитка надії
Влас. інф.
ФОТО — сайт газети «Сегодня»

14-річна Тетянка Антоненко з Ясногородкн
— незряча з народження талановита вихованка
київської спеціальної школи-інтернату. Дівчинка відмінно навчається, малює, виготовляє чудові поробки і мріє бути перекладачем. Німецькі лікарі запросили родину на діагностику, що
дає надію на відновлення зору. Ціна питання — 90 тис. грн.
Якщо розкласти тягар на всіх — то вже не ноша. Благодійні фонди, громадські організації, депутати й усі небайдужі громадяни! Долучайтеся до акції: коли 1 000 чол. зберуть по 100 грн — цього буде
достатньо на діагностику та дорогу до Німеччини і назад, в Україну.
Підтримайте також ініціативу: сформувати у суспільства звичку
допомагати кожній людині, започаткувавши проект «Нитка надії».
Разом зробімо адресну допомогу в громаді району постійною — як
у найпрогресивніших церковних громадах: усім миром по нитці, нужденному — допомога.
Хай Тетянка побачить світло з нашою допомогою!
Реквізити для безготівкового поповнення карткового рахунку:
1) Банк отримувача: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО: 322904
Отримувач: АНТОНЕНКО ОЛЬГА ДМИТРІВНА
ЄДРПОУ отримувача: 2031819704
Розрахунковий рахунок (отримувача):26250158516
Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку
Номер карткового рахунку: 1031471100
П.І.Б.: АНТОНЕНКО ОЛЬГА ДМИТРІВНА
2) Через термінали або каси АТ «Райффайзен банку Аваль» можна
перерахувати кошти на картку: 4149 5070 2141 4543 (Ольга Антоненко).
Телефонуйте:
097-535-63-03 (Ольга Дмитрівна Антоненко — бабуся Тетянки)

Сигнали служби «102»

Увага: крадіжки!
Вишгородський районний відділ
внутрішніх справ України
в Київській області
Останнім часом скоюється чимало
крадіжок особистого майна громадян
з помешкань, в основному — в першій
половині дня, коли всі на роботі, або у
вихідні. Об’єкти посягань злочинців —
гроші, ювелірні прикраси, побутова
техніка та інші цінні речі. Проникають
до помешкань, зламавши замок або
підібравши до нього ключ.
Шановні вишгородці! Зверніть
увагу на:
— якість та надійність внутрішніх замків вхідних дверей вашого
помешкання (при необхідності замініть їх або укладіть договір на охо-

Соціум

2015 року

рону квартири);
— підозрілих осіб, які вештаються
без певної мети біля ваших будинків
або в під’їздах;
— автомобілі, які тривалий час
знаходяться поблизу під’їзду (фіксуйте номерні знаки!);
— осіб, які своєю поведінкою викликають у вас підозру;
— осіб, які намагаються потрапити до вашого під’їзду, при цьому ховають своє лице та не можуть пояснити,
до кого вони йдуть.
Про все це та у разі наявності інформації, яка б сприяла міліції в розкритті крадіжок з квартир, просимо
негайно повідомляти до Вишгородського РВ за тел: (04596) 5-47-43;
2-20-65 або 102.

Вишгород

Замовте витяг з Державного земельного кадастру

Споживач
(Початок на стор. 1)
Замовлення витягу здійснюється через Публічну кадастрову карту, яка розміщена на офіційному сайті Держгеокадастру. Простий та лаконічний інтерфейс робить послугу доступною навіть для невпевнених користувачів ПК.
У систему інтегрована функція он-лайн оплати послуги
через сервіс моментальних платежів Liqpay Приватбанку.
Банківська комісія при цьому не стягується. Підтвердження про сформовану заявку та повідомлення про готов-

ність документу користувач отримує на свою електронну
адресу.
Отримати готовий витяг можна в будь-якому з 660
центрів надання адміністративних послуг по всій Україні.
Єдиний документ, який при цьому знадобиться, – посвідчення особи.
У тестовому режимі послуга доступна для земельних
ділянок, розташованих у Києві та Київській області.
Пілотний проект як складова кампанії із запровадження електронного урядування в Україні реалізовано за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ Україна), що утримується Урядом Німеччини.
Отримання витягу про земельну ділянку – найпопулярніша послуга в сфері земельних відносин. Щорічно в
Україні за заявами громадян видається близько мільйона
витягів. З початку 2015 року вже видано 408,7 тис. витягів.
Вартість послуги з надання витягу з Державного земельного кадастру – 53 гривні. Всі отримані кошти спрямовуються до загального фонду Державного бюджету
України.
Переглянути відеопрезентацію електронної послуги «Замовлення витягу з Державного земельного
кадастру» можна тут (електронний варіант див. на
сайті газети).

ОДПІ інформує

Податковий кредит-2014:
уточнюючі розрахунки до податкових накладних
ГУ ДФС у Київській області
Змінами, внесеними до п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, з 01.01.2015 року втратила
чинність норма, згідно з якою у разі, якщо платник
ПДВ не включив у відповідному звітному періоді до
податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманої податкової накладної, таке право зберігалося
за ним протягом 365 календарних днів з дати складання такої накладної.
Тобто, всі податкові накладні, складені в звітних
податкових періодах 2014 року, могли бути включені
до складу податкового кредиту не пізніше грудня 2014
року (за умови дотримання інших вимог Податкового
кодексу щодо формування податкового кредиту).
Оскільки станом на 31.12.2014 до складу податкового кредиту могли бути включені податкові накладні з
датою складання не раніше 01.01.2014, до уточнюючих
розрахунків, які подаються до контролюючого органу з
метою включення до складу податкового кредиту таких податкових накладних, не можуть бути включені
податкові накладні з датою складання до 01.01.2014
(винятком є лише податкові накладні, які включають-

ся до складу податкового кредиту за фактом оплати
платниками податку, які формують податковий кредит
за касовим методом).
Таким чином, починаючи з 01.01.2015, платники
ПДВ, які станом на зазначену дату не включили до
складу податкового кредиту суми ПДВ за податковими
накладними, складеними з 01.01.2014 по 31.12.2014,
можуть реалізувати своє право на формування податкового кредиту по таких податкових накладних
шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні звітні періоди, але з урахуванням строків давності,
визначених статтею 102 Податкового кодексу України,
тобто за звітний період, січень 2014 року, уточнюючий
розрахунок може бути подано не пізніше ніж через
1095 днів, починаючи з 20.02.2014, за грудень 2014
року – не пізніше ніж через 1095 днів, починаючи з
20.01.2015.
Зазначене стосується податкових накладних, складених у 2014 році як в електронному так і в паперовому
вигляді — як зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, так і тих, що за правилами, діючими
до цієї дати, не підлягали реєстрації в Єдиному реєстрі
податкових накладних.

Зони розвитку освіти: сім напрямків, 500 ідей
Перспективи

Реформуванню системи освіти на Київщині — бути! На стратегічній сесії «Зони
розвитку освіти в Київській області» оголосили старт пілотного проекту, в ході якого
вже з нинішньої осені в 37 навчальних закладах області впроваджуватимуть зміни

Прес-служба Л. Парцхаладзе
«Ти уявляєш, мій старший заявив, що він восени
не піде в школу, бо все, чого їх там навчають, йому
ніколи в житті не знадобиться», — скаржилась своїй
подрузі жінка, котра стояла переді мною. «Зараз у
школі всім дітям нецікаво, — втрутився в розмову
чоловік поруч. — Моя дочка теж туди не хоче ходити, вже й не знаю, чим її вмотивувати»…
Що з існуючою системою освіти щось не так,
знають не лише звичайні громадяни та їхні діти.
Знає про це і влада. І, Богу дякувати, в столичному
регіоні від просто знання вона нарешті перейшла до
дій.
Київська обласна державна адміністрація спільно з
утвореним на її базі Проектним офісом реформування
освіти і науки ініціювала дуже цікавий та ефективний
захід. У столичному Українському домі провели стратегічну сесію «Зони розвитку освіти в Київській області». Протягом п’яти годин співробітники профільного
департаменту КОДА, представники місцевих влад і навчальних закладів різних рівнів з усіх районів області,
консультанти, успішні бізнесмени, батьки та громадські
активісти обговорювали, чому і як вчити, які цілі має
переслідувати освіта, яким повинен бути її кінцевий результат тощо.
«Існуючою системою освіти невдоволені всі: батьки,
учні, викладачі та навіть уряд. Знання, які діти отримують за шкільними партами, на 90 відсотків потім не
використовуються в реальному житті, — констатував
перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Лев Парцхаладзе. — Така освіта
не дає дітям реальних можливостей стати затребуваними, успішними та щасливими людьми, а саме це має
бути головною метою навчання. Тому реформування
системи освіти я вважаю одним із першочергових завдань розвитку Київської області».

І ось перші підсумки: сформовано бачення майбутньої моделі освіти на Київщині по семи основних
напрямках — дошкільна освіта, середня, позашкільна,
професійна, приватна та бізнес-освіта, наука й інновації, а також протидія корупції в освіті. Визначені вектори
розвитку та безпосередньо проекти, які дозволять докорінно змінити освітню сферу в столичному регіоні.
Зібрано близько півтисячі перспективних ідей, впровадження найкращих з яких дозволить вже найближчим часом досягти зрушень в освітньому процесі, причому на всіх його рівнях — від дитячих садків до вишів.
Розпочато формування банку проектів швидких змін.
Підбирається потужна команда — і реформаторів, і тих,
хто буде відповідати безпосередньо за реалізацію змін.
Адже слова мають трансформуватися в дії.
Під час сесії визначились також із необхідністю
впровадження пілотного проекту з підготовки нового
формату викладачів. Перед керівництвом педагогічних
вузів та інститутів підвищення кваліфікації вчителів поставлені важливі завдання: підвищити комп’ютерну та
технологічну обізнаність викладачів, з авторитарної
моделі викладання переорієнтувати їх на модель партнерську, коли вчитель не повчає учня, а співпрацює з
ним, допомагає розвинути найкращі якості та досягнути
найвищих результатів, враховуючи його особистісні відмінності.
Звісно, позитивні зміни неможливо назавтра розпочати відразу в усіх дитячих садках, 740 школах області, коледжах, училищах тощо. Тому протягом першого
року найперспективніші ідеї, відібрані за підсумками
стратегічної сесії, будуть впроваджувати в усіх районах Київщини, але відібравши для цього по одному навчальному закладу. Отже спочатку реформа зачепить
37 закладів усіх рівнів — від дитячих садків до вишів.
Наступного року кількість охоплених проектом суб’єктів
збільшиться на 20 відсотків, а протягом третього — до
нього доєднаються всі охочі.

Наше місто

Вишгород
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Довготерміновий пільговий кредит

Самопоміч

— свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особипідприємця.
З метою надання кредиту регіональне
управління/іпотечний центр Фонду відкриває у
банку-агенті особистий рахунок позичальника,
на який позичальник перераховує аванс у розмірі не менш як 10% передбаченої вартості будівництва житла.
Розмір кредиту на будівництво житла визначається, виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та
додатково 20 кв. метрів на сім’ю (далі — нормативна площа), вартості будівництва житла за
цінами, що діють на час укладення кредитного
договору, без урахування авансу позичальника.
Розрахункова вартість 1 кв. метра житла визначається згідно з експертною оцінкою. Вартість
понаднормативної площі житла позичальник
сплачує за рахунок власних коштів.
Кредит надається з відсотковою ставкою у розмірі 17,1 % річних. Погашення кредиту та відсотків за користування ним здійснюється позичальником, починаючи з дати
зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті. Платежі з погашення
кредиту та відсотків за користування кредитом
вносяться не рідше, ніж один раз на місяць. Кредит може бути погашено достроково.
***
Перелік об’єктів житлового будівництва,
в які можуть спрямовуватись у 2015 р. кредитні ресурси Фонду:
1. м. Київ, Голосіївський р-н, пров.
Моторний, 11, буд. 1; забудовник — КП
«Житлоінвестбуд-УКБ» (1-кім. кв. —16 930,00
грн/кв. м, 2-кім. кв. — 16 400,00 грн/кв. м), термін введення в експлуатацію — 4 кв. 2016 р.
2. м. Київ, Голосіївський р-н, пров. Моторний, 11, буд. 2; забудовник — КП «Житлоінвестбуд- УКБ», (1-кім. кв. — 16 930,00 грн/кв. м,
2-кім. кв. — 16 400,00 грн/кв. м), термін введення в експлуатацію — 4 кв. 2016 р.
3. м. Київ, Дарницький р-н, вул. С. Крушельницької, 15-а, буд. 2; забудовник — КП
«Житлоінвестбуд-УКБ», (1-кім. кв. — 16 930,00
грн/кв. м, 2-кім. кв. — 16 400,00 грн/кв. м), термін введення в експлуатацію — 2 кв. 2016 р.
4. м. Київ, Дарницький р-н, вул. С. Крушельницької, 15-б, буд. 3; забудовник — КП
«Житлоінвестбуд-УКБ», (1-кім. кв. — 16 930,00
грн/кв. м, 2-кім. кв. — 16 400,00 грн/кв. м), тер-

мін введення в експлуатацію — 3 кв. 2016 р.
5. м. Київ, Дарницький р-н, вул. С. Крушельницької, 15-в, буд. 4; забудовник — КП
«Житлоінвестбуд-УКБ», (1-кім. кв. — 16 930,00
грн/кв. м, 2-кім. кв. — 16 400,00 грн/кв. м), термін введення в експлуатацію — 2 кв. 2017 р.
6. Київська обл., с. Нові Петрівці, вул. Ватутіна, 34; забудовник —ТОВ «Управління капітального будівництва»,12 000,00 грн/кв. м, введено в експлуатацію.
7. Київська обл., м. Вишневе, вул. Машинобудівників (3-тя черга); забудовник — ПП
«Еркер», 17 400,00 грн/кв. м, термін введення в
експлуатацію — 3 кв. 2015 р.
8. Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 70; забудовник — ПП «Еркер», 13
100,00 грн/кв. м (введено в експлуатацію).
9. Київська обл., смт Володарка, пров. Лютневий, 3; забудовник — ПП «Еркер», 9 000,0
грн/кв. м (введено в експлуатацію).
Громадяни, які виявили бажання отримати пільговий кредит, мають звернутися до Іпотечного центру в м. Києві та Київській області
Фонду за адресою: м. Київ, вул. Кривоноса, 2-а,
корпус 2 (5 поверх).
Консультації — за тел: +38 (044) 249-3693; сайт: http://kyiv.molod-kredit.gov.ua/

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У
ВИШГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА
ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
у секторі інформаційних технологій та
захисту інформації:
— завідувач сектора.
Вимоги до претендентів на посаду
державного службовця: громадянство
України, базова вища освіта, досвід роботи з ПК, вільне володіння державною
мовою.
До заяви слід додати такі документи: особову картку (форма П-2ДС), копії
документів про освіту, копію паспорта, декларацію про доходи.
Заяви приймають протягом місяця з
дня опублікування оголошення.
Звертатись за адресою:
м. Вишгород, вул. Кургузова, 13,
тел: (045 96) 22-050

Безкоштовна юридична допомога

Сьогодні юридичну консультацію пересічним
громадянам отримати не так вже й просто. Більшість питань, що виникають у мешканців Вишгородського району, стосуються договорів, заяв, скарг,
позовів, апеляційних та касаційних скарг до судів.
Мета безкоштовної юридичної консультації Громадського об’єднання «Самопоміч»:
— ознайомити людину з її правами, обов’язками та
гарантіями, які можуть і мають бути використані при вирішенні проблем;
— навчити правильно звертатися до органів влади
(написання заяв, скарг, прохань, пропозицій);
— направити відповідне звернення саме в ту структуру, відділ, управління, яке є компетентним у вирішенні
конкретної проблеми;
— надати кваліфіковану консультацію, що базуєть-

Штраф — штрафом,
а де ж совість?

Стихійна торгівля
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У виконавчому комітеті

МОЛОДЕ житло: зміни у переліку
Молодим сім’ям, в яких
чоловік та дружина віком до
35 років, неповним сім’ям, в
яких мати (батько) віком до
35 років має неповнолітніх
дітей (дитину), одиноким молодим громадянам віком до 35 років включно, які, згідно із
законодавством, мають право на поліпшення житлових умов (перебувають на квартобліку при виконкомі міськради), Державний
фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву надає кредити на будівництво
(реконструкцію) житла терміном до 30 років,
але не більше ніж до досягнення позичальником пенсійного віку.
Для реєстрації необхідно написати заяву
на отримання кредиту, заповнити анкету Позичальника та надати фонду такі документи:
— довідку про перебування на квартирному обліку всіх членів сім’ї (оригінал),
— довідку про склад сім’ї (Ф3 ЖЕК) (оригінал),
— оригінали та копії паспортів повнолітніх
членів сім’ї (1, 2 стор., прописка),
— оригінали та копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера,
— оригінал та копію свідоцтва про народження дитини (дітей),
— оригінал та копію свідоцтва про шлюб,
— довідку з місця роботи із зазначенням
займаної посади, часу перебування на такій
посаді та розміру заробітної плати впродовж
останніх шести місяців (із поміткою «затримки у
виплаті з/п за останні 6 міс. відсутні»),
— виписку з трудової книжки про місце роботи за останні три роки,
— документи, що підтверджують інші доходи Позичальника (за наявності доходу не за
основним місцем роботи), у т. ч. декларацію про
доходи на останню звітну дату, завірену податковою інспекцією,
— згоду подружжя (ін. членів сім`ї) на передачу в заставу майнових прав на житло (нотаріально посвідчене) або їх присутність при укладенні договору застави майнових прав/застави
квартири,
— довідку про платоспроможність сім’ї (довідка про доходи).
Для СПД:
— фінансову звітність, затверджену податковою інспекцією;

2015 року

ся на актуальному законодавстві.
Щоб отримати безкоштовну
юридичну
консультацію з нагальних питань, звертайтеся до «Об’єднання
«Самопоміч» за адресою: м. Вишгород, вул.
Шолуденка, 11 (1 поверх, оф. 16). Графік
прийому громадян: пн- Вікторія Смоляренко
пт, 11:00-18:00, сб, нд, Сергій Новик
святкові дні — вихідні.
Тел. (097) 236-54-80; (066) 091-84-13; (04596) 2-33-17.
E-mail: vyshgorod-2@samopomich.in.ua.

Про проведення громадських
обговорень з питання зміни
назв площ у м. Вишгороді
Розпорядження від 01 липня 2015 року № 75
Розглянувши пропозиції Вишгородської районної
державної адміністрації, Громадської ради при Вишгородській районній державній адміністрації, громадських
організацій та установ у м. Вишгороді, відповідно до
Закону України «Про присвоєння юридичним особам та
об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних
подій», Порядку проведення громадського обговорення
під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені,
об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012
р. № 989, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:
1. Провести громадські обговорення з питання присвоєння площі біля Будинку культури «Енергетик» назви
«Площа імені Віктора Решетняка».
2. Провести громадські обговорення щодо присвоєння назви «Площа імені Григорія Строкова» — площі на
розі вулиць Набережної та Промислової, на якій розташований пам’ятник комсомольцю-будівельнику Київської
ГЕС, або розглянути альтернативні варіанти.
3. Посадова особа, відповідальна за організацію громадського обговорення, — начальник відділу з гуманітарних питань Вишгородської міської ради Володимир Ткач.
Гуманітарному відділу Вишгородської міської ради
підготувати інформаційне повідомлення про проведення
громадського обговорення та оприлюднити його на офіційному сайті Вишгородської міської ради та у засобах
масової інформації.
4. Визначити строк громадських обговорень — 2 місяці з дня оприлюднення інформаційного повідомлення у
засобах масової інформації.
5. Запросити до участі у громадських обговореннях
керівників підприємств, установ, об’єднань, фізичних та
юридичних осіб, представників громадських організацій
міста.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
В. о. міського голови М. РЕШЕТНІКОВА

ФізкультУРА

«Стадіон буде жить»

(Початок на стор. 1)
Проводиться реконструкція глядацьких трибун, підсипка та підсів
великого футбольного поля, кронування дерев, які несуть небезпеку
для занять спортом. У найближчих
планах — приведення до нормативних показників легкоатлетичних бігових доріжок, секторів для метань
і місць для занять атлетичною гімнастикою.
Всі це ми робимо за підтримки
в. о. Вишгородської міської ради
Марії Решетнікової, апарату виконкому міської ради, депутата обласної ради Олександра Приходь-

ка, депутатів міської ради Валерія
Виговського та Віталія Кутаф’єва,
директора готельного комплексу
«Вишеград» — депутата міськради
Миколи Коваля, депутата районної
ради Віктора Куляєва. Колектив
КП «УФКС» вдячний їм за допомогу механізмами, матеріалами та й
власними робочими руками.
Вже у вересні, з початком нового навчального року, стадіон
«Енергетик» прийме вихованців
Вишгородської міської комплексної
дитячо-юнацької спортивної школи
КП «УФКС» на оновленому спортивному комплексі.

«Працюємо над газоном»
Сергій КУРСЬКИХ, позаштатний кореспондент
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Свідомі громадяни знають, як таблицю множення, одне життєве правило: не купуй із землі! Ну, хай ще овочі та фрукти, а от молоко й
м’ясо… перший крок до добровільного отруєння, надто — у літню спеку.
І от на вул. М. Грушевського та на Шкільній я
помітив палатки, в яких торгують м’ясними та ковбасними виробами. Мене це зачепило, бо хтозна
звідки їх привезли, холодильних камер немає, то
що ж там усередині — уявити легко (несвіже!)…
Почав про це говорити продавцям — і в цей час
до палатки підійшов Володимир Стефанівський,
що працює у міській раді секретарем адмінкомісії,
та почав складати протокол. Я запитав у нього,
який штраф передбачений за несанкціоновану торгівлю. В. Стефанівський пояснив, що даний протокол направляється за місцем мешкання особи, на
яку його складено. Адміністративна комісія виносить постанову про накладення штрафу в розмірі
від 340 до 1 360 грн.
Тобто особа порушує закон у Вишгороді, а
штраф сплачує в місцевий бюджет за місцем проживання. На сьогодні складено біля двох десятків
протоколів за стихійну торгівлю. І більшість торговельників — приїжджі, тому гроші підуть деінде, а
труїтися — нам.
Та не це головне. Де совість у продавців і господарів? Невже вони таку «свіжість» їли б самі?

Кронування аварійних дерев

Робоча нарада. Зліва направо: депутат Київоблради Олександр Приходько, міський депутат Віталій Кутаф’єв, директор ТРК «ВишеГрад»Ігор
Беркун, директор КП «УФКС» Микола Горовий
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Здорова нація

О спорт, ти — мир

Велосипедне літо

Олексій РОСТОВСЬКИЙ,
голова ГО «Up Town»
У нас успішно розпочався унікальний туристичний проект Green Velo — велопоходи до віддалених
сіл Вишгородщини. Автори — громадські організації
«Асоціація велосипедистів Києва», «АпТаун», студія
«Творчі Люди» (м. Вишгород) і Вишгородська РДА.
Спільний некомерційний проект покликаний: 1) відродити населені пункти, які розташовані у глухих кутках
і починають занепадати, деградують і просто вимирають
(«Грін Вело» хоче привернути увагу до цих сіл, щоб люди
купували там будинки, запроваджували бізнес-проекти,
повернути життя на депресивні території); 2) пропагувати змістовне дозвілля, яке поєднує в собі спорт, здоровий спосіб життя та дбайливе ставлення до довкілля.
Пунктом призначення усіх веломандрівок є віддалені куточки (села Пилява, Вахівка, Сувид) з незайманою
природою. У велопоходах передбачено ночівлю в наметі
на стоянці біля села і гостинний прийом — смачне частування стравами української кухні від місцевих господинь. На берегах біля водойм облаштовуються кемпінги,
забезпечені дровами, питною водою, столами для харчування, біотуалетами.
Автобус супроводження перевозить важкі речі мандрівників і страхує учасників походу на випадок непередбаченої ситуації. Маршрути мандрівок продумані для
всіх категорій велосипедистів: участь у велопоході можуть брати навіть маленькі діти (увага: кількість місць у
автобусі обмежена, попередньо потрібно домовлятися з
організаторами).
Велосипедисти зустрічаються на КП на виїзді з Києва
у напрямку Вишгорода. Колоною по трасі їдуть до місця
призначання, кожні 10 кілометрів — зупинки: помилуватися природою, зробити фото, покупатися у Київському
«морі» чи інших водоймах (залежно від маршруту).
Близько 14-ої години група прибуває до місця призначення, де вже на неї чекає обід. Далі — встановлення
наметів, культурна програма і вечеря…
Із собою велосипедистам треба мати: справний

Вишгород

Зробімо Вишгородщину
центром зеленого туризму
Перспективи
Лілія ЯНЧУК-ОЛЕКСІЙ

велосипед, шолом, велосипедний замок, рюкзак, намет,
спальник, каремат, теплий одяг і дощовик, головний убір
для захисту від сонця, запасну камеру для велосипеда,
ліхтарик, засоби від сонця та комах, індивідуальні ліки,
предмети особистої гігієни, їжу в дорогу, фотоапарат і
гарний настрій.
У першому та другому велопоходах у село Пиляву
та Вахівку взяли участь, відповідно, до півсотні осіб щоразу. У Вахівці велотуристів частували домашніми варениками, народний колектив «Вахівчанки» влаштував
гостям концерт.
Наступний велопохід відбудеться вже цієї суботи, 11
липня, — до Сувида. Докладніше — на сторінках проекту Green Velo в соцмережах: https://www.facebook.com/
Greenvelosummer та http://vk.com/public96539018. Реєстрація на поїздку — обов’язкова.

Майбутнє
Вишгородщини залежить від того, як розвиватиметься
рекреаційний
потенціал району. Наш край
може стати центром зеленого
туризму. Адже на його території — безліч мальовничих
природних куточків, цікавих
історичних об’єктів, баз відпочинку, музеїв тощо. Наш район
є дуже привабливий, і популярність його зростає. До нас
їдуть із Києва, зі всієї України
та з-за кордону. Це дає надію
на покращення добробуту населення — шляхом створення
нових робочих місць та відповідної заробітної плати.
Але існує величезна проблема, яка може знищити потенціал
Вишгородщини як туристичного
регіону. Це надмірне засмічення
району, що для місцевої влади є
пріоритетним завданням для вирішення.
Проте, без допомоги населення цю проблему не подолати.
Як би не намагалися комунальні
служби прибирати, відбувається
протилежне: чим чистіше, тим
більше знову смітять. На жаль,
громада не усвідомлює, що сама
й платить за оте безкінечне при-

бирання. Адже всі відрахування
із зарплат і пенсій ідуть до бюджету, з якого потім і виділяються кошти на проведення благоустрою. Тобто, кошти, які можна
використати для розвитку району, ми вперто закопуємо в сміття.
Тому, за сприяння Вишгородської районної ради, з метою залучення населення до прибирання територій населених пунктів
розпочинає роботу ТОВ «Перспективні переробні системи»,
яке створить мережу прийомних пунктів розподільного збору сміття. Люди приноситимуть
окремо макулатуру, скло, пластик та метал. Посортоване сміття
у пункті прийому викуповуватимуть у громадян, щоб зацікавити
їх до такої схеми збору ТПВ.
Компанія наразі організовує
мережу прийомних пунктів у районі з урахуванням кількості накопичень ТПВ окремо у кожному
населеному пункті.
Пілотними в реалізації проекту є села Вища Дубечня, Хотянівка та Новосілки.
Від редакції. У Вишгороді
прийомний пункт на вул. М. Грушевського функціонує давно.
Вже не перший рік у планах —
переробка твердих побутових
відходів. За інформацією Олександра Ростовцева, заступника
міського голови, нині ідуть перемовини з відповідними фірмами.

Добрі новини

У вправах на
паралельних
брусах:
Олег Верняєв —
найкращий

Український кубок
Європи з багатоборств

«Золото» та «бронза»
на чемпіонаті світу з сучасного
п’ятиборства — наші
Влас. інф.
ФОТО — соцмережі

Блискучі результати продемонстрували
українські
спортсмени на світовій першості із сучасного п’ятиборства,
яка 5 липня завершилася у
Берліні.
В індивідуальних змаганнях
Павло Тимощенко впевнено підтвердив свій статус топового
п’ятиборця світу та з результатом
1 477 залікових балів здобув зо-

лоту медаль. Крім того, ще один
українець — Андрій Федечко —
приніс Україні бронзову нагороду
(1463 очок).
Найвищу нагороду у XXVIII
Всесвітній літній Універсіаді здобув плавець Сергій Фролов. У фіналі 800-метрівки вільним стилем із результатом 7 хв 50, 28 с
він випередив срібного призера
Джея Стевена Джона Лелліотта з
Великої Британії (7 хв 50,97 с) та
японця Аяцугу Хіраї (7 хв 52,77 с),
якому дісталася «бронза».

Влас. інф.
ФОТО — соцмережі

У командному заліку збірна Україна посіла четверте місце.
Українка Аліна Фьодорова здобула перемогу в Кубку
Європи з легкоатлетичних багатоборств. Турнір Суперліги 4-5 липня відбувався в Обані (Франція).
За підсумками семи видів Фьодорова набрала 6 278
очок, які стали її особистим рекордом. Інна Синиця посіла
22-у сходинку, Анастасія Мохнюк — 23-тю.
У змаганнях десятиборців Олексій Касьянов став другим (8 105 очок). Переміг росіянин Ілля Шкуреньов. Сергій
Ярохович в Обані став 21-м, Василь Іваницький — 22-м.
У командному заліку Україна посіла четверту сходинку і зберегла право на виступ у Суперлізі.

Влас. інф
ФОТО — соцмережі

Українець Олег Верняєв здобув «золото» у
вправах на паралельних брусах на XXVIII Всесвітній літній Універсіаді, що проходить у Кванджу,
Республіка Корея. Переможний результат спортсмена: 16.000.
Окрім цього, Олег Верняєв, 7 липня, виграв ще дві
медалі Універсіади. У вільних вправах спортсмен здобув «срібло», а у вправах на кільцях став третім.
Нагадаємо, 5 липня Україна завоювала першу нагороду на Всесвітній Універсіаді-2015. Найвищу нагороду здобув плавець Сергій Фролов.
Всесвітня Універсіада-2015 проходить з 4 по 14
липня. Упродовж 11 днів будуть розіграні 272 комплекти нагород у 21 виді спорту.

В українців — уже 10 медалей
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/v_
ukraiintsiv_uge_10_medaley_vsesvitnoii_
universiadi_2071792 10:45 07.07.2015
Зранку четвертого дня XXVIII Всесвітньої літньої Універсіади в Кванджу (Республіка Корея) скарбничка студентської
команди України поповнилася чотирма
нагородами.
«Срібло» в змаганнях з академічного
веслування дісталося жіночій двійці у складі
Євгенії Німченко і Дарини Верхогляд.
Гімнасти Ігор Радивілов і Олег Верняєв

завоювали, відповідно, «срібло» і «бронзу»
у вправі на кільцях, при цьому Верняєв став
срібним призером і у вільних вправах.
(Нагадаємо, чоловіча збірна України зі
спортивної гімнастики виграла «бронзу» в
командних змаганнях, а Верняєв узяв «золото» в особистому багатоборстві).
В активі студентської команди України
вже 10 нагород (3 золоті, 4 срібні і 3 бронзові) і 8-е місце в загальнокомандному заліку. Лідирують господарі змагань корейці,
що завоювали 29 медалей (11 золотих, 9
срібних і 9 бронзових).

КОЛО жінки

Вишгород

Куди звертатися онкохворим
«чорнобильцям»

Спека

Вишгородський район виділено кошти у сумі
245 тис. 608 грн.
У випадку, коли медичний заклад не в змозі забезпечити надання медичної допомоги,
потерпіла особа може звернутись до Департаменту соціального захисту населення Київської
облдержадміністрації та надати такі документи:
1) заяву про надання медичної допомоги;
2) копії посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, паспорта, ідентифікаційного коду;
5) довідки МСЕК про встановлення інвалідності;
6) консультативний висновок лікаря із вказаним діагнозом та зазначеним переліком медичних препаратів, ліків, які необхідні для проведення курсу лікування;
7) калькуляцію (складає лікарня, яка буде
надавати послуги з лікування) із переліком зазначених медичних препаратів, ліків, які необхідні для лікування, їхньою кількістю, ціною та
загальною вартістю.
Після отримання вищезазначених документів із медичним закладом підписується 3-сторонній договір щодо лікування важкохворого.
Після курсу лікування медичний заклад
надає департаменту акт про надані послуги з
лікування важкохворого та рахунок для оплати
цих послуг.
Адреса Департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації: 01196, м. Київ, пл. Л. Українки, 1,
телефон-факс: (044) 286-85-57.

Необережне поводження з вогнем
є причиною масштабних пожеж
у природних екосистемах!

Пожежа на о. Великому

Олександр ПАХОМЕНКО,
головний фахівець
Вишгородського РВ ГУ
ДСНС України у Київській області,
майор служби цивільного захисту
ФОТО — із соціальних мереж

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

В Україні — спека. Тож Вишгородський
РВ ГУ ДСНС України з надзвичайних ситуацій вкотре закликає громадян суворо
дотримуватися правил пожежної безпеки.
Адже пожежі у природних екосистемах виникають у результаті людської недбалості

Реалізуючи проект «Пом’якшення наслідків переміщення для жінок та сімей в
Україні», що здійснюється за підтримки
уряду Японії, Вишгородська районна організація Товариства Червоного Хреста
провела вже кілька заходів для дітей.
Проект, що реалізується в Полтавській,
Сумській, Херсонській, Київській областях
та в Києві, орієнтовано на жінок, дітей та
внутрішньо переміщені сім’ї. І основна його
мета — зменшення негативних наслідків
процесу переміщення.
Розповідає голова Вишгородської районної організації Товариства Червоного
Хреста України Ірина Правдива: Як це можна зробити? Методика соціальної роботи з
родинами та дітьми досить проста — орієнтувати їх на позитив, заповнити їх дозвілля
арт-терапією, екскурсіями, іграми, відвідуванням театрів та виставок. Такі та подібні
заходи дозволяють їм впоратися з втратами, активніше будувати свої соціальні навички та дружні стосунки в новому середовищі. Психологічна підтримка жінок і дітей має
також сприяти покращенню їх фізичного і

психічного благополуччя, поверненню до
нормальної, повсякденної діяльності в післякризовий період».
На поїздку до парку розваг у Білій Церкві зголосились 40 осіб, і всі без виключення
лишились задоволеними, адже гарно провели час, зарядились позитивом, якого їм
вистачить надовго. А через кілька днів уже
інша група (31 особа) відвідала зоопарк у
селі Демидів. Тут про отриманий позитив
можна й не говорити — діти та і їхні батьки
буквально танули від споглядання кумедних
тваринок. Здавалось, вони ладні поселитись поряд із ними, щоб тільки мати можливість частіше спілкуватись.
У проекті особлива увага приділяється
жінкам, оскільки вони часто є доглядальницями і несуть велику відповідальність за
успішність реабілітації дітей після кризи.
Крім того, в більшості випадів саме жінки
відіграють велику роль в адаптації та соціальному благополуччі дітей. Отож районна
організація Товариства Червоного Хреста
намагається сфокусувати свою роботу і на
цьому моменті проекту, активніше залучати і батьків до проведення заходів. Щоб ця
робота проводилася більш чітко, працівники
Товариства разом із мамами сформували
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У Вишгороді, в магазині косметики та
побутової хімії «Ватсонс» (комплекс БК
«Енергетик» на просп. І. Мазепи — ред.)
діє пункт прийому використаних елементів живлення
Від батарейок працюють годинники, електричні зубні щітки, ліхтарики,
комп’ютерні мишки, а також телефони, фотоапарати, ноутбуки, сигналізації та інша
апаратура. Зараз батарейки продаються
практично в кожному магазині або кіоску, і
всім їм знаходиться застосування.
Рано чи пізно, всі батарейки переходять
у непрацездатний стан. І коли настає час
позбавлятися від неробочих елементів живлення, мало хто звертає увагу на значок «не
викидати до сміттєвої корзини». Чи знаєте
ви, якої шкоди завдають навколишньому середовищу батарейки, що викидають у смітники щодня?
Одна пальчикова сольова батарейка,
викинута на звалище, забруднює важкими
металами близько 20 кв. м землі або 400 л
води. Батарейка може вибухнути, протекти
і пошкодити ваше обладнання, та основна
шкода, яку вона завдасть, якщо не буде
правильно утилізована, — забруднення довкілля.
Взагалі, батарейки — це хімічні пристрої,
елементи яких вступають в реакцію, виробляючи на виході електрику. Елементи ці
токсичні і небезпечні для живих організмів:
• свинець — накопичується в організмі,
вражаючи нирки, нервову систему, кісткові
тканини;
• кадмій — шкодить легеням, ниркам, пе-

чінці, кісткам, щитовидній залозі та провокує
рак;
• ртуть — вражає мозок і нервову систему;
• нікель і цинк — можуть викликати дерматит;
• луги — пропалюють слизові оболонки
і шкіру.
Ці речовини потрапляють в організми
тварин, у фрукти та овочі, які ми їмо, випаровуються у повітря, яким ми дихаємо.
Металеве покриття викинутої батарейки
руйнується від корозії, і важкі метали потрапляють у ґрунт і ґрунтові води, звідки вже недалеко і до річок, озер та інших водойм, воду
з яких використовують для пиття. А якщо
батарейку спалять на сміттєспалювальному
заводі, то всі токсичні матеріали, що містяться в ній, потраплять в атмосферу.
Середньостатистична сім’я щорічно викидає до 500 грам використаних елементів
живлення. У багатьох країнах фінансуються
державні програми з переробки й знешкодження батарейок на спеціальних заводах.
Це задоволення не з дешевих, а скоріше
із шляхетних. На жаль, в нашій країні такі
програми не передбачені і не фінансуються.
Але… у Європі є тільки три заводи, які
мають потужності для переробки «батарейок». Один із них — у Німеччині, другий —
у Франції, третій — відкрився в Україні. Це
Львівське державне підприємство «Аргентум». Щоправда, через низький рівень організації збору «батарейок» в нашій державі
об’єми переробки дуже низькі. Процес переробки на «Аргентумі» виглядає так: спочатку
батареї сортуються на групи. Потім сортовані «батарейки» перемелюють, виконують
сепарацію (мокру або суху) матеріалів, які
знаходяться всередині. І на виході отримують метали — цинк, нікель, літій, хлоридні і
марганцеві сполуки. Під час переробки сміття майже не утворюється.
Не залишайтеся байдужими до власного
майбутнього! Чим більше людей дізнається
про пункти прийому використаних батарейок, тим більше шансів на те, що це добровільне починання не буде забуте.
Такий пункт нині діє у Вишгороді, в магазині косметики та побутової хімії «Ватсонс».

та неуважності. Масштабні загоряння
можуть спричинити пожежі в будівлях,
знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, лісових насаджень.
Пожежі на торфовищах, які також часто
виникають саме внаслідок необережного
поводження з вогнем, як правило, викликають значний суспільний резонанс, а їх гасіння має довготривалий характер та потребує
значних матеріальних та людських ресурсів.
Шановні громадяни! Дотримуйтесь правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів, на відкритих територіях:
— не розводьте багаття у лісі;
— не паліть у лісі, не кидайте недопалки на землю, особливо там, де є суха під-

стилка;
— не залишайте просякнуті бензином та
іншими горючими речовинами ганчірки;
— не використовуйте на полюванні
пижі, виготовлені з пожежонебезпечних матеріалів;
— не створюйте смітники в лісі та на
прилеглих територіях, ніколи не підпалюйте
сміття.
Пам’ятайте, що лише висока культура поводження з вогнем, дотримання правил пожежної безпеки позбавить вас біди і
страждань, які приносять пожежі.
Будьте пильними та у разі виникнення
пожежі негайно телефонуйте за номером
Служби порятунку «101».

Довкілля
Влас. інф.

Адаптація на новому місці

МАМИН місяць липень
Анастасія ЛЕСИК

2015 року

Прийом батарейок

12 місяців здоров’я

Процедура лікування за державною
програмою «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних
захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Згідно з Порядком використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для комплексного медико-санітарного забезпечення та
лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2014
№ 134, бюджетні кошти спрямовуються на надання медичної допомоги, а також лікування із
застосуванням високовартісних медичних технологій онкологічних захворювань таких громадян — у закладах охорони здоров’я державної
та комунальної форми власності.
По допомогу слід звернутись до стаціонарів
спеціалізованих закладів охорони здоров’я, які
визначені розпорядженням голови Київської
облдержадміністрації. У переліку закладів охорони здоров’я, які реалізують державну програму «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань
із застосуванням високовартісних медичних
технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в Київській
області, зокрема — є і Вишгородська ЦРЛ. На
реалізацію згаданої програми у 2015 році на

11 липня

Під час екскурсій

групу взаємодопомоги, розробили план роботи на липень, що передбачає майстер-класи,
поїздки, зустрічі з цікавими людьми та інші за-

ходи, які допоможуть членам внутрішньо переміщених родин швидше і менш болісно адаптуватись на новому місці.

6

11 липня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2015 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 1 3 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:40 «Чотири весiлля 4»
11:00, 12:20 Т/с «Асi»
13:20, 13:55 «Ворожка»
14:20 «Слiпа»
15:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
20:15 Т/с «Свати - 4»
21:15, 23:05 Т/с «Ключi
вiд щастя»
2+2
08:30 Т/с «Пригоди
Мерлiна-4»
12:00 Х/ф «Приборкувачi
хвиль»
16:30 «Top Gear»
17:30, 19:00 «ДжеДАI»
18:30, 23:30 Новини
«Спецкор»
18:50, 23:50 «Люстратор
7.62»
19:20, 23:15 «Секретнi
матерiали»
20:20 Т/с «Перевiзник»

21:20 Х/ф «Викрадення
лiтака»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
13:30, 20:00 Про головне
15:50 Д/с «Мiй новий дiм
- Корея»
16:20 Х/ф «Партiя
в шахи»
18:15 Час-Ч
19:00 Дорогi
депутати
21:50 Подорожнi
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:50, 07:10, 08:10 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15, 19:45 «Говорить
Україна»
10:25 Т/c «Анютине
щастя»
14:25, 15:30 Т/c
«Адвокат»
18:00 Т/c «Королева гри»

21:00 Т/c «Просте життя»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Смертельнi
перегони 2:
Франкенштейн живий»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Пiдкидьок»
09:50, 18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
17:45 Полiт крiзь час
19:00 В гостях у Д.
Гордона. М. Скорик
20:00 Великi битви
22:35 Всесвiт
23:50 «Кумири»
ТЕТ
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень

17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Т/с «Кухня»
18:30, 19:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Ангел або
Демон»
23:00 Х/ф «Дикуни»
СТБ
06:40, 16:00 «Все буде
добре!»
09:35 «Зiркове життя.
Перше кохання зiрок -3»
10:30 «Зiркове життя.
Куди зникають зiрки»
11:40 Х/ф «Двi iсторiї про
кохання»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-3 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Вагiтна у 16»
23:45 «Доньки-матерi»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
08:55, 13:40, 18:35 Як це
працює?

09:20 Iнженерiя
неможливого
11:05, 11:30, 19:05, 19:30
Мисливцi за складами
12:50, 13:15 Гаражна
команда
15:25, 15:50 Що було
далi?
17:15 Махiнатори
повертаються
20:00 Рибальськi байки Я.
Вагнера
21:00 Вижити разом
22:00 Аляска: родина
з лiсу

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Скубi Ду:
Корпорацiя загадка»
07:37 М/с «Барбоскiни»
07:45 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:07 Т/с «Друзi»
10:05 Єралаш
12:15 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
16:25 Х/ф «13 друзiв
Оушена»
19:00 Ревiзор
22:10 Страстi за
Ревiзором

НТН
06:15 Х/ф «Повiтрянi
пiрати»
09:00 «Народний кухар»
09:55 «Велика рiзниця
по-українськи»
11:40 Х/ф «Фокусники»
13:15 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»
14:55 Т/с «Друге
дихання»
19:30 Т/с «Охоронець - 3»
22:00 Т/с «CSI: маямi - 6»
23:45 Т/с «Елементарно»

МЕГА
07:40, 18:10 Мiстична
Україна
09:20, 19:50 У пошуках
пригод
10:10 Дивовижна
Бразилiя
11:10 Звiрi: секрети
поведiнки
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
13:40 Мисливець та
жертва
14:30, 20:40 Скарби зi
сховищ
15:30 Жiнки, якi змiнили

06:50, 07:15, 11:55, 12:20
Що було далi?
08:55, 13:40, 18:35 Як це
працює?
10:10 Вижити разом
12:50 Через любов до
машин
14:35, 15:00 Шалена
риболовля
15:25 А ти б вижив?
16:20, 16:45 Акули
аукцiону з Далласа
17:15 Махiнатори
повертаються
20:00 Повний форсаж
22:55, 23:20 Катастрофа
на колесах

23:45 Т/с «Елементарно»

23:30 Вражаюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Скубi Ду:
Корпорацiя загадка»
07:42 М/с «Барбоскiни»
07:47 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:12 Т/с «Друзi»
10:05, 17:10 Т/с «Не
родись вродлива»
11:55 Т/с «Татусевi
дочки»
14:55 Серця трьох 2
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:10 Т/с «СашаТаня»
23:10 Перфект

ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
13:00, 14:55, 16:00,
16:55, 18:55, 20:50, 23:20
«Вiдкритий мiкрофон»
13:10, 23:50 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Життєвi iсторiї»

свiт
22:30 Дика Австралiя
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
08:00 Профiлактика
14:00, 23:50 «Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
20:50, 23:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Якiсне життя»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:20 Т/с «Фродя»
13:40, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:25, 16:15 «Жди меня»
18:05, 19:00 «Стосується

кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
22:50 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
06:55 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Т/с «Стрiла»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50, 16:20 Х/ф
«Космiчний джем»
16:55 Х/ф «Пригоди
Плуто Неша»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Дiстало!
21:30 Свобода слова
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
07:40 Дике будiвництво
09:20, 14:20, 19:20 80-i:
Наймасштабнiшi трагедiї
10:10, 15:10, 20:10 90-i:
Наймасштабнiшi трагедiї
11:50 Шукачi скарбiв:
Король рок-н-ролу
12:40, 17:40

Суперспоруди Третього
рейха
13:30 Iгри розуму: Пiзнай
своє тiло
18:30 Фатальна стихiя:
Гнiв божий
22:40 Код небезпеки
23:30 Розслiдування
авiакатастроф
5 КАНАЛ
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35
Ранок на П›ятому
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, 22:00, 00:00
Час новин
07:30, 08:30, 09:45, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 15:33,
16:30, 17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час. Важливо
11:35 Велика полiтика
15:15, 15:37, 16:10, 16:34
«Єдина родина»
17:19, 17:35, 18:15, 20:00
Україна - понад усе!
21:40 Час-Тайм
23:00 Час новин
23:35 Територiя
закону

В IВТОРОК, 1 4 Л И П Н Я
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 00:00
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
09:40 «Чотири весiлля 4»
11:05 Т/с «Асi»
12:20, 20:15 Т/с «Свати
- 4»
13:20, 13:55 «Ворожка»
14:20 «Слiпа»
15:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
21:15 Т/с «Ключi вiд
щастя»
22:10, 23:05 Т/с «Ключi
вiд щастя - 2»
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:40, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 18:50, 19:20, 23:50
«Люстратор 7.62»
09:35 Д/п «Зброя
майбутнього»
12:10 Х/ф «Падiння борту
№1. Частина 1»
13:50 Т/с «Iнспектор

Алекс»
15:30, 20:20 Т/с
«Перевiзник»
16:30 «СуперОблом.
UA-2»
17:30 «6 кадрiв»
21:20 Х/ф «Американець»

18:00 Т/c «Королева гри»
20:50 Футбол.
Суперкубок України
«Динамо» (Київ) «Шахтар» (Донецьк)
23:00 Подiї дня
23:30 Реальна мiстика

УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:30 Мультфiльм
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
13:30, 20:00 Про головне
15:30 Фольк-music
17:35 Перша студiя
19:00 Першi на Першому
19:30 «Вересень»
21:40 З перших вуст
21:50 Вiйна i мир
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:15 Вертикаль влади

ТОНіС
07:10, 09:50, 18:50
«Цивiлiзацiя Incognita»
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 22:00 Замальовки:
коротко про головне
12:15 «Секрети закулiсся
з О. Ржавським»
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. М. Скорик
21:30 Вiдлуння
23:50 «Кумири»

ТРК «УКРАїНА»
06:05, 14:25, 15:30, 00:20
Т/c «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:25 Т/c «Мiй»

ТЕТ
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»

12:50 Дiм за тиждень
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Т/с «Кухня»
18:30, 19:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Ангел або
Демон»
23:00 Т/с «Помста»
СТБ
06:15, 16:00 «Все буде
добре!»
08:00 «Зiркове життя.
Зiрковi зради»
10:05 «Моя правда. Н.
Крачковська. 120 кг
самотностi»
11:00 «Моя правд. Вiктор
та Iрина Салтикови.
Розплата за любов»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-3 з
П. Костiциним»
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)

НТН
08:30, 15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:30 «Кримiнальнi
справи»
10:20 Т/с «Коломбо»
11:50, 22:00 Т/с «CSI:
маямi - 6»
13:20 Т/с «Копиновобранцi - 4»
15:15, 19:30 Т/с
«Охоронець - 3»
17:00 «Детективи»

МЕГА
07:40, 18:10 Мiстична
Україна
10:10 Дивовижна
Бразилiя
11:10 Звiрi: секрети
поведiнки
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
14:30, 20:40 Скарби зi
сховищ
15:30 Жiнки, якi змiнили
свiт
22:30 Неймовiрний риф

ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Здрастуй,
мамо!»
11:10, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:25, 14:20 «Судовi
справи»

15:35, 16:15 Т/с «Завжди
говори «Завжди» 9»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
22:50 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Т/с «Стрiла»
11:50, 13:20, 16:20 Т/с
«1942»
12:45, 15:45 Факти. День
17:45 Т/с «Лягавий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:30 Т/с «Розвiдники»
22:25 Т/с «Пiд зливою
куль»
23:25 Х/ф «Ханна»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
07:40 На плотах по Юкону
10:10, 15:10, 20:10
Фатальна стихія
11:00 Мегазаводи: ЛотусЕвора
12:15 Шукачi скарбiв

13:30 Iгри розуму: Йти за
лiдером
16:00 Приборкати
дракона
16:50 Суперспоруди
Третього рейха
17:40 Iгри розуму:
Пам’ять
18:55 Освоєння космосу
22:40 Код небезпеки
23:30 Розслiдування
авiакатастроф
5 КАНАЛ
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, 22:00, 00:00
Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
22:30, 23:25, 00:30 Час.
Важливо
16:15, 17:15, 17:35, 18:14
Україна - понад усе!
18:31 Велика полiтика
20:00 Час. Пiдсумки дня
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
23:00 Час новин
23:30 Мiграцiйний
вектор

СЕ РЕ ДА, 15 Л И П Н Я
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:05
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
09:40 «Чотири весiлля»
11:00 Т/с «Асi»
12:20, 20:15 Т/с «Свати
- 4»
13:20, 13:55 «Ворожка»
14:20 «Слiпа»
15:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
21:15, 22:10 Т/с «Ключi
вiд щастя - 2»
23:25 Х/ф «Родинне
весiлля»
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:40, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 18:50, 23:50
«Люстратор 7.62»
09:10, 00:00 «ПАТРIОТ.UA
з Н. Якимович»

11:00 Д/п «Знищенi за
мить»
12:10 Х/ф «Падiння борту
№1. Частина 2»
13:50 Т/с «Iнспектор
Алекс»
15:30, 20:20 Т/с
«Перевiзник»
16:30 «СуперОблом.
UA-2»
17:30 «6 кадрiв»
21:20 Х/ф «Крутi
стволи»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
13:20, 18:15 Час-Ч
13:30, 20:00 Про головне
16:45 Д/с «Мiй новий дiм
- Корея»
17:20 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
18:50 Т/с «Новели
Мопассана»
21:50 Слiдство. Iнфо
23:00, 00:00 Пiдсумки

23:15 Тепло.ua
ТРК «УКРАїНА»
06:05, 14:25, 15:30, 00:20
Т/c «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:25 Т/c «Мiй»
18:00 Т/c «Королева гри»
21:00 Т/c «Просте життя»
23:00 Подiї дня
23:30 Реальна
мiстика
ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:30 Замальовки:
коротко про головне
12:15 «Джаз-коло»
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
17:45 Полiт крiзь час
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Калугiн
21:30 «Глобал - 3000»

23:30 «Натхнення»
23:40 «Ландшафтнi iгри»
ТЕТ
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi
iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Дiм за тиждень
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Т/с «Кухня»
18:30, 19:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Ангел або
Демон»
23:00 Т/с «Помста»
СТБ
06:25, 16:00 «Все буде
добре!»
08:10 «Зiркове життя.
Краса на кiнчику
скальпеля»
09:00 «Зiркове життя.
Зiрковi весiлля»
10:05 «Врятуйте нашу
сiм’ю»

11:45 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-3 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Давай поговоримо
про секс 2»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
08:55, 13:40, 18:35 Як це
працює?
10:10 Повний форсаж
11:05, 11:30, 19:05, 19:30
Шукачi скарбiв Америки
14:35, 22:55 Чоловiчi
барлоги
15:25 Не намагайтеся
повторити
17:15 Махiнатори
повертаються
20:00, 20:30 Мисливцi за
складами
21:00, 21:30 Що у вас у
гаражi?
22:00, 22:25 Гаражне
золото

НТН
08:30, 15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
10:15 Т/с «Коломбо»
11:50, 22:00 Т/с «CSI:
маямi - 6»
13:20 Т/с «Копиновобранцi - 4»
15:15 Т/с «Охоронець - 3»
19:30 Т/с «Жорстокий
бiзнес»
23:45 Т/с «Елементарно»
НОВИЙ КАНАЛ
07:42 М/с «Барбоскiни»
07:47 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:12 Т/с «Друзi»
10:05, 17:10 Т/с «Не
родись вродлива»
11:55 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:10 Т/с «СашаТаня»
23:05 Перфект
МЕГА

08:30, 19:00 Їжа богiв
09:20, 19:50 У пошуках
пригод
10:10 Риби: таємницi
життя
11:10 Найотруйнiшi змiї
Африки
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
12:50 Путiвка до пекла
13:40 Звiрi: секрети
поведiнки
22:30 Неймовiрний риф
ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
13:10, 23:50 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Служба
порятунку»

ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Здрастуй,
мамо!»
11:10, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
16:45 Т/с «Завжди говори
«Завжди» 9»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
22:40 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
10:10 Т/с «Стрiла»
11:50, 13:20, 16:20 Т/с
«1942»
12:45, 15:45 Факти. День
17:40, 22:25 Т/с «Пiд
зливою куль»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт

21:30 Т/с «Розвiдники»
23:25 Х/ф «Широко
крокуючи»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
07:15 Популярна наука:
Запускай
11:00 Мегазаводи: «Мiнi»
12:40 Суперспоруди
Третього рейха: Ракети
«Фау-2»
13:55 Науковi дурощi
18:30 Дикий тунець: На
межi
21:00 Зустрiч iз Плутоном
21:50 Космiчна подорож
«Хаббла»
23:30 Розслiдування
авiакатастроф: Трагедiя в
центрi мiста
5 КАНАЛ
15:35 Модне здоров’я
16:10, 16:32, 17:15, 17:35,
18:15, 20:00 Україна понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:30 Клуб реформ
23:48 Мiсцевий час

ЧЕ ТВ Е Р , 1 6 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:00
ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
09:40 «Чотири
весiлля»
11:00 Т/с «Асi»
12:20, 20:15 Т/с «Свати
- 4»
13:20, 13:55 «Ворожка»
15:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
21:15, 22:05 Т/с «Ключi
вiд щастя - 2»
23:20 Х/ф «Сайрус»
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:40, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 18:50, 19:20, 23:50
«Люстратор 7.62»
09:10, 00:00 «ПАТРIОТ.UA
з Н. Якимович»
11:00 Д/п «Знищенi за

мить»
12:10 Х/ф «Вогняне коло.
Частина 1»
13:50 Т/с «Iнспектор
Алекс»
15:30, 20:20 Т/с
«Перевiзник»
17:30 «6 кадрiв»
21:20 Х/ф «Посилка»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:30 Мультфiльм
12:00 Авторський проект
«Вересень»
12:20 Слiдство. Iнфо
13:20, 18:15 Час-Ч
13:30, 20:00 Про головне
15:30 Надвечiр’я
16:30 Д/с «Мiй новий дiм
- Корея»
18:50 Т/с «Новели
Мопассана»
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
10:00, 19:45 «Говорить

Україна»
12:25 Т/c «Не вiдпускай
мене»
14:25, 15:30 Т/c Адвокат»
18:00 Т/c «Королева гри»
21:00 Т/c «Просте життя»
23:00 Подiї дня
23:30 Реальна мiстика

таємницi»
12:50 Дiм за тиждень
18:00, 19:00 Т/с «Кухня»
18:30, 19:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Ангел або
Демон»
23:00 Т/с «Помста»

ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 «Ландшафтнi iгри»
11:20, 20:00 Великi битви
12:20 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
15:50 «Мистецтво i час»
18:20 «Кумири»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Калугiн
22:10 Замальовки:
коротко про головне

СТБ
06:05, 16:00 «Все буде
добре!»
07:50 «Зiркове
життя. Випробування
бездiтнiстю»
08:55 «Зiркове життя.
Народженi в чужому тiлi»
12:40 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-3 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла»

ТЕТ
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi

DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
06:50, 11:55 Не

намагайтеся повторити
08:30, 14:05, 18:10 Як це
зроблено?
09:20, 09:45 Мисливцi за
складами
11:05, 11:30, 19:05, 19:30
Склади: битва в Канадi
15:25, 15:50 Убивчi
дилеми
16:20 Автомобiльний
аукцiон у Техасi
17:15 Махiнатори
повертаються
20:00 Крижане
золото
21:00 Вiйни за молюскiв
22:55, 23:20 Битва за
нерухомiсть
НТН
06:50 Х/ф «Воєннопольовий роман»
08:30, 15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
10:15 Т/с «Коломбо»
11:45, 22:00 Т/с «CSI:
маямi - 6»
13:20 Т/с «Копиновобранцi - 4»
15:15, 19:30 Т/с

«Жорстокий бiзнес»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Елементарно»
НОВИЙ КАНАЛ
07:37 М/с «Барбоскiни»
07:42 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:07 Т/с «Друзi»
09:55, 17:00 Т/с «Не
родись вродлива»
10:45 Т/с «Татусевi
дочки»
14:50 Серця трьох 2
21:00 Т/с «СашаТаня»
23:00 Перфект
МЕГА
08:30, 19:00 Їжа богiв
09:20, 19:50 У пошуках
пригод
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
13:40 Звiрi: секрети
поведiнки
14:30, 20:40 Скарби зi
сховищ
22:30 Неймовiрний риф
23:30 Вражаюче вiдео

ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
13:10, 23:50 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Київськi iсторiї»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Здрастуй,
мамо!»
11:10, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
16:45 Т/с «Завжди говори
«Завжди» 9»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Доярка з

Хацапетiвки 3»
22:45 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Т/с «Стрiла»
11:50, 13:10, 16:20 Т/с
«1942»
12:45, 15:45 Факти. День
17:40, 22:25 Т/с «Пiд
зливою куль»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:30 Т/с «Розвiдники»
23:25 Х/ф «Стукач»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
08:55 Широкий погляд
з Келом Пенном: Грошi
зi смiття
11:00 Мегазаводи:
«Learjet»
12:40 Суперспоруди
Третього рейха:
Супертанки
16:50 Реактивнi печери
Гiтлера

18:30 Незвичайнi
промисли
22:40 Код небезпеки
23:30 Розслiдування
авiакатастроф: Бог
трiйцю не любить
5 КАНАЛ
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35,
08:50 Ранок на П’ятому
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, 22:00, 00:00
Час новин
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 17:30, 18:30, 23:25
Час. Важливо
09:35 Майстри Ремонту
11:35 Час: пiдсумки дня
16:15, 17:15, 17:35, 18:15,
18:31, 20:00 Україна понад усе!
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
22:30 Твоя
влада
23:00 Час новин

ТЕЛЕпрограма
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 7 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
11:00 Т/с «Асi»
12:20 Т/с «Свати - 4»
14:20 «Слiпа»
15:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
20:20 «Мультибарбара
2015»
21:00 «Вечiрнiй Київ
2015»
23:00 «Свiтське життя»
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 18:50 «Люстратор
7.62»
09:10 «ПАТРIОТ.UA з
Наталкою Якимович»
11:00 Д/п «Знищенi за
мить»
12:10 Х/ф «Вогняне коло.
Частина 2»
13:50 Т/с «Iнспектор

Алекс»
15:30 Т/с «Перевiзник»
19:20 Х/ф «Заручник»
21:30 Бокс. Єфимович
(Україна) - Еронен
(Фiнляндiя), Далакян
(Україна) - Морено
(Iспанiя), Сенченко
(Украина) - Мелiс
(Естонiя). Пряма
трансляцiя
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
21:00 Новини
09:30 Мультфiльм
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
11:05 Х/ф «Партiя в шахи»
16:30 Д/с «Мiй новий дiм
- Корея»
17:00 Тенiс. Кубок Девiса
21:50 Перша студiя
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:05, 14:25, 15:30, 00:20

Т/c «Адвокат»
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:25 Т/c «Не вiдпускай
мене»
18:00 Т/c «Королева гри»
21:00 Т/c «Просте життя»
23:00 Подiї дня
23:30 Реальна
мiстика
ТОНіС
07:10, 09:50, 18:15
«Цивiлiзацiя Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:15 «Свiтськi хронiки»
16:00, 23:30 Енiмалiя
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Калугiн
21:30 «Родiон Нахапетов:
вiд П›ятихаток до
Голлiвуду»
23:50 «Кумири»
ТЕТ

08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
18:10 Х/ф «Блондинка i
блондинка»
20:00 Х/ф «Нiч у музеї»
22:00 Х/ф «Чорний
лебiдь»
СТБ
09:00 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
10:50 Х/ф «Бiле сонце
пустелi»
12:35 Х/ф «Велика
перерва»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 Х/ф «Мама
напрокат»
22:35 Х/ф «Нiколи не

забуду тебе»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
06:50, 07:15, 11:55, 12:20
Убивчi дилеми
11:05, 11:30, 19:05, 19:30
Битва за нерухомiсть
15:25 Руйнiвники
мiфiв
16:20, 16:45 Гаражна
команда
20:00 Iнженерiя
неможливого
21:00 Передусiм - лiтаки
22:00 Аляска: останнiй
кордон
НТН
08:30, 15:00, 19:00
«Свiдок»
10:15 Т/с «Коломбо»
11:45 Т/с «CSI: маямi - 6»
13:20 Т/с «Копиновобранцi - 4»
15:15 Т/с «Жорстокий
бiзнес»
19:30 Х/ф «Любов на

асфальтi»
21:40 Х/ф «Cправжнє
правосуддя. Перехрестя
смертi»
23:30 Х/ф «Таємницi
Пiттсбурга»

Африки
14:30, 20:40 Скарби зi
сховищ
22:30 Таємницi Мiссiсiпi
23:30 Вражаюче
вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
07:52 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:12 Т/с «Друзi»
10:05, 17:10 Т/с «Не
родись вродлива»
11:55 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:10 Т/с «СашаТаня»
23:10 Х/ф «Брати Грiмм»

ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
13:10, 23:50 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Прогулянки
мiстом»

МЕГА
07:40, 18:10 Мiстична
Україна
09:20, 19:50 У пошуках
пригод
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
13:40 Найотруйнiшi змiї

ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Здрастуй,
мамо!»

11:10, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
13:25, 14:20 «Судовi
справи»
14:50, 16:15 «Сiмейний
суд»
16:45 Т/с «Завжди говори
«Завжди» 9»
20:00 «Подробицi»
23:30 Х/ф «Ти будеш
моєю»
ICTV

NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
07:40 Зустрiч iз Плутоном
08:30 Космiчна подорож
«Хаббла»
13:30 Iгри розуму:
Залежностi
13:55, 23:05 Науковi
дурощi
16:50 Головна цитадель
Гiтлера
18:30 Золото Юкону: На
мiлинi
22:40 Код небезпеки

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 02:50 Т/с «Стрiла»
11:50, 13:10, 16:20 Т/с
«1942»
12:45, 15:45 Факти. День
17:40, 22:25 Т/с «Пiд
зливою куль»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:30 Т/с «Розвiдники»
23:30 Х/ф «Швидше кулi»

5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:25, 17:30, 18:30
Час. Важливо
14:35 Феєрiя
мандрiв
16:15, 16:30, 17:15,
17:35, 18:14, 18:35, 20:00
Україна - понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:30 Кiно з Я.Соколовою
23:50 Гра iнтересiв

06:55 М/с «Скубi-Ду:
Корпорацiя «Загадка»
12:05 Дiстало!
12:45 Факти. День
14:15 Iнсайдер
15:15 Т/с «Розвiдники»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Зоряний
десант»
22:25 Х/ф «Сфера»

Атлантиди
18:30 Першою справою
- лiтаки
21:00 Мiжнародний
аеропорт Дубай
23:55 Катастрофа в
реальному часi: Крижане
цунамi

СУ БОТА, 18 Л И П Н Я
КАНАЛ 1+1
08:00, 08:35 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
10:15, 00:50 Х/ф
«Випадковий попутник»
12:05 Х/ф «Олександра»
14:05 «Сказочная Русь»
14:45 «Вечiрнiй Київ»
16:35, 21:10 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
23:00 Х/ф «Все про Стiва»
2+2
12:00 «Top Gear»
13:00 «ДжеДАI»
14:00 Т/с «Атлантида»
15:50 Х/ф «Острiв
МакКiнсi»
17:30 Х/ф «Мiсiя на Марс»
19:30 Х/ф «Дев’ять
життiв»
21:10 Х/ф «Фактор 8»
23:00 Х/ф «Воїн»
УТ-1

08:30 «Золотий гусак»
09:10 Мультфiльм
10:55 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
12:10 Етнографiчнi
замальовки (Грузiя)
12:20 Д/ф циклу
«Етнографiчнi нариси»
14:05 Д/с «Замки
Європи»
15:00 Тенiс. Кубок Девiса
19:35 Х/ф «Пропала
грамота»
21:00 Новини
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
10:50 Х/ф «Мережива»
12:50, 15:20 Т/c «Мiй»
17:00, 19:40 Т/c «Князiвна
з хрущовки»
21:45 Х/ф «Карусель»
23:45 Таємний код
зламано. Жiнка
ТОНіС

10:00 «Р. Нахапетов: вiд
П’ятихаток до Голлiвуду»
11:15 Х/ф «Привид
кохання»
16:20 Акустичний концерт
В. Павлiка «Unplugged»
17:00 Ю. Антонов. Мрiї
збуваються
18:30 Господар. Пам’ятi
В.С.Бойка
21:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
22:00 Х/ф «Римська весна
мiсiс Стоун»
ТЕТ
08:15 М/с «Смiшарики»
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:50 М/ф «Долини
папоротi: Тропiчний лiс»
13:20 Х/ф «Про рибалку
та його дружину»
14:25 Х/ф «Зубна фея 2»
16:10 Х/ф «Зубна фея»

18:00 Х/ф «Нiч у музеї»
23:00 Дайошь молодьож
СТБ
08:00 «Караоке на
Майданi»
10:45 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
12:35 Т/с «Коли ми
вдома»
14:00 Х/ф «Мама
напрокат»
15:55 Х/ф «Нiколи не
забуду тебе»
18:00 Х/ф «Тато
напрокат»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
09:20 Крижане золото
11:05, 11:30, 22:00, 22:25
Мисливцi за складами
11:55, 12:20 Що у вас у
гаражi?
13:40, 14:05, 22:55, 23:20
У гонитвi за класикою
14:35 Будинок для автiвок

15:25 Реставратори
човнiв
17:15, 18:10, 19:05, 20:00
Бар на замовлення
23:50 Вижити разом
НТН
11:30 «Речовий доказ»
12:00 «Головний свiдок»
13:30 «Правда життя.
Професiя банщик»
14:00 Х/ф «Як
пограбувати банк»
15:50 Т/с
«Далекобiйники»
19:30 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»
21:15 Т/с «Той, що читає
думки»
23:00 «Голi та смiшнi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Губка Боб Прямокутнi штани»
06:47 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»

09:45 Ревiзор
13:00 Страстi за
Ревiзором
15:00 Хто зверху - 3
18:50 Х/ф «Красуня та
чудовисько»
21:00 Х/ф «Робiн Гуд принц злодiїв»
23:50 Х/ф «Монгол»
МЕГА
08:30 Смертельна зброя
10:10, 21:00 Паразити
проти нас
12:00, 23:00 Паразити.
Вторгнення
13:00 Неймовiрний риф
14:00 Таємницi Мiссiсiпi
16:00 У пошуках пригод
18:30 Мiстична Україна
ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
13:00 «Концерт
«Приречений на любов»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,

23:00 «СТН»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
23:50 «У центрi уваги»
16:00, 16:55, 18:00, 18:55,
20:55, 23:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Прогулянки
мiстом»
ІНТЕР
06:40 Х/ф «Мiсто Зеро»
09:30 Х/ф «За сiмейними
обставинами»
12:05 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
15:45 Х/ф «Ти будеш
моєю»
17:25, 20:30 Т/с
«Лабiринти долi»
20:00 «Подробицi»
22:00 Т/с «Здрастуй,
мамо!»
ICTV

NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
07:40, 08:05, 10:10,
10:35, 20:10, 20:35 Код
небезпеки
09:20 Космос: прямiй
ефiр
11:00, 11:25, 11:50, 12:15
Науковi дурощi
13:30 Iгри розуму:
Довiрся менi
15:10 Суперспоруди
Третього рейха
17:40 У пошуках

5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 20:30, 22:30, 23:30,
00:30 Час. Важливо
09:50 Снiданок з Iскрою
10:35 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
11:35 Майстри Ремонту
16:31 Феєрiя мандрiв
19:35, 20:15, 20:35
Україна - понад усе!
21:10, 00:35 Велика
полiтика
22:35 Невигаданi iсторiї
23:00 Час новин 23:35
Iсторiя успiху

НЕ ДIЛЯ , 19 Л И П Н Я
КАНАЛ 1+1
08:00, 08:35 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
09:40 М/ф «Ескiмоска - 2»
10:15 ТСН
11:00, 12:05 «Свiт
навиворiт»
13:20 «Iнспектор
Фреймут»
16:55, 18:05 «Чотири
весiлля 4»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Темнi води»
2+2
09:50 «Легенди
кiкбоксiнгу»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 Д/п «Страшне
завтра»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 Т/с «Рекс»
16:00 Х/ф «Пригоди
Посейдона»
19:30 Х/ф «Заручник»

21:30 «Профутбол»
23:10 Х/ф «Розумний
сумнiв»

21:50 Х/ф «Мережива»
23:50 Зiрковий шлях

УТ-1
08:25, 00:05 «Золотий
гусак»
11:15 Х/ф «Пропала
грамота»
12:50 Фольк-music
14:00 Тенiс. Кубок Девiса
19:00 Театральнi сезони
19:30 Т/с «Новели
Мопассана»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
23:00 День Янгола

ТОНіС
09:50 Господар. Пам’ятi
В.С.Бойка
14:10 «Щоденник для
батькiв»
16:10 Дива блакитної
планети: сiм континентiв
17:00 Ювiлейний концерт
дуету «Свiтязь»
20:15, 23:50 «Кумири»
21:00 Замальовки:
коротко про головне
22:00 Х/ф «Кохання живе
три роки»

ТРК «УКРАїНА»
06:15 Таємний код
зламано. Кiнець свiту
07:40 Т/c «Просте життя»
15:00 Х/ф «Карусель»
17:00, 20:00 Т/c «Не
вiдпускай мене»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою

ТЕТ
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:50 М/ф «Таємниця
щурiв 2»
12:05 М/ф «Роденсiя i зуб

ВІТАЄМО з 70-річним ЮВІЛЕЄМ
Галину Григорівну ДУДЧЕНКО з с. Осещина!
Матусю, бабусю, Ви наша єдина,
Вас щиро вітає велика родина!
І діти, й онуки Вам, дорогенька,
Шлють щирий уклін від серця низенько.
Дай, Боже, Вам жити і горя не знати,
Щоб сотеє літо із нами стрічати.
Сини з родинами

принцеси»
13:35 Х/ф «Блакитна
свiчка»
14:40 Х/ф «Щоденник
слабака»
16:25 Х/ф «Зубна фея 2»
18:10 Х/ф «Зубна фея»
23:00 Дайошь молодьож
СТБ
07:20, 00:35 Х/ф
«Недiльний тато»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 «Караоке на
Майданi»
10:55 Х/ф «Тато
напрокат»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:45 «Я соромлюсь
свого тiла»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
08:30 Iнженерiя
неможливого
11:55 Майстер з

будiвництва басейнiв
12:50, 20:00 Дорожнi
ковбої
13:40, 22:00 Гiгантськi
мечi
14:35, 15:00, 22:55, 23:20
Ефект Карбонаро
18:10 Крижане золото
19:05 Вiйни за молюскiв
21:00, 21:30 Катастрофа
на колесах
23:50 Повний форсаж
НТН
06:35 Т/с
«Далекобiйники»
10:35 «Народний кухар»
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:55 Х/ф «Знати б, що
я генiй»
14:50 Х/ф «Бережiть
жiнок»
17:10 «Велика рiзниця поукраїнськи»
19:00 Т/с «Друге
дихання»

23:00 «Головний свiдок»
НОВИЙ КАНАЛ
07:30 М/ф «Скубi Ду на
островi мерцiв»
13:10 Х/ф «Робiн Гуд принц злодiїв»
16:05 Х/ф «Красуня та
чудовисько»
18:10 Х/ф «Iсторiя
лицаря»
21:00 Х/ф «Патрiот»
00:10 Х/ф «Занепалий»
МЕГА
10:10, 21:00 Паразити
проти нас
12:00, 23:00 Паразити.
Вторгнення
13:00 Таємницi Мiссiсiпi
15:00 Риби: таємницi
життя
16:00 У пошуках пригод
18:30 Мiстична Україна
00:00 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»

Передплачуйте газету «Вишгород».
З ювілеєм!
Щиро вітаємо з ювілеєм бухгалтера громадської
благодійної спілки інвалідів
Галину
«Онкочорнобиль»
Федорівну ШЕЛЕСТ.
Відповідальна,
доброзичлива, чуйна, вона завжди
підтримує кожного з нас. Нехай же і у Вас,
шановна Галино Федорівно, завжди буде
міцний тил, любляча родина і вірні друзі.
Бажаємо щастя, здоров’я і сили,
Щоб довгі літа плечей не схилили,
Щоб спокій і мир панували на світі,
Щоб радість знайшли Ви в онуках і дітях!
Хай доля дарує Вам гарні хвилини
У дружньому колі і в колі родини!
З повагою колеги

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр і перин.
(м. Вишгород, пров. Квітневий, 1),
тел: (050) 823-34-58

продавців (вантажників)

Чистимо колодязі до твердого дна.
Тел: (066) 590-14-77, (096) 665-99-09

Звертайтеся за адресою:
м. Київ, вул. Богатирська, 3, відділ кадрів.
Тел. 501-65-04, e-mail-hr@kiev.obolon.ua

Фірмовий магазин ПАТ «Оболонь»
в м. Вишгороді
запрошує на роботу

08:00, 13:30, 19:20, 21:30
«Столиця»
13:00 «Приречений на
любов»
14:40 «Гаряча лiнiя «102»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10
«У центрi уваги»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
23:35 «Прогулянки
мiстом»
ІНТЕР
06:00 Х/ф «За сiмейними
обставинами»
08:15 «Удачний
проект»
09:10 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
11:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
14:15 Т/с «Лабiринти
долi»
18:05, 21:30 Т/с «Зозуля»

20:00 «Подробицi тижня»
23:25 Т/с «Здрастуй,
мамо!»
ICTV
08:35 Зiрка YouTube
11:00, 13:00 Дивитись
усiм!
12:45 Факти. День
13:45 Х/ф «Грейсток.
Легенда про Тарзана»
16:25 Х/ф «Зоряний
десант»
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Голоднi iгри»
23:05 Х/ф «Сталь»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
10:10, 10:35 Код
небезпеки: Що буде далi?
13:30 Iгри розуму: Що
вiдбувається?
15:10 Суперспоруди
Третього рейха
16:00 Приборкати
дракона

18:30 Космiчна подорож
«Хаббла»
21:50 90-i: десятирiччя,
яке нас об’єднало
22:40 Хассельхофф проти
Берлiнської стiни
23:30 Щоденник А. Франк
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:25,
20:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
08:35 Феєрiя
мандрiв
09:35 Вiкно в Америку
16:10, 16:40, 17:10, 17:35
«Єдина родина»
19:25, 20:35 Україна понад усе!
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
23:00 Час новин
23:35 Фiнансовий
тиждень

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Безкоштовні
оголошення
ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
фінансовий консультант
у м. Вишгороді
ВИМОГИ:
д/р не обов'язковий,
навички роботи на ПК,
активність, комунікабельність,
позитивне мислення.
МИ ПРОПОНУЄМО:
досвід роботи в стабільній компанії,
стажування,
навчання, тренінги, офіційне
працевлаштування,
можливість кар'єрного росту та
професійного
розвитку, конкурентну
заробітну плату + бонуси.
Тел.: 050 - 386-23-17
(вартість дзвінків —
за тарифами
оператора вашого зв'язку).
Ліцензія НБУ №217
від 20.10.2011 р.

24.06.2015 р. у районі вул. Дніпровської,
5 було втрачено портмоне з цінними документами. Велике прохання: повернути за винагороду. Тел: (095) 847-26-40

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Ремонт квартир, сантехнічні/зварювальні
роботи, електрика, вагонка. Тел: (067) 945-06-40
Столярне виробництво. Драбини, двері,
корпусні меблі. Тел: (098) 552-36-18

ПРОДАМ
Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Земельну ділянку 0,1 га. Акт приватизації.
Тел. (063) 654-09-65
Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген
Вважати недійсним втрачений
студентський квиток, виданий 1
вересня 2012 р. НТУУ «КПІ» на
ім’я Богуслава Олександровича
ХОДОРИЧА
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11 липня

Мозаїка

2015 року

Вишгород

Столиця поряд
ВІДЧУЙТЕ СЕБЕ АВІАТОРОМ
11 - 12 липня, вул. Медова, 1, Музей Авіації —
#Самальот_fest — знайомство з авіацією та авіапрофесіями, польоти на симуляторах, запуск повітряних
зміїв і квадрокоптерів, пінна дискотека, мультфільми на
екрані 3х4 м, майстер-класи та ін. Кожні 15 хв. — поряд
злітають і сідають літаки в аеропорту Жуляни. (Вартість
квитка — 100 грн, дітям до 14 років — вхід вільний).
МУШЛЯ-ДЖАЗ-УІКЕНД
12 липня о18:00 (Маріїнський парк, Мушля) — черговий джазовий уікенд від KYIV OPEN AIR.
МУЗИЧНІ ВИХІДНІ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ
11-12 липня о 15:00, територія арт-заводу «Платформа» (Даринок, вул. Біломорська, 1) — I-й музичний фестиваль ‘ATLAS WEEKEND (серед учасників
— Бумбокс, Pianoбой, O.Torvald, Ассаі, Джамала, Крихітка, Один в Каное, Марія Чайковська, Bahroma та ін.).
15 — 19 липня, пр-т Перемоги, 40, парк Пушкіна
— Тиждень культури країн Латинської Америки-2015.
Вхід — вільний.

Свята у липні
11 — Всесвітній день народонаселення; Всесвітній день шоколаду
11-13 — Надом (боротьба, стрільба з лука, кінні
перегони)
12 — апостолів Петра і Павла; День рибалки;
День фотографа
15 — День українських миротворців
16 — День бухгалтера
19 — День металурга
20 — Міжнародний день шахів
25 — День зубного техніка
26 — День парашутиста; День працівників торгівлі
28 — Всесвітній день боротьби з гепатитом;
День хрещення Київської Русі
30 — Міжнародний день дружби
31 — День системного адміністратора

ПОДАРУЄМО РЕЧАМ ДРУГЕ ЖИТТЯ!
18 липня з 12:00 до 20:00, вул. Ільїнська, 16, Артдворик — сквот-барахолка.
АКТИВНІ РОЗВАГИ І ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ
18-19 липня з 11:00 до 23:00, вул. Біломорська,
1-а, арт-завод «Платформа» — фестиваль вуличної
їжі.
ГРАНДІОЗНА ПОДІЯ ЛІТА
18 - 19 липня, Льодовий стадіон (пр-т Академіка Глушкова, 9) — Міжнародний фестиваль «Живий
Звук» (28 колективів, понад 18 елементів шоу).
КОНЦЕРТ НА ОСТРОВІ
18 липня, Оболонь, затока Верблюд, острів Чічінь — опен-ейр хеппенінг відкриває новий сезон концертом Alloise. Вартість квитка — 100 грн.

На дозвіллі

КРОСВОРД

І «НІДЕ ЯБЛУКУ УПАСТИ»
19 липня з 10:00 до 20:00, вул. Генерала Жмаченка, 4, парк «Перемога» (м. «Дарниця») — перший
фестиваль «Ніде Яблуку Упасти» Кантрі Style! Стилізований кантрі-декор, тематичні фотозони, ігри для дітей і
дорослих, родео, яблучні бої, масовий майстер-клас та
ін. Вхід вільний.
«ІДІШ-ДЖАЗ» З АНДРІЄМ МАКАРЕВИЧЕМ
22 липня, вул. Інститутська, 1, Жовтневий палац
— концерт «Ідіш-Джаз» за участю Андрія Макаревича.
Забуті єврейські шлягери першої половини ХХ ст., а також відомі пісні Макаревича різних років.
СТИЛЬ ЖИТТЯ 4Х4!
Із 24 липня (18:00) по 26 липня, Київська обл. —
10-й OFF ROAD FREE FEST 2015 — фестиваль для всіх
вільних духом джиперів, ATV, Moto, прихильників активного способу життя! Справжні пригоди, дух здорового
авантюризму і СТИЛЬ ЖИТТЯ 4х4!
ФЕСТ КУЛЬТУРИ ПИВА
25 липня, вул. Лаврська, 1, галерея «Лавра» —
ПивКультура — перший всеукраїнський фест традицій
і культури пива, виключного смаку і неперевершеного
відпочинку. Подарунки, майстер-класи, конкурси, їжа,
традиційні змагання.
ДНІ НАТХНЕННОГО КІНО
30 липня, 20:00, вул. Шота Руставелі, 19, к/т «Кінопанорама» — Дні Натхненного Кіно — 10 неймовірних кіно-робіт про спорт від режисерів із різних країн.
Неповторна атмосфера, музика і корисні пригощання.
Детальніше:
http://artmisto.net/2015/07/04/letov-samom-razgare-25-sobyitiy-iyulya-kotoryie-nelzyapropustit/
ЛІТЕРАТУРНИЙ ЛЕКТОРІЙ
З 7 липня по 31 серпня на Подолі, у внутрішньому дворику видавництва «Смолоскип» (Межигірська, 21) триватиме «Літній літературний лекторій».
Відомі письменники, літературознавці й видавці
(Ірена Карпа, Володимир Арєнєв, Сергій Іванюк, Оксана
Забужко, Ростислав Семків та ін.) проведуть 15 лекцій
на різні літературні теми.
Попередня реєстрація. Кількість місць обмежена.
Вартість лекції – 70 грн.
Початок о 19:30.
Докладніше:
http://kiev.pravda.com.ua/news/559ba0d19b210/

Троянди в липні

Дім. Сад. город
Підготував
Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

Літо — у розпалі. Троянди в липні активно ростуть, цвітуть, радують нас своїми барвами і ароматами.
Перша хвиля цвітіння вже майже минула, і потрібно підготувати кущі до другої. Видаляють відцвітини, проводять обрізку,
у першу чергу, слабких пагонів, щоб вони не тягнули на себе
сили куща.
Що робити з жировими пагонами, які швидко тягнутися вгору і можуть перегнати у висоту весь кущ? Щоб цього не сталося,
обрізаємо їх на 2/3. У наступному році вони дадуть багато квітів
за рахунок зростання бічних пагонів.
Активне зростання вимагає багато поживних елементів. У
цю пору догляд за трояндами полягає в удобренні. Це можуть
бути витяжки з посліду, гною, трави. Можна використовувати
мінеральні добрива — калійної солі 15 г, суперфосфату 40 г, селітри 15 г на кущ. Варто поєднувати внесення добрив із поливом
і наступним розпушуванням.
Троянда в липні вимагає регулярного поливу. Це найспе-

котніший місяць — і тому поливати потрібно рясно: 3-4 рази на
тиждень, не даючи після підсихання утворюватися кірці — тобто,
обов’язково рихлити.
Поєднання спекотної та вологої погоди може спровокувати
розвиток борошнистої роси. Найпростіший засіб для обробки —
витяжка з 1 кг коров’яку на 5 л води. Таких обробок потрібно
до 4-х.
Можна скористатися хімічними препаратами — каратаном,
фундазолом, цинебом, купрозаном. Застосовувати — відповідно до інструкції.
Можна спробувати мідно-мильний розчин. На 15 г мідного
купоросу беремо розчин із 200 г господарського мила (розчинити у воді, процідити) на 10 л води.
Догляд за трояндами в липні передбачає і боротьбу зі шкідниками. У цей час особливо докучає попелиця, кліщі. Оскільки
троянду ми не вживаємо в їжу (за рідкісним винятком), можете
застосувати для обробок хімічні препарати.
Фундазол (на 10 л води 15 г), цинеб (40 г) або одновідсотковий розчин бордоської рідини допоможе проти чорної плямистості листя. Обробляти потрібно не тільки рослину, але і землю
навколо куща (пристовбурні кола).

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Віталій Кутаф’єв

Вітання
Сходяться й розходяться дороги,
Зводяться й розводяться мости…
То зі мною ти занадто строга,
То душі добріше не знайти.
Та й навіщо кращу десь шукати
Від тієї, що уже пізнав
Біля себе поруч серед свята
І в рутині повсякденних справ?
Я не зможу стерти чи закреслить
Пережите й пройдене колись:
Мов рубці від кочетів на веслах,

Замість тоста
Згадки забуттям не затяглись.
Змалечку обоє в непокої,
Ми в ряди ставали між людьми,
Щоб набратись мудрості живої
Та стерпіти грози і громи.
Відсвіти веселок семибарвних
На шляхах подоланих лежать,
Як надій печатки невитравні,
Як діянь найкращих благодать.
Кожна мить, схвильовано і вдячно,
Вміщена у пам’яті моїй —

Не суди поспішно й однозначно
Протиріччя вчинків і подій.
Не лякайся звісточок недобрих,
Не соромся пишних обіцянь.
У пітьмі забагровілий обрій
Розкриває дивину світань.
Хай вони лиш множаться, а свято
Змірює без втоми твій поріг.
Я щасливий, що сестру не втратив
І поговорити з нею зміг.
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