Сорок днів — cкотилася зірниця,
Захолола на його сліду.
Він з портрета мов пильнує лиця,
Хто із друзів стишив тут ходу.

...А він посміхався із фото
крізь мерехтіння свічок…

Чи дочасно заховали фото?
Коригує час усі думки.
Звичні будні у земних турботах
І свої життєві сторінки.
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На рентгені совісті минуле
Назавжди у вічність відведе.
Ось прийшли і тихо пом’янули.
Новий день на його стежки йде.
Ольга ДЯЧЕНКО

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Після 40 днів душі померлих ідуть на Небеса...

Минуло сорок днів, як не стало Вишгородського міського голови
Решетняка Віктора Олександровича.
У вівторок, 21 липня, вишгородці на знак шани запалили лампадки на
центральній площі міста.

Âèøãîðîä
Газета Вишгородської міської ради

www.vyshgorod.in.ua

Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Пам’ять
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Мов свіча… До тла, до останньої краплі

Марія РЕШЕТНІКОВА,
в.о. голови Вишгородської міської ради
Невблаганний час уже відміряв 40
днів, відколи пішов у вічність Решетняк
Віктор Олександрович. Але підсвідомо все ще хочеться
вірити, що це не так. Що ось-ось відчиняться двері і він
повернеться – з відпустки чи відрядження. Як завжди бадьорий, з гумором, з новими ідеями увійде до свого кабінету. Та цьому вже не бути…
Про таких, як наш міський голова, в народі кажуть, згорів
на роботі, мов свіча. До тла, до останньої краплі. Та він і
не міг інакше, адже і як лікар, і як мер брав на себе чужий
біль, переймався проблемами ближнього. Бо не дивлячись
на колосальний життєвий досвід, він так і залишився враз-

ливою людиною.
Як хірургу за фахом і покликанням, його, звичного до стерильної чистоти, особливо боляче вражало засмічене і неохайне обличчя міста. Це і стало однією із причин балотуватися у 2006 році на посаду міського голови. Саме з тотального
прибирання і розпочалася його блискуча кар’єра очільника
міста. І те, що сьогодні Вишгород – чистий, чепурний і комфортний для проживання – це його безпосередня заслуга.
У нього була заповітна і амбітна мрія – зробити Вишгород
містом європейських стандартів, справжньою Меккою для туризму. З квітучими парками і скверами, зеленими куточками,
фонтанами, неповторною набережною.
Перебуваючи у Європі, у містах-побратимах, Віктор Олександрович завжди брав звідти раціональне зерно, найкращий
досвід з розвитку комунальної сфери. Він свято вірив, що

День міста – у новому форматі
Шановні вишгородці та гості міста!
Запрошуємо вас 7, 8 і 9 серпня взяти участь у яскравому і
масштабному святі з нагоди Дня міста, що пройде під девізом:
«Вишгород — мій дім, моя сім’я!»
День народження Вишгорода відбуватиметься в абсолютно новому форматі!
Три дні яскравих вражень: сімейний ярмарок, територія їжі, музичний настрій, конкурси, дитячі атракціони, спортивні змагання, відпочинок на пляжі, вітрильна регата!
Все найкраще, що зробить відпочинок незабутнім, буде зібрано
на п’яти майданчиках справжнього вуличного фестивалю — найяскравішого міського свята в цьому році. Кожен із майданчиків матиме певну тематику, цікаву людям різного смаку і віку.
Крім цього, вишгородці та гості міста зможуть взяти участь у благодійній соціальній місії «1 тонна добрих речей» для нужденних.
Поринути в атмосферу веселощів і вражень ви зможете:
7 серпня
21:00-22:00 — відкриття площі біля БК «Енергетик»
8 серпня
09:00-12:00 — Майданчик «Діти — наше майбутнє» (площа
біля БК «Енергетик»)
Майданчик «Молодіжне місто» (набережна Київського моря
(територія скейт-парку)
Спортивний майданчик:
12:00-16:00 – змагання з великого тенісу (спортивний комплекс

прийде час, і у Вишгороді теж тротуари митимуть шампунем,
вітрини магазинів вражатимуть оригінальним дизайном, а
дворики стануть затишними куточками для відпочинку.
На моє глибоке переконання, для міської влади – все це
чіткий дороговказ до конкретних подальших дій. Громада
міста завжди підтримувала мера в його задумах, тому наш
святий обов’язок – здійснити мрію Віктора Олександровича. Він вартий цієї пошани. Це буде дійсно найкраща і нетлінна пам’ять про великого патріота, який понад усе любив
своє місто.
Я щиро вірю, що наступний очільник Вишгорода буде мудрою і далекоглядною людиною і не лише продовжить благі
справи Віктора Решетняка, але і примножить їх новими задумами і проектами. Це вже справа честі — не опускати планку
добробуту для нашого Богом благословенного Вишгорода.

Вишгородської районної ДЮСШ)
16:00-19:00 – змагання з пляжного волейболу та футболу (набережна Київського водосховища (віндсерфінг-клуб «Містраль»)
16:00 – вітрильна регата «Кубок пам’яті Віктора Решетняка»
(аванпорт Київського водосховища)
17:00 – матч ветеранів (стадіон «Енергетик»)
8-9 серпня
10:00-20:00 – Майданчик сімейного відпочинку «Вишгород —
мій дім, моя сім’я» (набережна Київського моря)
Слідкуйте за анонсами на афішах і в соцмережах.

аФішка

...І по-пластовому

Вишгородська станиця Пласту 9 серпня чекає всіх на Дні відкритих дверей. Віхи історії перенесуть вас до Княжого Вишгорода,
то ж не зволікайте та на табір завітайте.
P.S. У цей день чекаємо малючків, бабусь і дідусів, кумів, сватів
і всіх-всіх-всіх.
Програма дня:
14.00 – 15.00 (заїзд гостей табору)
15.00 – 15.15 (екскурсія табором)
15.15 – 16.30 (співи, ігри, банси)
16.30 – 18.00 (велика гра «Пошук княжого скарбу»)
18.00 – 18.30 (майстер-клас)
18.30 – 19.30 (вечеря)
19.45 – 20.15 (закриття дня)
20.20 – 22.00 (святкова ватра)

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Âèøãîðîä
«Âèøãîðîä»» на 2015 рік?
Увага! Із другого півріччя ціни зміняться

У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку №10 (пл. Т. Шевченка, 2)
працює: понеділок — п’ятниця, з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349
Індекс газети «Âèøãîðîä» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

На часі

У місцевих виборах
не братимуть участь
блоки. Вибори не
відбудуться на частині
Донбасу та Криму
Джерело: Корреспондент.net
14 липня Верховна Рада прийняла новий закон про місцеві вибори, який виключає участь політичних блоків, а також
передбачає, що вибори не відбудуться на
частині Донбасу та Криму.
Закон про місцеві вибори у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних
депутатів. Авторами документа виступили
народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» на чолі з Вадимом Денисенком.
Так, передбачається можливість відкликання депутатів місцевих рад на з’їзді політичної партії на вимогу громади.Також законопроект забороняє участь у виборах блоків
партій і закріплює одну фіксовану кандидатуру у відкритих списках.
У прикінцевих положеннях також говориться, що чергові місцеві вибори на окупованих територіях не проводяться — за винятком
населених пунктів, затверджених окремим
рішенням.
Місцеві вибори в Україні мають відбутися
25 жовтня.
У самопроголошених ДНР і ЛНР призначили свої вибори: голів міст і районів у ДНР —
18 жовтня, а в ЛНР — 1 листопада. В ОБСЄ
назвали умови для відправки спостерігачів за
виборами на Донбасі.

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Про продовження строку прийняття та розгляду
пропозицій громадськості до проекту містобудівної
документації щодо розробки плану зонування
територій (зонінг) міста Вишгорода (площею 1300 га)
Розпорядження
від 22 липня 2015 року № 84
Керуючись ст. 13, ст. 25, пунктом 42
частини першої ст. 26, частиною першою
ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 18, 21 Закону
України «Про регулювання містобудівної
діяльності», постановою Кабінету Міністрів
України від 25 травня 2011 року № 555
«Про затвердження Порядку проведення
громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на
місцевому рівні»:
1. У зв’язку з численними пропозиціями громади щодо врахування громадських
інтересів у проекті містобудівної документації «Плану зонування міста Вишгорода»
(площею 1300 га), розробленого відповідно до рішення Вишгородської міської ради
№ 16/20 від 26 жовтня 2012 року, продовжити строк для прийняття та розгляду
пропозицій громадськості на 1 місяць.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами плану зонування територій (зонінг) міста Вишгорода
(площею 1300 га): м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1, к. 62. Строк ознайомлення з
проектами містобудівної документації — 1
місяць з дня публікації розпорядження у
засобах масової інформації.
3. Запросити до участі у громадських
слуханнях керівників підприємств, установ, об’єднань, фізичних та юридичних

Ваше здоров’я

Медична допомога

Бліц-інтерв’ю з Олексієм
ЧЕРНЯХІВСЬКИМ,
головним лікарем
Вишгородського
районного центру
первинної медикосанітарної допомоги,
представником
організації
Чорнобильського
фонду здоров’я
— Де більше дізнатися про Чорнобильський фонд здоров’я?
— На офіційному сайті організації
chernobyl-people.org
— Хто має право на отримання допомоги від цього фонду?
— Кожен громадянин України, у якого є
чорнобильське посвідчення будь-якої категорії і відповідний страховий поліс із додатками
до нього. Формування і збір заявок відбувається за територіальним принципом. У Вишгородському районі створено районну філію.
Створення філій у населених пунктах району
— триває.
— Чому акцентовано увагу саме на
програмі «Медична допомога»?
— Тому, що робота Чорнобильського
фонду здоров’я в районі розпочалася з тісної
співпраці з КЗ «Вишгородський РЦПМСД».
І тому, що в 2015 році скасовано пільги для 4
категорії чорнобильців, що раніше дозволяло закуповувати ліки за державний рахунок.
Зазначу, що для участі в програмі «Медична допомога» необхідні: заявка на вступ

Освіта і релігія

осіб, представників громадських організацій міста Вишгорода, відповідно до
вимог п. 7 Постанови Кабінету Міністрів
України від 25 травня 2011 року № 555
«Про затвердження Порядку проведення
громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на
місцевому рівні».
4. Посадова особа, відповідальна за
організацію розгляду пропозицій громадськості, — Зайченко Тетяна Вікторівна, начальник відділу містобудування та архітектури Вишгородської міської ради. Строк
подання пропозицій — протягом 1 місяця
з дня публікації оголошення у засобах масової інформації.
5. Доручити відповідальній посадовій
особі оприлюднити розроблені в установленому законодавством порядку оголошення та проект містобудівної документації щодо розробки плану зонування
територій (зонінг) міста Вишгорода (площею 1300 га) через засоби масової інформації та мережі Інтернет (www.vyshgorodrada.gov.ua)
6. Прилюдне експонування матеріалів
плану зонування територій (зонінг) міста
Вишгорода (площею 1300 га) здійснювати щоденно за адресою: м. Вишгород, пл.
Т. Шевченка, 1, к. 62.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
В. о. міського голови
М. С. РЕШЕТНІКОВА

в організацію; копія паспорта (всі сторінки,
де є відмітки); копія ідентифікаційного коду;
копія чорнобильського посвідчення; копія
посвідчення інваліда (якщо є); копія експертного висновку МСЕК (якщо встановлено
«зв’язок»); заявка на участь у програмі «Медична допомога»; заповнена анкета на отримання необхідного препарату; наявність медичних показань для отримання препарату.
Тобто, діагноз повинен підтверджуватися
відповідними висновками і обстеженнями,
які мають бути в амбулаторній картці пацієнта. Якщо у випадку перевірки з боку фонду
та його міжнародних партнерів будуть виявлені невідповідності, подальша співпраця —
неможлива.
— Як відомо, безкоштовний сир буває тільки в мишоловці і тільки для другої
миші... За рахунок чого виходить «безкоштовність» медикаментів?
— За рахунок податкових пільг для виробника медикаментів. Приклад: американська фірма-виробник повинна заплатити
податків на 100.000 доларів. І, відповідно до
свого законодавства, вона може заплатити
їх продукцією, яка буде використана в благодійних цілях.
Собівартість медикаментів, припустимо,
30.000 доларів. Різниця у вартості і є вигодою
виробника, який не тільки економить гроші,
а й нарощує обсяги виробництва. (Цифри і
країна взяті виключно для прикладу, але в
цілому відображають суть справи.)
— Як здійснюється доставка медикаментів?
— Формується заявка і пакет документів,

Соціум

Вишгород

Про продовження строку прийняття та розгляду
пропозицій громадськості до проекту містобудівної
документації щодо розробки детального плану
території, що розташована по вул. Ю. Кургузова
в м. Вишгороді Київської області
Розпорядження
від 22 липня 2015 року № 8
Керуючись ст. 13, ст. 25, пунктом 42 частини першої ст. 26, частиною першою ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.ст. 18, 21 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації
на місцевому рівні»:
1. У зв’язку з численними пропозиціями
громади щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації
«Детальний план території, що розташована
по вул. Ю. Кургузова в м. Вишгороді», розробленому відповідно до рішення Вишгородської міської ради № 44/14 від 25 березня 2015
року, продовжити строк для прийняття та розгляду пропозицій громадськості на 1 місяць.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами детального плану території, що розташована по вул. Ю. Кургузова в
м. Вишгороді Київської області: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1, к. 62. Строк ознайомлення
з проектами містобудівної документації – 1 місяць з дня публікації розпорядження у засобах
масової інформації.
3. Запросити до участі у громадських
слуханнях керівників підприємств, установ,

об’єднань, фізичних та юридичних осіб, представників громадських організацій міста Вишгорода, відповідно до вимог п. 7 Постанови
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011
року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення
проектів містобудівної документації на місцевому рівні».
4. Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості, –
Зайченко Тетяна Вікторівна, начальник відділу
містобудування та архітектури Вишгородської
міської ради. Строк подання пропозицій —
протягом місяця з дня публікації оголошення
у засобах масової інформації.
5. Доручити відповідальній посадовій особі оприлюднити розроблені в установленому
законодавством порядку оголошення та проект містобудівної документації щодо розробки
детального плану території, що розташована
по вул. Ю. Кургузова в м. Вишгороді Київської
області через засоби масової інформації та
мережі Інтернет (www.vyshgorod-rada.gov.
ua)
6. Прилюдне експонування матеріалів детального плану території, що розташована по
вул. Ю. Кургузова в м. Вишгороді Київської
області, здійснювати щоденно за адресою: м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 62.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
В.о. міського голови М. С. РЕШЕТНІКОВА

Вишгородський РЦПМСД розпочав співпрацю
з Чорнобильським фондом здоров’я
які передаються у регіональний філіал фонду, потім — на район і в центральний офіс.
Там обробляють заявки і перевіряють документи. Заявки передають міжнародним партнерам. Медикаменти надходять на склад за
кордоном. Після цього одержувачу необхідно підтвердити заявку шляхом оформлення
страхового поліса. Після його придбання всі
витрати і страхові ризики, пов’язані з доставкою, лягають на страхову компанію, яка
гарантує отримання і доставку препаратів
одержувачу.
— Як оформляється страховий поліс і
навіщо він потрібний, якщо медикаменти
дають безкоштовно?
— Самі медикаменти виділяються безкоштовно, більше того, на заводі для них навіть
виготовляється оригінальна упаковка українською мовою з написом «не для продажу».
А доставка і складування коштують деяких
грошей, і ці витрати не покриваються податковою пільгою.
Це означає, що саму доставку і процедури, пов’язані з нею, треба оплатити. Цим і займається страхова компанія. Вартість полісу
варіюється залежно від вартості одержуваних медикаментів і становить орієнтовно до
25% загальної вартості ліків.
Медикаменти залишаються застрахованими на всьому етапі, аж до їх отримання.
Страховий поліс оформляється у представника страхової компанії тільки після надходження ліків на склад від виробника.
— Які страхові компанії співпрацюють
із фондом?
— На даному етапі керівництвом органі-

зації ведуться переговори з представниками
страхових компаній. Оскільки не всі вони
«однаково корисні», наше завдання — вибрати найбільш надійну. Кінцева інформація
про співпрацю обов’язково буде відображена
на офіційному сайті організації.
— Як знати, що медикаменти прибули
в Україну і де їх потім отримати?
— Через районну філію організації або
місцеву, якщо вона є у вашому населеному
пункті. Видача медикаментів здійснюється
через аптечну мережу. Конкретна інформація повідомляється за фактом наявності медикаментів кожному з одержувачів.
— Де саме можна оформити заявку на
участь у програмі «Медична допомога»?
— Звернутися в будь-яку амбулаторію
сімейної медицини з необхідним набором
документів. Заявка на конкретний препарат
оформляється тільки лікарем та засвідчується його печаткою.
— Скільки препаратів можна замовити?
— Конкретне найменування і кількість
препаратів визначається лікарем. Заявка
формується, виходячи з потреби на один
рік, оскільки час від оформлення заявки до
фактичного отримання допомоги досить тривалий. Інші варіанти можуть бути розглянуті
в разі потреби.
— У Чорнобильського фонду здоров’я
є різні програми. Чи є у районі офіс, який
координує допомогу по них?
— Планується відкриття як мінімум одного центрального офісу у Вишгороді. Про це
повідомимо додатково.

Із 4 серпня церкви зможуть створювати приватні дитсадки, школи й університети

ФОТО: lvbs.com.ua

Після підписання Президентом та
опублікування набув чинності Закон
України № 498-VIII
від 02.06.2015 р. щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів.
Водночас, прикінцевими положеннями
передбачено, що Закон набирає чинності на
наступний день після його опублікування та
вводиться в дію через місяць з дня набрання чинності – тобто з 4 серпня 2015 року.

Згідно Закону за цей місяць Кабінет Міністрів України повинен привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цими
законодавчими змінами, а також забезпечити перегляд і приведення центральними
органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із прийнятим
Законом. При цьому
Уряд має забезпечити набрання чинності відповідними нормативно-правовими
актами одночасно з введенням в дію прийнятого Закону.
Відтепер релігійні організації зможуть
засновувати навчальні заклади – дитсадки, технікуми, позашкільні заклади, школи

й університети, які будуть ліцензуватись
і надавати освіту державного стандарту.
Одночасно з цим у таких закладах можуть
використовуватись додаткові навчальні
програми і методики виховання, засновані
на релігійних цінностях. При цьому зберігається науковий принцип освіти.
Міністерство освіти і науки України висловилося проти таких законодавчих змін.
З цим також була пов’язана затримка із підписанням
Президентом України законопроекту №
1447, прийнятого як закон у другому читанні
ще 2 червня 2015 року. Про підписання Закону стало відомо лише 2 липня.

Співавтор закону професор Віктор
Єленський, заступник голови Комітету ВР
з питань культури і духовності, відзначив:
«Ухвалений Верховною Радою законопроект 1447 є важливим кроком у процесі десовєтізації української освіти і дуже принциповою подією у забезпеченні свободи совісті
в Україні».
Інший співавтор закону Павло Унгурян додав, що поштовхом до цієї законотворчої ініціативи стали численні звернення
християнських громад та віруючих батьків,
які досі стикалися з багатьма перешкодами
в питанні навчання та виховання своїх дітей
на основі християнських цінностей.

Наше місто

Вишгород
ФОТОмить

Редакційна пошта

Нині ремонтні роботи проводяться біля будинку по вул. М. Грушевського, 6. По округу Богдана
Руденка це передостанній будинок із чотирьох,
де планово проводиться реконструкція. Оскільки
фінансування недостатнє, то роботи проходять у
два етапи. Уже оновлено відмостки навколо будинку, сходинкові клітинки у під’їздах, розширено
дорогу у дворі і пішохідні доріжки.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Реконструкція

Перейменування —
це «совок»
Любов МАЛІНІЦЬКА
Я проти будь-яких перейменувань.
Спочатку були проспект Молодіжний,
вулиці Спортивна, Будівельників…
Потім — проспект ім. І. Мазепи, вул.
М. Грушевського, Б. Хмельницького…
Завтра — знову зміни?.. Це продовження «совка» — міняти назви.
А міськрада правильно робить,
що виносить такі речі на обговорення
вишгородців.

Сквер біля гімназії
Катерина САТИР
Пропоную увічнити пам’ять Віктора Решетняка, назвавши його іменем
площу-сквер біля гімназії «Інтелект».
Для дітей Віктор Олександрович зробив чимало по місту — от і буде добра
згадка.

25 липня

2015 року
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Свіча пам’яті
Ольга ДЯЧЕНКО
Останні кадри, пісня — заклинання.
Йому дорогу дайте перейти!
О, люди, люди! Він блага востаннє,
Назад у нього розвели мости.
Комусь щемливо обізветься пісня,
А хтось злорадну усмішку схова.
І каятись, просить прощення — пізно,
У порожнечу відлетять слова.
Вони для його серця недосяжні,
Свою печаль забрало за межу.
Ще пера десь поскрипують продажні
Для некролога чи репортажу.
Та не судіть — не будете судимі!
Добром засійте — вернеться добром!
Його шляхи бували непростими,
Та Вишгород розквітнув над Дніпром.
Про нього пам’ять — в усмішці дитячій,
У тисячах врятованих життів.
Простіть йому, бо він усім пробачив.
Зробіть для міста все, що він хотів.
Нездійснених було ще стільки планів!
(Хто дати ці сумні передбача?)
В жалобі місто, він лишився з нами,
Бо не погасла пам’яті свіча.

У міськвиконкомі

Новенькі контейнери
для великогабариту
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

21 липня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради.
Розпочали його хвилиною мовчання, вшанувавши пам’ять Вишгородського міського голови
Віктора Решетняка.
Члени виконкому розглянули тридцять питань.
Зокрема, передали на баланс КПЖ і КГ Вишгородської міської ради шістнадцять сміттєвих контейнерів для великогабаритного сміття; затвердили
проект технічних умов на приєднання багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями на перехресті вул. Н. Шолуденка, пров.
Квітневий та вул. М. Грушевського.

Щодо законодавства про порядок виробництва і обігу пива
Податкова інформує
Сектор комунікацій Вишгородської ОДПІ
Законодавчо визначена норма щодо
віднесення пива до алкогольних напоїв
почала діяти з 1 липня 2015 року (згідно з
абзацами четвертим-шостим підпункту 10
пункту 2 розділу II Закону України від 28
грудня 2014 року N 71-VIII «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи» (далі — Закон N 71).
Поняття «алкогольні напої» визначене у
підпункті 14.1.5 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) та в
абзаці сьомому статті 1 Закону України від 19
грудня 1995 року N 481/95-ВР «Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів» (далі - Закон
N 481), згідно з яким алкогольні напої — це
продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені

на основі харчових спиртів із вмістом спирту
етилового понад 0,5 відсотка об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203,
2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка
об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно
з УКТ ЗЕД.
Отже, пиво відноситься до алкогольних
напоїв, а відповідно до частини дванадцятої
статті 15 Закону N 481 роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може
здійснюватися суб’єктами господарювання
всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.
Таким чином, з 1 липня 2015 року ліцензуванню підлягає діяльність з виробництва,
імпорту, експорту, оптової та/чи роздрібної
торгівлі пивом на загальних підставах, передбачених для алкогольних напоїв.
Чинним законодавством не передбачено
отримання окремої ліцензії на виробництво,
імпорт, експорт, оптову або роздрібну торгівлю пивом у разі наявності у суб’єкта госпо-

дарювання ліцензії на виробництво, імпорт,
експорт, оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями.
З метою забезпечення належного контролю за обігом алкогольних напоїв, недопущення реалізації фальсифікованої продукції
та враховуючи зміни, внесені до Закону N 481,
які набрали чинності з 01.07.2015, щодо пива,
реалізація якого дозволена у місцях торгівлі
без обмеження торгівельної площі, пропонується на лицьовій стороні бланка ліцензії зазначати додатково вид алкогольної продукції у
дужках — слово «пиво».
У разі встановлення факту торгівлі алкогольними напоями суб’єкти господарювання,
які отримали такі ліцензії, несуть відповідальність згідно зі ст. 17 Закону N 481 у вигляді
штрафу в розмірі 6800 гривень за порушення
вимог статті 15-3 цього Закону, якою встановлена заборона продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових у невизначених для цього місцях торгівлі.
Визначення терміну «місце торгівлі» наведено у статті 1 Закону N 481 відповідно до якої

місце реалізації алкогольних напоїв повинно
бути торговельною площею не менше 20 кв.
метрів.
Основною зміною є те, що відповідно
до пункту 296.10 ст. 296 Кодексу не застосовують реєстратори розрахункових операцій платники єдиного податку першої
групи, а також платники єдиного податку
другої і третьої груп при здійсненні ними
діяльності на ринках або продажу товарів
дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі. У всіх інших
випадках платники єдиного податку фізичні особи — підприємці другої і третьої груп
зобов’язані застосовувати РРО.
Отже, фізичні особи — підприємці —
платники єдиного податку другої та третьої груп, які здійснюють роздрібну торгівлю пивом, при розрахунках готівкою
зобов’язані з 01 липня 2015 року застосовувати належним чином зареєстровані РРО
з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.

Допоможемо собі самі
У Вишгороді запрацювала громадська
приймальня «Самопомочі»
Євген ВАЛЬКО
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У Вишгороді урочисто відкрили громадську приймальню «Об’єднання «Самопоміч». Головне завдання офісу – надання
мешканцям безкоштовної правової допомоги у розв’язанні нагальних проблем, а
також підтримка ініціатив, спрямованих
на розвиток міста.
У церемонії відкриття взяв участь
представник Київського обласного штабу
«Об’єднання «Самопоміч» Борис Коваль.
– Революція гідності продемонструвала,
що українці прагнуть змін і хочуть жити за
цивілізованими стандартами, – наголосив
він у своєму виступі. – Але процес очищення
від старої корумпованої влади, на жаль, іде
надто повільно. Правове свавілля, яке й далі
процвітає в країні, часто залишає пересічних
громадян один на один із проблемами, і їхні
права потребують захисту. «Об’єднання «Самопоміч» готове підставити плече.
Відтепер у мешканців Вишгорода є можливість звернутися до представників нашої команди по кваліфіковану безкоштовну
юридичну і практичну допомогу. Наші офіси
вже діють практично в усіх містах України. І
за кожним із них – ініціативні волонтери, які
готові у цей скрутний час безкорисно допомагати людям і зробити все можливе, аби
країна стала насправді демократичною державою.
Борис Коваль представив дев’ятьох волонтерів Вишгородської ініціативної групи та

її керівника – Володимира Коржика. І запросив активістів, усіх небайдужих мешканців
Вишгорода приєднуватися до осередку, але
за єдиної умови – вони не мають бути причетними до старої влади, регіоналів, комуністів, криміналітету.
Володимир Коржик поінформував, що
ініціативну групу на відкриття офісу надихнула основна ідея «Об’єднання «Самопоміч» –
допоможи собі сам!
– Якщо людина здатна щось зробити для
пенсіонерів, інвалідів, дітей, сиріт, для ближнього, вона повинна допомогти, – сказав він.
– Коли українці остаточно втрачають довіру
до влади, а байдужість стає ознакою суспільства, лише самоорганізація активних членів
громади може виправити становище. Не допоможемо собі й іншим – ніхто не допоможе.
Вірю, що відкриття громадської приймальні – лише перший крок у наших намірах. І мешканці Вишгорода повноцінно скористаються наданою їм можливістю, щоб із
найкращими для себе результатами вирішити свої проблеми. А ми спільними зусиллями
їм допоможемо.
Депутат Вишгородської міської ради,
член ініціативної групи Валерій Виговський
розповів про найближчі проекти:
– Головний принцип відкриття офісу – дієва підтримка й захист мешканців Вишгорода, особливо – малозабезпечених, – підкреслив він. – Більшість українців знають про свої
права або чули про них, але, як не прикро,
часто не вміють ними скористатись.
Ми ставимо собі за мету — не тільки на-

Громадські організації
дати безоплатну правову допомогу, а й навчити кожного, як на практиці захистити себе
від владного свавілля. Від цього громада
тільки виграє – стане міцнішою, мудрішою.
А мудра громада краще дбатиме не лише
про себе, а й про своє місто. Тому приймальню ми, зокрема, розглядаємо, як своєрідний
лікнеп – школу юридичної неграмотності.
Вже найближчим часом організуємо
курси «Комунальної самооборони» — проти
комунального безправ’я, активно надаватимемо консультативну допомогу мешканцям,
які мають намір створити ОСББ, організуємо
низку навчальних програм для молоді, пенсіонерів, інвалідів.
Особливу увагу приділятимемо соцзахисту кожного учасника бойових дій на Сході
України, рідним і близьким військовослужбовців, які були поранені або загинули там.
У планах – створити банк даних підприємств,
готових надати вакансії для демобілізованих
учасників бойових дій, налагодити заняття з

патріотичного виховання серед молоді.
До нас по правові консультації можуть
сміливо звертатися тимчасові переселенці зі
східних областей. Окрім того, ми готові підтримувати будь-які проекти, що поліпшуватимуть життя вишгородців.
Принципи «Самопомочі» вже довели свою перспективність у Галичині, де
завдяки активній участі громад почали
розв’язуватися елементарні проблеми міст,
а Львів посів чільне місце у рейтингах конкурентоспроможності. Віримо, що громадська приймальня з ідеєю самоорганізації та
об’єднання стане першою сходинкою для виведення Вишгорода на більш високий рівень
процвітання та інвестиційної привабливості.
Працюватиме громадська приймальня Вишгородського міського осередку
«Об’єднання «Самопоміч» за адресою: м.
Вишгород, просп. Т. Шевченка, 2-г (2-й
поверх). Контактний тел: +380970107230,
Е-mail: vyshhorod@samopomich.in.ua
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Память будет жить всегда

Він був готовим на
самовіддачу і любив людей

Людмила Георгиевна,
пенсионер — 77 лет, в Вышгороде — 50 лет
14 июня ко мне зашла дочь. Я спрашиваю: «Ну как
Виктор Александрович?» (Мы уже знали, что он в больнице с 09.06). И слышу ответ: одно страшное слово — УМЕР.
Я не могла этого принять, не могла поверить, как и многие
другие, благодарные ему — как врачу, так и мэру, который начал возрождать город.
Познакомились на собрании возле дома на просп. И.
Мазепы, когда доверенное лицо представляло кандидата на
должность мэра. Много вопросов, много пожеланий.
Я пришла со списком своих пожеланий и вручила его Виктору Александровичу. Было 15 пунктов — и почти все выполнены. Это Певческое поле и обустроенная набережная, где
мы чудесно проводим время. Это скверы, памятники и многое
другое, что нужно городу. Это художественные коллективы и
наш знаменитый духовой оркестр «Водограй».
Виктор Александрович был рядом с людьми, простой и
доброжелательный. Апрель 2015 года — он в сквере «Поляна сказок» — высаживает деревья. Я и моя племянница —
земляки по Луганской обл. — помогаем. Хочется, чтобы этот
сквер превратился в цветущий сад (им лично высажен каштан — имя ему будет «Виктор». Сюда придут его дети и расскажут внукам о дедушке).
Привести в порядок площадь около ДК «Энергетик» —
было давней мечтой Виктора Александровича — и имя этой
площади его: площадь мэра Виктора Решетняка. В городе —
куда ни посмотри: кругом — его присутствие.

Володимир ЛІСОГОР,
депутат Вишгородської
міської ради, голова
громадської організації
«Вишгород – наш дім»

Давайте будем помнить всегда этого замечательного человека!
Очень жаль, что так коротка оказалась его дорога.
Руководству города — продолжить все начинания, воплотить в жизнь все, о чем мечтал, что обещал сделать.
Давайте общими усилиями создадим в его память ландшафтный парк на «Березках» за стадионом «Энергетик» —
какие здесь чудесные уголки природы! Он тоже мечтал об
этом.
9 дней, 40 дней, годовщина… Но память вечна!

Минуло сорок днів,
як пішов із життя Віктор Решетняк

Він навчив мене не створювати категорій
Юрій ТКАЛИЧ, депутат
Вишгородської міськради
Коли Віктора Олександровича
не стало, в душі утворилась пустка, яку, мабуть, уже й не зможу нічим заповнити.
Він ніколи не опускав руки, щоразу долаючи
життєві негаразди, перемагаючи себе, обставини, адже до цього його найперше зобов’язувало
горде ім’я – Віктор, що з латинської означає переможець.
Прийшовши у 21 рік на посаду секретаря

Вишгородської міської ради, я не усвідомлював
покладену на мене відповідальність... Але Віктор
Олександрович став для мене наставником, завжди підтримував.
Віктор Решетняк зумів створити навколо себе
довірливу атмосферу, бо сам був людиною відкритою. Він навчив мене не ділити людей на категорії, а сприймати кожного таким, який він є.
Він був своїм, він був рідним.
Спасибі за цінні знання, за справжні емоції,
мудрі настанови, людяність, чесність. Спасибі…
Це найменше, що можу сказати…

«Якщо не знаєш як зробити –
чини по совісті»
Богдан
РУДЕНОК,
депутат
Вишгородської
міськради
Ще у 2004 році мені запропонували долучитися до Благодійного фонду «Гіппократ» –
таким чином доля мене звела із
Віктором Олександровичем. Він
став моїм наставником, батьком, який перш за все надав
мені змогу вчитися і розвиватися як особистості.
Те, що його не стало, – для
мене велика втрата. Я осиротів...
Одна із його порад назавжди
закарбується у моїй пам’яті:
«Якщо не знаєш, як зробити –
чини по совісті».
Він завжди говорив, що
міський голова – не політичний
діяч, а господарник. Згадую
його слова: «Моя партія – каналізаційні труби і сміттєві баки».
Дійсно, він як ніхто знав усі проблеми міста: від глобальних до,
здавалося б, дрібничок: на якій

вулиці потрібно пофарбувати
тротуар чи біля якого будинку
відремонтувати майданчик. Віктор Олександрович розумів, що
це потрібно для комфорту вишгородців, для яких двері його кабінету завжди були відкриті.
Він обрав європейський напрямок розвитку міста, якого чітко дотримувався. Коли за його
дорученням я, як голова комісії
з міжнародних зв’язків, узимку
забирав машину швидкої допомоги для 25-го батальйону територіальної оборони, спілкувався
з екс-міським головою міста-побратима Вишгорода – Раквере.
Андрес Яадло поділився планами включити Віктора Олександровича до складу своєї асоціації, аби за прикладом естонських
міст отримувати гранди на розвиток Вишгорода, реконструкцію його мереж.
Про Віктора Олександровича можна говорити безкінечно. Я
вдячний долі, що мав честь бути
знайомим із ним, іти по життю,
дружити та переймати його досвід. Для мене це безцінно.

Хороша людина
і лікар від Бога
Анатолій ШОКА,
депутат Вишгородської
міськради
Минуло сорок днів, як пішов
із життя за межу вічності Вишгородський міський голова Віктор
Решетняк. Він був сучасним керівником і прагнув, аби Вишгород став містом європейського
зразка. Він був хорошою людиною і лікарем від Бога. Підтвер-

дження тому – тисячі врятованих
і нових життів.
Глибше нього навряд чи
хто-небудь знав усі проблеми й
негаразди Вишгорода, шляхи їх
подолання, а також перспективи
розвитку міста. За його каденцію
у місті зроблено більше, аніж за
усі попередні разом узяті.
Царство небесне Вам, Вікторе Олександровичу... А ми, скільки ще судилося долею, будемо
жити і працювати, продовжувати
Вашу і нашу спільну справу!

У нас із Віктором Решетняком були суто ділові стосунки. Нам легко працювалося:
не диктували одне одному
умов і не нав’язували думок,
завжди знаходили оптимальний варіант вирішення
питань.
Віктор Решятняк володів
чудовими якостями керівника, які рідко поєднуються в
одній людині. Він був стратегом, умів визначати першочергові завдання, не боячись
конкуренції, зосереджував
навколо себе сильних професіоналів. Працював на
випередження,
знаходив
шляхи розвитку там, де ніхто і не шукав. Він працював

самовіддано і
любив людей.
Віктор
Олександрович
ніколи
не ховався у
кабінеті,
не
боявся конструктивної критики. Пригадую, як під час реконструкції
по вул. Б. Хмельницького він
неодноразово приходив на
робочі ділянки, зустрічався з
мешканцями. І це стосується
не лише мого округу.
Мені подобався його господарський підхід до кожної
справи. Він завжди досягав
мети, доводив розпочаті
справи до кінця. У нього
було багато планів на майбутнє.
Те, що його не стало, —
для міста і для кожного
вишгородця — непоправна
втрата.

Олександр ПРИХОДЬКО,
депутат Київської
обласної ради
Жаль, смуток, розпач – ці відчуття охоплюють, коли дізнаєшся про
смерть товариша. Такою важкою для багатьох людей та для мене особисто стала
втрата Вишгородського міського голови
Віктора Решетняка. Смерть зовсім нео-

чікувано і дуже раптово прийшла до цієї
людини, яка могла ще довго радіти життю, працювати і щодня дарувати радість
рідним, близьким, знайомим.
Віктор Олександрович усе своє життя
вирізнявся стійкістю характеру, принциповістю, силою духу та наполегливістю.
Він був людиною мудрою, врівноваженою, ніколи не забував про проблеми тих,
хто поруч. Будемо вдячні йому за це.

У цієї людини можна було багато чому повчитися
Дмитро КОРНІЙЧУК,
депутат Вишгородської міськради
Віктор Решетняк був людиною багатогранною. Завжди відгукувався на прохання
мешканців. Навіть у скрутні часи прагнув
максимально вирішити нагальні проблемні
питання. Жодного разу не відмовив у на-

данні матеріальної допомоги малозабезпеченим.
У цієї людини можна було багато чому повчитися. І головне — нашого міського голову завжди можна було побачити серед людей. Він був постійно відкритий до діалогу.
Світла пам’ять про Віктора Олександровича навічно
залишиться в серцях жителів Вишгорода і всіх, хто знав
цього доброго, надійного і щирого чоловіка, керівника,
професіонала.

Згадують колеги по Вишгородській центральній районній лікарні

«Він народився лікарем»
Про Віктора РЕШЕТНЯКА:
зав. дитячого відділення КЗ «ВЦРЛ» Тамара ВОЙТОВИЧ, заступник головного лікаря з питань експертизи
тимчасової втрати працездатності Василь МЕЛЬНИК,
лікар-отоларинголог Серік ОСПАНОВ, зав. відділення
анестезіології та інтенсивної терапії Сергій КРИЛОВ, заступник головного лікаря по лікувальній роботі Наталя
ШИЛАН, зав. поліклінічного відділення — лікар-офтальмолог Ніна ОСПАНОВА, лікар-гінеколог Андрій СЕРБІН,
лікар-хірург Володимир КОБЗАР
… Медицина втратила фахівця з великої літери. Всі його
любили — і місто, і район, і область, знали по всій Україні.
Коли був у закордонному відрядженні — нам дуже його бракувало. Не віриться, що Віктора Олександровича немає з
нами: здається, ніби вийшов — і ось-ось повернеться…
… В СРСР і в Україні зазвичай кандидатські захищають
як наукові праці при кафедрах і наукових центрах. Віктор
Решетняк захистив свою дисертацію як лікар-практик, своїм
досвідом — а таких одиниці.
На посади не рвався, кар’єризму — навіть у позитивному
сенсі — у нього не було: депутатом Київоблради став, аби
легше вирішувати питання медицини, головним лікарем і
мером — на наполягання авторитетних і шанованих у Вишгороді людей. За посади не тримався — робив добро людям
і місту…
… О 6-ій ранку, до роботи в міськраді, приходив і оперував хворих (до нього у черзі стояли). Бувало, що, поки викликали з обласної лікарні екстрену медицину катастроф, дзвонили Решетняку — і він приймав швидке рішення, від якого
залежить життя людини. А потім телефонував, щоб дізнатися, як справи, вів пацієнтів до максимального одужання.
Скільком повернув здоров’я! Люди таке цінували. Навіть був випадок, коли у реанімації виборець, який тільки-но
прийшов до тями після операції, наполягав, аби проголосувати (лише за Віктора Олександровича!) — і домігся свого…
… Віктор Решетняк не боявся щось змінювати: відкрив
друге відділення реанімації, травмопункт, палати поліпшеного перебування, лобіював створення у Нових Петрівцях

інфекційного відділення.
Саме з його ініціативи з’явилися в лікарні перші стільці
для сидячих хворих, які поміщалися у ліфт, і «фольксваген»
для відділення швидкої допомоги, чимало було закуплено
обладнання, почали розвиватися нові напрямки (лапароскопічні операції, мікрохірургія ока)…
… Був дуже вимогливим (особливо до чистоти), його поважали за відданість професії… На пенсії ми його не уявляли.
Чудовий колега, готовий завжди прийти на допомогу.
Хірург від Бога — виважений, із холодним розумом у найскладніших ситуаціях. (Самостійно таких операцій, як він, у
нас ніхто не робив.)
Молодих лікарів навчав відповідальності, мисленню —
звертати увагу на дрібниці, прораховувати наперед можливі
ускладнення, привітно поводитися з пацієнтами і медперсоналом (не забував про компліменти жінкам — незалежно від
віку)…
… Коли ще тільки починав працювати у лікарні, квартири не мав, але ніколи ні на кого не нарікав, дбав про свою
родину сам. Пам’ятаємо, як шафи тягав, підлоги скоблив у
пологовому відділенні. Любив, аби все було красиво: у свій
перший обхід головним лікарем сказав: «Стелю ви одразу
не відремонтуєте, але ж квіти мають стояти у гарних горщиках», а згодом для оформлення поліклініки запросив дизайнера …
… Надійний друг, допоміг у розшуках винуватця трагедії
у родині колег (на дорозі збили доньку). Простий у спілкуванні (незалежно від рангу співрозмовника), веселий, душа
компанії.
Про свої проблеми зі здоров’ям знав, але як слід собою
не займався — його більше цікавило здоров’я міста. І на третій термін збирався, тому що: «Як же це залишити на півдорозі?»…
… Віктор Олександрович був насамперед високопрофесійним лікарем, а вже потім — відмінним керівником, мером,
чоловіком, батьком...
… Звертаємо увагу місцевих «громадських активістів»:
подивіться на чисті вулиці, сквери, тротуари з лавочками!
Невже ви бачите тільки роботу «чинуші», а не бачите в цьому людської душі? Що ви зробили для міста?

Вишгород

Гайд-парк

25 липня

2015 року

5

Світогляд, досвід, науково-аналітична програма та професійність
Продовжувати традиції
Василь КЛИМИК,
член Національної
спілки архітекторів
України та Спілки
художників України
Подія, що сколихнула нещодавно
Вишгород
своєю
раптовістю й неочікуванністю, не залишила байдужими не лише жителів
міста, а й багатьох у межах області та
навіть країни. Ми попрощалися з найкращим мером (у порівнянні з усіма
попередниками на цій посаді), заслуженою людиною у багатьох сферах
діяльності — Решетняком Віктором
Олександровичем.
Те, що було зроблено ним для Вишгорода у містоутворюючому та соціально-економічному зростанні, заслуговує
на окрему аналітичну добірку. Я ж хотів
би поділитись роздумами лише по тих
проблемах та нездійсненних планах, які
ми плекали разом упродовж усіх років
його головування. Хотілось би, щоб про
ці проблеми та плани знали всі його заступники та помічники у міськраді і, особливо, — кандидати на посаду мера.
Отже, по-перше, проблема головної
площі міста біля адмінбудинку. Згідно
з генпланом, розробленим Інститутом
«Діпромісто» та ПДП Інституту «Укрцивільсільбуд», у 1973 були зведені перші
споруди — адмінбудинку та пошти. На
перспективу намічалось замкнути площу багатофункціональним Будинком
культури з оригінальною архітектурою.
Будучи на посаді районного архітектора, я особисто розробив генплан благоустрою площі, який згодом доробляв
у зв’язку з потребами наступних років.
Остаточно генплан благоустрою було
затверджено на художній раді у ТВО «
Художник» у 1984 р. Озеленення курдінерів площі було виконано в перші роки
її забудови — і відповідні служби ретель-

но слідкували за поливом, обрізкою та
упорядкуванням квіткових композицій.
З приходом на посаду мера Віктора
Олександровича було замінено покриття площі на «феми», встановлені нові
світильники і, після проведення відповідного конкурсу, встановлено пам’ятник
свв. Борису і Глібу з оновленим гранітним стилобатом.
Але ще до цього — без будь-якого
обговорення з громадськістю чи художньою радою — на замовлення одного з
керівників району на зелених газонах
площі було встановлено декоративні
скульптури культового характеру із нетривкого білого вапняку, який чорніє й
руйнується з часом і створює жалюгідне
видовище на головній адмінстративній
площі, не ув’язуючись із існуючою забудовою ні тематично, ні композиційно. До
того ж газони вже наполовину витоптані, деякі дерева засохли.
Без розгляду на містобудівній раді
був перероблений фасад відділення
зв’язку (пошти і «Укртелекому» — про
це вже були надруковані відповідні статті у газеті «Вишгород»), що погіршило,
простіше сказати — зіпсувало синтез
стильового архітектурно-об’ємного рішення площі. Віктор Олександрович
теж обурювався такою примітивною
реконструкцією, жалкуючи, що не вгледів, коли був у відпустці. (Ще не пізно
цю біду виправити, замовнику потрібно
звернутись до архітекторів.)
Ще одним сюрпризом — для остаточного розвалу цільності забудови площі
— стало зведення маркету «Білла». Добротні сучасні оздоблювальні матеріали
з кричущим яскравим забарвленням на
нарочито перекошених поверхнях елементів фасаду вриваються в існуючу забудову чужерідним тілом, мозолячи очі
тупим нависаючим кутом над безликим
тротуаром із зрізаними деревами. В архітектурі такі ляпсуси недопустимі, адже
затрачені великі кошти і, можливо, на
довгі роки не трапиться нагода виправити цю помилку.

А ми говоримо про духовність, про
найперший постулат у формуванні інфраструктури у все зростаючих агломератах великих міст. Що може бути дорогим серцю людини у її рідному місті, що
пронесе вона із собою через все життя?
Давайте згадаємо центр Кракова,
Льовова або Талліна. Можна навести
чимало прикладів, де є синтез архітектури, пам’яток історії та ландшафту. Оце і
є джерело духовності й патріотизму. Хто
заважав створити у Вишгороді — місті з
такою багатою історією — єдиностильовий образний ансамбль на ще недавно
голому місці?
Після того, як було споруджено
пам’ятник свв. Борису і Глібу (не просто
пам’ятник, а архітектурно-скульптурний
ансамбль на рівні кращих пам’ятників
сучасності), я вже надіявся, що не посміє рука проектанта, яким би він не
був ущербним у світогляді, посягнути на
цілісність створеної основи для майбутнього органічного оточення засобами
архітектури. Але, виявляється, є такі
формалісти, яких, окрім гонорару, ніщо
не цікавить.
Залишилось ще дві частини площі,
до яких неодмінно дійде черга забудови:
це поки що вільний майданчик (зліва від
адмінбудинку, де нині — атракціони), де
мав бути розташований Будинок культури, та існуючий двоповерховий Будинок
побуту з рестораном «Беназір», який
має бути реконструйований уже згідно з
масштабами та архітектонічними потребами сучасності.
Саме тому, побоюючись раптових
сюрпризів від невідомих інвесторів, я й
розробив ескізний проект можливої реконструкції цього відповідального куточка на перехресті двох основних вулиць.
У проекті передбачено добудову третього поверху, зміни фасадів із пожвавленням арочними проймами у стилі «ретро»
з боку ресторану та добудовою підвищеної вежі у сходовій клітині із шатровим
покриттям та встановленням настінного годинника, який міг би мелодійним

дзвоном відбивати час. Цей проект теж
був узгоджений Віктором Решетняком
та потенційним замовником Миколою
Ковалем.
Багато ще проектних розробок було
заготовлено в співпраці з Віктором
Олександровичем та з генеральним директором НТВ «Технопроект» Віктором
Федосенком, зокрема:
* концепція забудови вул. Набережної в районі залишеної після будівництва
ГЕС промзони та біля історико-заповідної зони з розвитком ландшафтно-паркового масиву із об’єктами інфаструктури, які реально могли б забезпечити
кошти на реалізацію збереження і розвитку заповідної зони;
* ескізний проект музейного комплексу з розташуванням експозиційних
залів епохи Київської Русі, будівництва
Київської ГЕС та ГАЕС, інших тематичних експозицій і діорам.
Водночас було проведено декілька етапів конкурсу на встановлення
пам’ятника княгині Ользі і визначено
місце його прив’язки та переможця.
Вже
закінчується
реконструкція
площі біля Будинку культури «Енергетик». Це буде закінчений ансамбль
архітектурно-ландшафтного рішення в
поєднанні декоративного фонтану на
історичну тему з алеєю скульптурних
символів міст-побратимів — іще один
осередок духовного обличчя міста.
На посаді майбутнього мера хочеться бачити людину широкого
світогляду, фахівця-професіонала з
науково-аналітичною програмою соціально-економічного розвитку міста, з любов’ю до історії, естетики та
благоустрою. І що більше буде професіоналів у команді мера — то краще.
Обов’язково має діяти містобудівна художня рада. Орієнтири майбутніх
розробок намічені, потрібне лише бажання для їх здійснення — і я вірю, що
саме такі люди є у молодій команді міськради.

Віктор Решетняк бачив наше місто європейським — і за рівнем життя
людей, і за комфортністю проживання, і за рівнем освіти мешканців
Сучасна освіта
Віталій
КУТАФ’ЄВ,
депутат
Вишгородської
міськради
Віктор Решетняк — лікар і освічена людина — як
ніхто розумів, що
освіта є однією із
вирішальних складових майбутнього
кожної людини. І де б не бував, цікавився не лише господарством, виробництвом чи питаннями медицини, а й
сучасними навчальними закладами.
Якось він мені розповів про нову тенденцію західних країн — розташовувати
навчальні заклади у зелених зонах або
якомога ближче до них, аби діти отримували освіту, дихаючи свіжим повітрям і
зміцнюючи здоров’я.
Під час обговорення питань децентралізації влади та об’єднання громад
ми торкнулися й навчання молоді і дійшли висновку, що потрібно розробити
концепцію розвитку освіти в нашому місті на найближчі п’ять років.
«Починати втілювати в життя освітянські проекти необхідно з розробки де-

тальних планів території Вишгорода, де
мають бути означені майбутні соціальні
об’єкти», — наголошував Віктор Решетняк. Хоча ми чітко усвідомлювали, що
створення нового навчального закладу
— не простий і досить тривалий процес.
Із власного досвіду можу сказати, що
від ідеї до створення Технічного ліцею
НТУУ «КПІ» нам знадобилося понад два
роки — так само, як і на відкриття початкової «Школи Кутаф’євих». Адже потрібно розглянути комплекс питань: не лише
землевідведення, проект майбутнього
будівництва, а і зміст, яким буде наповнений навчальний заклад, напрямки
його діяльності, методики та програми,
яка матеріально-технічна база та колектив педагогів-однодумців будуть у ньому.
Відвідуючи міста-побратими та спілкуючись із представниками міських рад
різних областей України, Віктор Олександрович завжди цікавився сучасним
та інноваційним, аби в майбутньому
втілити це у нашому місті. Так, одним із
прогресивних проектів є залучення молоді до консультативної та дорадчої роботи щодо майбутнього розвитку Вишгорода. Аби молодь активно брала участь
в усіх проектах міста стосовно комунальної сфери, відпочинку, спорту, навчання
тощо — вирішили створити при міському
голові Молодіжний парламент (як дорадчий орган, що візьме активну участь

у розробці концепції розвитку освіти нашого міста).
У сучасному інформаційному суспільстві головними стають фактори розвитку
особистості та здібностей людини. І досягається це завдяки розширеній мережі
навчальних закладів різних типів і форм.
Зокрема:
1. Дошкільна та початкова освіта.
Дитина отримує знання і навички у найбільш доступній для неї формі — у формі
гри.
2. Школа-експериментатор. У ній дитина отримує знання, досліджуючи, експериментуючи, використовуючи сучасні
технології.
3. Позашкільна освіта. Спортивні, художні, музичні та інші заклади, в яких дитина має можливість спробувати власні
сили у різних творчих напрямках.
3. Допрофесійна або довузівська підготовка. Свідомий вибір майбутнього з
урахуванням власних здібностей і талантів.
У сьогоднішній освіті важливі два
фактори: те, чого навчають, і те, як навчають. Тому, перш ніж розробити концепцію освіти, варто розглянути існуючі
проблеми. Серед них:
* недостатня кількість навчальних закладів;
* недостатня ефективність навчального процесу;

* слабке здоров’я дитини;
* проблеми інтеграції дитини після закінчення навчального закладу у сучасне
життя.
Неважко зробити висновок щодо
причин їх виникнення. Це і слабка матеріально-технічна база закладів, низька
заробітна плата фахівців та і загальний
економічний стан країни.
Тому до концепції розвитку освіти
міста ми планували включити наступні
пункти:
* програма фінансової підтримки навчальних закладів;
* у рамках децентралізації, коли всі
навчальні заклади перейдуть в управління міста, спільно із колективами цих
закладів визначити основні проблеми та
шляхи їх розв’язання;
* будівництво міського комунального
садочка, розширення мережі приватних
садочків і шкіл;
* збільшення потужностей уже існуючих міських навчальних закладів;
* відкриття міського коледжу.
Віктор Олександрович бачив наше
місто європейським — і за рівнем життя
людей, і за комфортністю проживання, і
за рівнем освіти мешканців. Світла йому
пам’ять… Сподіваюся, що його ідеї щодо
покращення освітньої галузі у Вишгороді
гідно продовжить наступний міський голова та депутати міської ради.

6

25 липня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма

2015 року

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П О Н Е ДІ ЛО К , 27 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:50, 19:30 «ТСН»
08:45 «Мiняю жiнку 8»
10:00 «Чотири весiлля 4»
11:10 Т/с «Асi»
13:15, 13:50, 14:20
«Ворожка»
14:55 «Слiпа»
15:25 «Не бреши менi»
16:20 «Сiмейнi
мелодрами 5»
17:20 Т/с «Чорна
троянда»
20:15 Т/с «Свати 4»
21:20 Т/с «Завтра буде
завтра»
23:30 Мелодрама
«Просто Райт»
2+2
08:00 Т/с «Пригоди
Мерлiна-4»
12:00 Х/ф «Вiрний
пострiл»
14:10 «Вайпаут»
17:30, 19:00 «ДжеДАI»
18:30, 23:30 «Спецкор»
18:50, 23:50 «Люстратор
7.62»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Т/с «Таксi: Бруклiн»
21:20 Х/ф «Закон

доблестi»
00:00 Т/с «Секта»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
11:55 Д/ф «Подорожуймо
Литвою»
13:40, 20:00 Про головне
15:30 Д/с «Мiй новий дiм
- Корея»
15:55 Х/ф «Владика
Андрей»
18:50, 21:40 З перших
вуст
19:30 Перша шпальта
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 Ток-шоу
«Говорить Україна»
10:25 Т/с «Квиток на
двох»
14:20, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»

18:00 Т/с «Королева гри»
21:00 Т/с «Умови
контракту 2»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Неймовiрний
Халк»
ТОНіС
09:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
14:50 «Таке спортивне
життя. I. Дерюгiна»
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
18:10 «Iпостасi спорту»
18:25 «Свiтськi хронiки»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. I. Бєланов
21:00 Rock Time з Петром
Полтарєвим
22:35 Всесвiт
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Каспер»
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 Т/с «Помста»
СТБ
07:50 «Зiркове життя.
Обманути зiрку»
08:50 Х/ф «Прилетить
раптом чарiвник»
10:45 «Холостяк 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї з
П. Костiциним»
22:35 «Вагiтна в 16»
23:45 «Дочки-матерi»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
06:50, 11:55 Руйнiвники
мiфiв
11:05, 11:30, 19:05, 19:30
Мисливцi за складами

14:35, 22:55
Реставратори човнiв
15:25, 15:50 Надлюдська
наука
16:20 Через любов до
машин
20:00 Пiшки уздовж Нiла
21:00 Вижити разом
22:00 Аляска: родина
з лiсу

07:00 Kids’ Time
07:05 Т/с «Друзi»
10:05 Х/ф «Принц
Велiант»
11:55 Т/с «Щасливi
разом»
19:00 Весiльнi битви
20:25 Х/ф «Весiлля за
обмiном»
22:15 Т/с «Молодiжка»

НТН
05:00 Х/ф «Кримiнальний
талант»
07:40 «Правда життя»
09:00 «Народний кухар»
09:50 «Розсмiши комiка»
11:25 Х/ф «Побачення
наослiп»
13:10 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»
15:00 Т/с «Друге
дихання»
19:00, 21:30 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вольф
Мессiнг: той, хто бачив
крiзь час»
22:00 Т/с «CSI: маямi - 6»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»

МЕГА
07:40, 16:40 Правила
життя
08:30, 15:50 У пошуках
iстини
10:00, 17:30 Мiстична
Україна
10:50, 18:20 Їжа богiв
11:40 Аферисти проти
туристiв
12:30 Рибне життя
13:20, 21:00 Вiн i вона.
Бiй за життя
14:10, 20:00 Скарби зi
звалища
15:00, 19:10 У пошуках
пригод
21:50 Дика Пiвнiчна
Америка
23:30 Покер

НОВИЙ КАНАЛ

ТРК «КИїВ»08:00, 19:20,

21:25 «Столиця»
09:30 «Київ музика»
13:00, 14:55, 16:00, 16:55,
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 «Служба
порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Якiсне життя»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:10 Т/с «Янгол в серцi»
13:15 «Судовi справи»
14:00 Молебень на
Володимирськiй горi
15:00 «Сiмейний суд»
15:45 «Чекай на мене»
17:50 «Новини»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:50 Т/с «Шлюб за

заповiтом 2: Повернення
Сандри».
22:50 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
06:55 Факти
07:40, 19:20 Надзвичайнi
новини
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:05 Х/ф «Перегони
«Гарматне ядро»-2»
12:05, 13:10 Т/с «Стрiла»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:20 Х/ф «Ейр
Америка»
16:50 Х/ф «Вiчно
молодий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Дiстало!
21:30 Свобода слова
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
07:40 Будiвельна
лихоманка
09:20, 14:20, 19:20 80-i:
десятилiття, яке створило
нас
10:10, 15:10, 20:10 90-i:
десятилiття, яке нас

об’єднало
11:00 Мегазаводи:
Вантажiвки «Мерседес»
11:50 Важке золото
Аляски
12:40 Суперспоруди
Третього рейха:
Камiкадзе
13:55, 23:05 Науковi
дурощi
18:30 Фатальна стихія
21:00 Суперспоруди
Третього рейха:
Супертанки
22:40 Код небезпеки 18+
23:30 Розслiдування
авiакатастроф
5 КАНАЛ
09:15 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
10:10 Велика
полiтика
10:32, 11:32, 12:32 Пресконференцiя у прямому
ефiрi
13:10, 14:10 День
16:10, 16:32, 17:19, 17:32,
18:15 Україна - понад усе!
20:00, 21:10 Погляд
23:00 Час новин
23:32 Територiя
закону

В I В ТО Р О К , 2 8 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:40, 19:30 «ТСН»
08:35 «Мiняю жiнку 8»
09:45 «Чотири весiлля 4»
10:50 Т/с «Асi»
12:40, 20:15 Т/с «Свати 4»
13:45, 14:20 «Ворожка»
15:25 «Не бреши менi»
16:20 «Сiмейнi
мелодрами 5»
17:20 Т/с «Чорна
троянда»
21:20 Т/с «Завтра буде
завтра»
23:30 Мелодрама
«Родинне весiлля»
2+2
08:20, 19:00 «ДжеДАI»
08:40, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 18:50, 19:20
«Люстратор 7.62»
09:10 «Секретнi
матерiали»
10:25 Д/п «Гнiв планети»
12:10 Х/ф «Категорiя 8»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
15:50, 20:20 Т/с «Таксi:
Бруклiн»
17:25 «6 кадрiв»

21:20 Х/ф «Викрадення»
23:50 «ПАТРIОТ.UA з
Наталкою Якимович»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:00 Трансляцiя заходiв
з нагоди Дня Хрещення
Київської Русi-України
13:15, 18:15 Час-Ч
14:40 Т/с «Таємниця
старого мосту»
16:35 Подорожнi
19:00 Трансляцiя
Святкового богослужiння
бiля пам’ятника
хрестителю Русi
рiвноапостольному князю
Володимиру
20:30 Першi на Першому
(Євроiгри)
21:50 Вiйна i мир
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:20 Вертикаль влади
ТРК «УКРАїНА»
06:05, 14:20, 15:30 Т/с
«Жiночий лiкар»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з

Україною
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:25, 23:30 Т/с «Засiб вiд
смертi»
18:00 Т/с «Королева гри»
20:50 Футбол. Лiга
Чемпiонiв
23:00 Подiї дня
ТОНіС
06:00 Концерт
VALEVSKAYA LIVE «10
рокiв разом»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:10 «Секрети закулiсся
з О. Ржавським»
14:50 «Таке спортивне
життя. З. Турчина»
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:30 «Свiтськi хронiки»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Iгор Бєланов
21:00 «Вiдлуння»
23:50 «Кумири»
ТЕТ
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Каспер»

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 Т/с «Помста»
00:00 Х/ф «Таємне життя
бджiл»
СТБ
09:45 «Зiркове життя. Я
люблю тебе до слiз...»
10:35 «Таємницi
Х-Фактора. Життя як
D-версiя»
11:20 «Холостяк 5»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї з
П. Костiциним»
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
DISCOVERY CHANNEL

(УКРАїНА)
08:30, 14:05 Як це
зроблено?
08:55, 13:40 Як це
працює?
09:20 Пiшки уздовж Нiла
10:10 Вижити разом
12:50 Через любов до
машин
14:35, 15:25, 16:20,
17:15, 18:10, 19:05, 21:00
Колекцiонери авто
20:00 Повний форсаж
22:00 Битва рет-родiв
22:55, 23:20 Катастрофа
на колесах
НТН
08:30, 15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
11:05 Т/с «CSI: маямi - 6»
12:35 Т/с «Шах i мат»
15:15, 19:30 Т/с «Вольф
Мессiнг: той, хто бачив
крiзь час»
17:00 «Детективи»
22:00 Т/с «CSI: маямi - 7»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»

НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Kids’ Time
07:10 Т/с «Друзi»
10:05 Єралаш
11:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
17:10 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:00 Т/с «СашаТаня»
22:15 Т/с «Молодiжка»
МЕГА
07:40, 16:40 Правила
життя
08:30, 15:50 У пошуках
iстини
10:00, 17:30 Мiстична
Україна
11:40 Аферисти проти
туристiв
13:20, 21:00 Вiн i вона.
Бiй за життя
14:10, 20:00 Скарби зi
звалища
15:00, 19:10 У пошуках
пригод
21:50 Дика Пiвнiчна
Америка
23:30 Вражаюче вiдео

ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20 «Столиця»
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»
21:25 «Київський ринг з Р.
Назаровою»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Життєвi iсторiї»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 17:50
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:00 Божественна
лiтургiя в СвятоУспенськiй КиєвоПечерськiй Лаврi
11:00 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським»
12:45 «Судовi справи»
15:35 Т/с «Хатня

робiтниця»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:50 Т/с «Шлюб за
заповiтом 2: Повернення
Сандри».
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 15:30, 16:20 Т/с
«Вчора закiнчилася вiйна»
11:50, 13:10 Т/с «Стрiла»
12:45, 15:45 Факти. День
17:45, 22:20 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:30 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
23:20 Х/ф «Смертельна
зброя»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
07:15 Керування юрбою
09:20, 14:20
Суперспоруди Третього
рейха
10:10, 15:10, 20:10
Фатальна стихія

11:50 Важке золото
Аляски
12:40 Суперспоруди
Третього рейха: Лiнiя
Зiгфрiда
16:00 Найнебезпечнiшi
тварини
17:40 Iгри розуму: Лiве
vs Праве
18:30 Широкий погляд з
Келом Пенном
19:20 Суперспоруди
Третього рейха:
Супертанки
23:30 Розслiдування
авiакатастроф
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, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
13:10, 14:10 День
16:15, 16:32, 17:15, 17:32,
18:14 Україна - понад усе!
18:32 Велика
полiтика
20:00, 21:10 Погляд
23:00 Час новин
23:32 Мiграцiйний
вектор

СЕ Р Е ДА, 2 9 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
08:30 «Мiняю жiнку 8»
09:40 «Чотири весiлля 2»
10:50 Т/с «Асi»
12:40, 20:15 Т/с «Свати 4»
13:45, 14:20 «Ворожка»
14:55 «Слiпа»
15:25 «Не бреши менi»
16:20 «Сiмейнi
мелодрами 5»
17:20 Т/с «Чорна
троянда»
21:20 Т/с «Завтра буде
завтра»
23:30 Комедiя «Рамона
i Бiзус»
2+2
08:40, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 18:50 «Люстратор
7.62»
09:10, 23:50 «ПАТРIОТ.UA
з Н. Якимович»
11:20 Д/п «Iнженернi
iмперiї»
12:10 Х/ф «Категорiя 8»
Друга частина
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
15:50, 20:20 Т/с «Таксi:

Бруклiн»
17:25 «6 кадрiв»
19:20 «Секретнi
матерiали»
21:20 Х/ф «Робокоп:
Воскресiння»
УТ-1
09:30 Мультфiльм
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
13:15, 18:15 Час-Ч
13:30 Святкове
богослужiння бiля
пам’ятника князю
Володимиру
16:40 Д/с «Мiй новий дiм
- Корея»
17:20 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
18:50 Спецпроект
до 150-рiччя вiд
дня народження А.
Шептицького
20:00 Про головне
22:40 Мегалот
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:05, 14:20, 15:30 Т/с

«Жiночий лiкар»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:25, 23:30 Т/с «Засiб вiд
смертi»
18:00 Т/с «Королева гри»
21:00 Т/с «Умови
контракту 2»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
09:50, 18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:50 «Таке спортивне
життя. Григорiй Крiсс»
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
18:30 «Свiтськi хронiки»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Онищенко
21:00 Rock Time з Петром
Полтарєвим
21:40 «Глобал - 3000»

23:25 «Натхнення»
23:45 «Ландшафтнi iгри»
ТЕТ
08:00 Мульт MIX
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 Т/с «Помста»
СТБ
08:10 «Зiркове життя.
Врятованi дiтьми»
09:05 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
11:00 «Холостяк 5»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї з
П. Костiциним»
22:35 «Давай поговоримо

про секс 2»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
08:30, 14:05, 18:10 Як це
зроблено?
11:05, 11:30, 19:05, 19:30
Шукачi скарбiв Америки
14:35, 22:55 Майстер з
будiвництва басейнiв
15:25, 15:50 Наука магiї
16:20 П’ята передача
20:00, 20:30 Битви за
контейнери
21:00, 21:30 Що у вас в
гаражi?
22:00, 22:25 Гаражне
золото
НТН
08:30, 15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:45, 22:00 Т/с «CSI:
маямi - 7»
13:20 Т/с «Шах i мат»
15:15, 19:30 Т/с «Вольф
Мессiнг: той, хто бачив
крiзь час»

17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»

пригод
18:20 Їжа богiв
23:30 Покер

НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Т/с «Друзi»
10:05 Єралаш
11:55 Т/с «Щасливi
разом»
17:10 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:20 Т/с «СашаТаня»
22:55 Т/с «Молодiжка»

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 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Служба порятунку»

МЕГА
06:50, 22:40 Небезпечна
Австралiя
10:00, 17:30 Мiстична
Україна
10:50 Викрадачi планети
11:40 Аферисти проти
туристiв
12:30 Таємнича
Латинська Америка
13:20, 21:00 Вiн i вона.
Бiй за життя
14:10, 20:00 Скарби зi
звалища
15:00, 19:10 У пошуках

ІНТЕР
09:10 Т/с «Здрастуй,
мамо»
11:50 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським»
13:40, 14:40 «Сiмейний
суд»
15:35 Т/с «Хатня

робiтниця»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:50 Т/с «Шлюб за
заповiтом 2: Повернення
Сандри».
22:50 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 15:30, 16:20 Т/с
«Вчора закiнчилася вiйна»
11:50, 13:10 Т/с «Комiсар
Рекс»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Провокатор
17:45, 22:20 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:30 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
23:20 Х/ф «Смертельна
зброя-2»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
09:20, 09:45, 14:20, 14:45,

19:20, 19:45, 22:40 Код
небезпеки
11:00 Мегазаводи:
суперавтомобілі
11:50 Важке золото
Аляски
13:30 Iгри розуму: Привiд
для роздумiв
16:00 Найнебезпечнiшi
тварини
18:30 Дикий тунець:
Удала трiйця
21:00 Екстремальний
експрес
21:50 Дикий тунець
23:30 Розслiдування
авiакатастроф: «Air
France 447»
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,
22:30 Час. Важливо
15:32 Модне здоров’я
16:10, 16:32, 17:15, 17:32,
18:15 Україна - понад усе!
18:32 Невигаданi iсторiї
20:00, 21:10 Погляд
22:32 Клуб реформ
23:40 Бiзнес час

Ч Е ТВ Е Р , 3 0 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
08:30 «Мiняю жiнку 8»
09:45 «Чотири весiлля 2»
10:50 Т/с «Асi»
12:40 Т/с «Свати 4»
13:45, 14:20 «Ворожка»
14:55 «Слiпа»
16:20 «Сiмейнi
мелодрами 5»
17:20 Т/с «Чорна
троянда»
20:15 Т/с «Свати 5»
21:20 Т/с «Завтра буде
завтра»
23:30 Драма «Мене звуть
Хан»
2+2
08:20, 19:00 «ДжеДАI»
08:40, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 18:50, 19:20
«Люстратор 7.62»
09:10, 23:50 «ПАТРIОТ.UA
з Наталкою Якимович»
09:40 Д/п «Зброя
майбутнього»
12:10 Х/ф «Видалити»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»

15:50, 20:20 Т/с «Таксi:
Бруклiн»
17:25 «6 кадрiв»
21:20 Х/ф «Повiтряний
мисливець»
УТ-1
07:35, 08:40 Здоров’я
09:30 Мультфiльм
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
12:20 Слiдство. Iнфо
13:15, 18:15 Час-Ч
15:30, 04:05 Надвечiр’я
16:30 Д/с «Замки
Європи»
18:50 Т/с «Новели
Мопассана»
22:15 Iнтерв’ю Директора
Свiтового банку у справах
України, Бiлорусi та
Молдови Чiмяо Фан
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»

12:25, 23:30 Т/с «Засiб вiд
смертi»
18:00 Т/с «Королева гри»
21:00 Т/с «Умови
контракту 2»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
07:40, 18:35 «Свiтськi
хронiки»
09:50, 18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:15 «Щоденник для
батькiв»
14:50 «Таке спортивне
життя. I. Кравець»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Онищенко
21:00 Rock Time з Петром
Полтарєвим
21:35 Замальовки:
коротко про головне
23:50 «Кумири»
ТЕТ
08:00 Мульт MIX
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 Т/с «Помста»
СТБ
06:15, 16:00 «Все буде
добре!»
10:00 «Таємницi
Х-Фактора. Мамо, не
горюй!»
12:50 «Холостяк 5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї з
П. Костiциним»
22:35 «Я соромлюся
свого тiла»
DISCOVERY CHANNEL

(УКРАїНА)
06:50, 07:15, 11:55, 12:20
Наука магiї
08:55, 13:40, 18:35 Як це
працює?
09:20, 09:45 Битви за
контейнери
11:05, 11:30, 19:05, 19:30
Склади: битва в Канадi
16:20 Автомобiльний
аукцiон у Техасi
20:00 Крижане золото
21:00 Вiйни за молюскiв
22:00 Дорожнi ковбої
22:55, 23:20 Битва за
нерухомiсть
НТН
08:30, 15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:45, 22:00 Т/с «CSI:
маямi - 7»
13:20 Т/с «Шах i мат»
15:15, 19:30 Т/с «Вольф
Мессiнг: той, хто бачив
крiзь час»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Елементарно
- 2»

НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Т/с «Друзi»
10:05 Єралаш
11:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
17:10 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Т/с «СашаТаня»
21:00 Х/ф «Шахраї»
22:55 Т/с «Молодiжка»
МЕГА
06:50, 22:40 Небезпечна
Австралiя
10:00, 17:30 Мiстична
Україна
11:40 Аферисти проти
туристiв
13:20, 21:00 Вiн i вона.
Бiй за життя
14:10, 20:00 Скарби зi
звалища
15:00, 19:10 У пошуках
пригод
18:20 Викрадачi планети
21:50 Таємницi Мiссiсiпi
23:30 Вражаюче вiдео
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 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Київськi iсторiї»
ІНТЕР
09:10 Т/с «Здрастуй,
мамо»
11:50 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським»
12:45 «Судовi справи»
13:40, 14:40 «Сiмейний
суд»
15:35 Т/с «Хатня
робiтниця»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
20:50 Т/с «Шлюб за
заповiтом 2: Повернення
Сандри»
22:50 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 15:30, 16:20 Т/с
«Вчора закiнчилася вiйна»
11:50, 13:10 Т/с «Комiсар
Рекс»
12:45, 15:45 Факти. День
17:45, 22:25 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:30 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
23:20 Х/ф «Смертельна
зброя»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
10:10, 15:10, 20:10 Дикий
тунець
12:40 Суперспоруди
Третього рейха

13:55, 23:05 Науковi
дурощi
16:00 Найнебезпечнiшi
тварини
16:50 Суперспоруди
Третього рейха
18:30 Незвичайнi
промисли
21:00 Будiвельна
лихоманка
21:50 Незвичайнi
промисли: Реванш i
спокута
23:30 Розслiдування
авiакатастроф
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30 Час.
Важливо
10:32, 11:32, 12:32 Пресконференцiя у прямому
ефiрi
16:15, 17:15, 17:32, 18:15
Україна - понад усе!
18:30 Вiкно в
Європу
20:00, 21:10 Погляд
22:30 Твоя влада
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П’ЯТ Н ИЦ Я, 3 1 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:35, 19:30 «ТСН»
08:30 «Мiняю жiнку 8»
09:40 «Чотири весiлля 2»
10:50 Т/с «Асi»
12:40 Т/с «Свати 5»
13:45, 14:20 «Ворожка»
14:55 «Слiпа»
16:20 «Сiмейнi
мелодрами 5»
17:20 Т/с «Чорна
троянда»
20:20 «Мультибарбара
2015»
21:00 «Вечiрнiй Київ»
23:10 «Свiтське життя»
2+2
08:40, 18:30 Новини
«Спецкор»
09:00, 18:50 «Люстратор
7.62»
09:10 «ПАТРIОТ.UA з
Наталкою Якимович»
09:40 Д/п «Зброя
майбутнього»
11:20 Д/п «Iнженернi
iмперiї»
12:10 Х/ф «Видалити»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»

15:50 Т/с «Таксi: Бруклiн»
16:50 «Вiдеобiмба»
17:25 «6 кадрiв»
19:20 Х/ф «Повiтряний
мисливець»
21:20 Х/ф «Правдива
брехня»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
10:50 Вiра. Надiя. Любов
16:00 Театральнi сезони
16:30 Д/с «Мiй новий дiм
- Корея»
16:55 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
18:00 Першi на Першому
(Євроiгри)
18:50 Т/с «Новели
Мопассана»
21:50 Перша студiя
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:05, 06:30, 14:20, 15:30
Т/с «Жiночий лiкар»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15, 06:00 Зоряний
шлях
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:25, 23:30 Т/с «Засiб вiд
смертi»
18:00 Т/с «Королева гри»
21:00 Т/с «Умови
контракту 2»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
09:50, 18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:15, 18:35 «Свiтськi
хронiки»
14:00, 22:35 Всесвiт
14:50 «Таке спортивне
життя. В.Олiйник»
15:40 «Моднi iсторiї з
О.Новицькою»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. В. Онищенко
20:00 Rock Time з П.
Полтарєвим
21:00 «Мiшель Мерсьє.

Заручниця кохання»
23:50 «Кумири»
ТЕТ
06:20 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
06:50 М/с «Машинi казки»
07:15 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Каспер»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
18:20 М/ф «Залiзяки»
20:00 М/ф
«Льодовиковий перiод»
21:20 Х/ф «Три метра над
рiвнем неба»
23:40 Х/ф «Просто Райт»
СТБ
06:50 Х/ф «Господар
тайги»
08:35 Х/ф «Трактир на
П’ятницькiй»
10:15 Х/ф «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми

вдома»
20:00 Х/ф
«Доглядальниця»
22:35 Х/ф «Iнше обличчя»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
08:30, 14:05, 18:10 Як це
зроблено?
08:55, 13:40, 18:35 Як це
працює?
11:05, 11:30, 19:05, 19:30
Битва за нерухомiсть
12:50 Автомобiльний
аукцiон у Техасi
14:35, 22:55 Бар на
замовлення
17:15 Махiнатори
20:00 Iнженерiя
неможливого
21:00 Передусiм - лiтаки
22:00 Екстремальнi
вихiднi з Бером Грiллзом
НТН
06:00 Х/ф «Артистка з
Грибова»
08:30, 15:00, 19:00
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»

09:50 Т/с «Коломбо»
11:45 Т/с «CSI: маямi - 7»
13:20 Т/с «Шах i мат»
15:15 Т/с «Вольф
Мессiнг: той, хто бачив
крiзь час»
17:00 «Детективи»
19:30 Х/ф «Вихiд»
21:15 Х/ф «Cправжнє
правосуддя - 3. Вуличнi
вiйни»
23:00 Х/ф «Капкан часу»
НОВИЙ КАНАЛ
06:45 Серця трьох 2
17:10 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Т/с «СашаТаня».
21:00 Х/ф «Дуже
небезпечна штучка»
22:45 Т/с «Молодiжка»
МЕГА
08:30, 15:50 У пошуках
iстини
10:00, 17:30 Мiстична
Україна
10:50 Їжа богiв
12:30, 21:50 Таємницi
Мiссiсiпi
13:20, 21:00 Вiн i вона.

Бiй за життя
14:10, 20:00 Скарби зi
звалища
15:00, 19:10 У пошуках
пригод
18:20 Марс. Квиток в
один кiнець
23:30 Вражаюче вiдео
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 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 17:50
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»

09:10 Т/с «Здрастуй,
мамо»
11:00 Д/с «Слiдство
вели...» з Л. Каневським»
12:45 «Судовi справи»
13:45, 14:40 «Сiмейний
суд»
15:35 Т/с «Хатня
робiтниця»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:50 Х/ф «Я чекатиму
тебе завжди»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 15:30, 16:20 Т/с
«Вчора закiнчилася вiйна»
11:50, 13:10, 03:15 Т/с
«Комiсар Рекс»
12:45, 15:45 Факти. День
17:45, 22:25 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:30 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
23:20 Х/ф «Смертельна

зброя-4»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
07:40 Екстремальний
експрес
09:20, 14:20 Будiвельна
лихоманка
10:10, 15:10 Незвичайнi
промисли
11:50 Важке золото
Аляски: Зiрванi плани
13:30 Iгри розуму:
Мораль
13:55, 23:05 Науковi
дурощi
16:00 Крокодили Катуми
17:40 На плотах по Юкону
21:50 Золото Юкону
23:30 Розслiдування
авiакатастроф
5 КАНАЛ
13:10, 14:10 День
14:32 Феєрiя мандрiв
15:32 Фактор безпеки
16:15, 16:30, 17:15, 17:32,
18:14 Україна - понад усе!
22:30 Кiно з Я. Соколовою
23:50 Гра iнтересiв

СУБОТ А , 1 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
08:00, 08:35 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
10:10 Комедiя
«Травневий дощ»
12:00 Мелодрама «Моя
любов»
14:05 «Сказочная Русь»
14:45 «Вечiрнiй Київ»
16:35, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:00 Бойовик «Хижак 2»
2+2
06:40 «Нове Божевiльне
вiдео по-українськи»
12:00 «Top Gear»
13:00 «ДжеДАI»
14:00, 22:45 Т/с «Екстант»
16:00 Х/ф «Онг Бак»
18:00 Х/ф «Правдива
брехня»
21:00 Х/ф «Тринадцятий
район»
УТ-1

08:20 АгроЕра. Пiдсумки
08:35 «Золотий гусак»
09:30 Мультфiльм
10:55 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
12:10 Етнографiчнi
замальовки. Грузiя
13:40 Д/с «Замки
Європи»
14:30 Х/ф «Жахливий
Генрi»
17:00 Чоловiчий клуб
18:50 Д/с «Гра долi»
19:25 Х/ф «Лiсова пiсня.
Мавка»
21:00 Новини
21:40 Iнтерв’ю Директора
Свiтового банку у справах
України, Бiлорусi та
Молдови Чiмяо Фан
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:15 Т/с «Жiночий лiкар»
10:15 Реальна мiстика
11:10 Т/с «Тiлi - тiлi тiсто»
15:20, 19:40 Т/с «Тiльки
про любов»
00:00 Iсторiя
кримiналiстики.

Iдентифiкацiя
ТОНіС
06:00 Х/ф «Шахрайки»
11:15 Х/ф «Бабетта йде
на вiйну»
16:00 «МАН: молодi,
амбiцiйнi, наполегливi?»
16:30 Михайло
Поплавський «Здрастуй,
рiдне село!»
17:50 «Мистецтво i час»
18:00 Замальовки:
коротко про головне
19:00 Загадки загибелi
«Адмiрала Нахiмова»
19:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:00 Концерт Ярослави
«ЦЕ Я. Unplugged live
2015»
21:50 Х/ф «Генрiх VIII»
ТЕТ
07:30 Малята-твiйнята
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»

10:45 М/ф «Дон Кiхот у
чарiвнiй країнi»
12:05 М/ф «Астерiкс iз
Галiї»
15:00 Х/ф «Нецiлована»
16:55 Х/ф «Пiдняти
перископ»
18:40 М/ф
«Льодовиковий перiод»
21:35 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
СТБ
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Х/ф
«Найпривабливiша i
найсимпатичнiша»
11:40 Т/с «Коли ми
вдома»
14:00 Х/ф
«Доглядальниця»
15:55 Х/ф «Iнше обличчя»
18:00 Х/ф «Навчаю грi на
гiтарi»
21:45 Х/ф «Вечiрня казка»
23:40 «Давай поговоримо
про секс 2»

DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
07:40 Дорожнi ковбої
11:05, 11:30, 22:00, 22:25
Битви за контейнери
13:40, 22:55
Колекцiонери автiвок
14:35 Битва рет-родiв
15:25 Реставратори
човнiв
16:20 Майстер з
будiвництва басейнiв
17:15 Акварiумний бiзнес
18:10, 18:35, 19:05, 19:30,
20:00, 20:30 Пропажi на
продаж
21:00 Пiшки уздовж Нiла
23:50 Аляска: родина
з лiсу
НТН
11:30 «Речовий доказ»
12:00 «Головний свiдок»
12:55 «Правда життя»
13:25 «Легенди карного
розшуку»
15:45 Т/с
«Далекобiйники. Десять
рокiв по тому»
19:30 Т/с «Кримiналiсти:

мислити як злочинець
- 8»
21:15 Т/с «Той, що читає
думки»
23:00 «Голi та смiшнi»
НОВИЙ КАНАЛ
08:00 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:55 Файна Юкрайна
10:30 Весiльнi битви
11:55 Х/ф «Рок у лiтньому
таборi»
13:50 Х/ф «Хлопчик у
дiвчинцi»
15:45 Х/ф «Дуже
небезпечна штучка»
17:30 Х/ф «Шахраї»
19:15 Х/ф «Гонитва»
21:00 Х/ф «Рейд»
23:00 Х/ф «Рейд 2»
МЕГА
09:10 Безжальний всесвiт
12:00 Таємницi Мiссiсiпi
14:00 Таємне життя
тварин
15:00 У пошуках пригод
17:30 Мiстична Україна
20:00 Неймовiрний

космос
23:00 Несподiванi
ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений на
любов»
14:40 «Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:000 «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»
ІНТЕР
06:30 Х/ф «Кур’єр»
08:00 «Школа доктора
Комаровського»
09:30 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
11:10 Х/ф «Мамо, я
льотчика люблю»
13:10 Х/ф «Люблю, тому

що люблю»
15:00 Х/ф «Пiгулка вiд
слiз»
17:00, 20:30 Т/с «Одесамама»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Здрастуй,
мамо»
ICTV
07:00 М/с «Пригоди
мультинят»
07:40 Д/ф «Телескоп
Хабл»
10:15 Секретний фронт
12:10 Дiстало!
12:45 Факти. День
13:20 Громадянська
оборона
15:15 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Заборонений
прийом»
22:10 Х/ф «Епiдемiя
страху»
NATIONAL GEOGRAPHIC

CHANNEL
06:50, 08:05 Науковi
дурощi
10:10 Найбiльшi тварини
всiх часiв
11:25, 18:30, 19:00 Гра
в числа
11:50 Космос: Простiр
i час
12:34, 17:40 Мегазаводи:
суперавтомобiлi
13:30 Великi рейди
Другої свiтової вiйни
14:20 Суперспоруди
Третього рейха
20:10 Чужi свiти
21:50 Мiсiя: Плутон
22:40 Секрети Зони 51 Погляд зсередини
23:30 Таємнi iсторiї НЛО
5 КАНАЛ
09:15 Мамина школа
10:32 ПроОбраз iз
Наталкою Фiцич
11:32 Майстри Ремонту
15:32, 17:32 Машина часу
16:32 Феєрiя мандрiв
21:10, 00:32 Велика
полiтика

НЕДIЛЯ, 2 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
06:35 Х/ф «Попелюшка.
Повний вперед»
08:00, 08:35 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
09:00 «Лото-Забава»
09:40 М/ф «Ескiмоска 2:
пригоди в Арктицi»
09:45 «Маша i ведмiдь»
10:15, 19:30 «ТСН»
11:00, 12:05 «Свiт
навиворiт: Латинська
Америка»
13:15 «Iнспектор
Фреймут»
14:50 «Територiя обману»
15:45 «Повернiть менi
красу»
16:55, 18:05 «Чотири
весiлля 4»
20:15 Мелодрама «Коли
зацвiтає багульник»
2+2
09:00 «Бушидо»
09:45 «Легенди
кiкбоксiнгу»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 Д/п «Страшне
завтра»
13:00 «Секретнi
матерiали»

14:25 Х/ф «Ронин»
16:50 ЧУ 3 Тур. Металург
(Запорiжжя) - Волинь
19:15 ЧУ 3 Тур.
Чорноморець - Динамо
21:30 «Профутбол»
23:15 Х/ф «Онг Бак»
УТ-1
06:35 Крок до зiрок
07:20 Шеф-кухар країни
08:20, 00:05 «Золотий
гусак»
08:40 Тепло.Ua
09:35 Хто в домi хазяїн?
10:00 Школа Мерi
Поппiнс
11:15 Х/ф «Лiсова пiсня.
Мавка»
13:05 Спецпроект
до 150-рiччя вiд
дня народження А.
Шептицького
14:10 Д/с «Гра долi»
14:40 Фольк-music
15:50 Д/ф «Перша
свiтова. Принцип
«Домiно»
16:45 Театральнi сезони
17:10 Т/с «Новели
Мопассана»
18:55 Х/ф «По сигарети»
21:00 Новини

21:40 Перша шпальта
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:20 Т/с «Тiлi - тiлi тiсто»
11:00 Х/ф «Почуй моє
серце»
12:50, 20:00 Т/с «Умови
контракту 2»
19:00 Подiї
21:50 Х/ф «Руда»
ТОНіС
06:00 Х/ф «Бабетта йде
на вiйну»
07:50 «Натхнення»
10:00 Мiкрокосмос
11:10 Х/ф «Шахрайки»
14:00 «Щоденник для
батькiв»
15:00 Новонародженi
тварини
16:55 Куточки планети:
Канада
17:00 «Кумири»
17:20 «Свiтськi хронiки»
18:00 Замальовки:
коротко про головне
19:00 Загадки загибелi
«Адмiрала Нахiмова»
20:00 Концерт I.
Федишин «Тiльки у нас в
Українї»

22:10 Х/ф «Зроби мене
щасливим!»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:30 М/ф «Дон Кiхот у
чарiвнiй країнi»
08:15 М/с «Смiшарики»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:50 М/ф «Астерiкс iз
Галiї»
12:00 М/ф «Юго i Лала»
13:20 Х/ф «Нова сукня
короля»
16:20 Х/ф «Нецiлована»
18:15 Х/ф «Пiдняти
перископ»
21:35 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
СТБ
07:10, 00:35 Х/ф
«Стережися автомобiля»
09:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Караоке на
Майданi»
11:20 Х/ф «Навчаю грi на
гiтарi»

Передплачуйте газету «Вишгород».

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

Терміново!
Вишгородська районна організація
Товариства Червоного Хреста запрошує
на роботу медичну патронажну сестру у
медико-соціальну кімнату, що найближчим
часом буде відкрита у с. Лютіж.
Вимоги: медична освіта (фельдшер,
медсестра).
Розглядаються кандидатури медиківпенсіонерів.
Детальніше — за адресою: районна організація ТЧХ, м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 5. Тел.: 52-638, 066-296-76-43, Ірина
Олександрівна Правдива

15:10 «Мiстичнi iсторiї з
П. Костiциним»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:45 «Я соромлюся
свого тiла»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
08:30 Iнженерiя
неможливого
09:20 Аляска: родина
з лiсу
10:10 Вижити разом
11:55 Майстер з
будiвництва басейнiв
12:50, 15:25, 16:20, 17:15,
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. Десять
рокiв по тому»
10:35 «Народний кухар»

11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:00 «Агенти впливу»
12:55 Х/ф «Собаче серце»
15:30 «Розсмiши комiка»
17:15 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Паршивi вiвцi»
23:00 «Головний свiдок»
00:00 Х/ф «Вiдкрите
море: новi жертви»
НОВИЙ КАНАЛ
06:10, 09:45 Kids’ Time
06:15 М/с «Пригоди
Джиммi Нейтрона»
08:15 М/ф «Скубi Ду:
Музика вампiра»
09:50 Х/ф «Рок у лiтньому
таборi»
11:45 Х/ф «Хлопчик у
дiвчинцi»
13:40 Х/ф «Перша дочка»
15:40 Х/ф «Гонитва»
17:10 Х/ф «Чесна гра»
19:00 Х/ф «Конвоїри».
21:00 Х/ф «Невловимi»
22:55 Х/ф «Як я тепер
люблю»
МЕГА
07:30 Смертельна зброя
09:10 Неймовiрний

космос
12:00 Таємне життя
тварин
15:00 У пошуках пригод
17:30 Мiстична Україна
20:00 Безжальний всесвiт
23:00 Несподiванi
злочинцi
00:00 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:30
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Здрастуй, рiдне
село!»
13:30 «Київський ринг з Р.
Назаровою»
14:40 «Служба порятунку»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
00:00 «У центрi уваги»
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:55, 23:30 «Вiдкритий
мiкрофон»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
ІНТЕР
06:35 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»

08:15 «Вдалий проект»
09:05 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Ювiлейний сезон»
11:00 Х/ф «Люблю, тому
що люблю»
13:00 Х/ф «Я чекатиму
тебе завжди»
16:50, 20:50 Т/с «Одесамама»
20:00 «Подробицi»
23:00 Т/с «Здрастуй,
мамо»
ICTV
08:30 Зiрка YouTube
11:10 Дивитись усiм!
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Старi пси»
14:40 Х/ф «Епiдемiя
страху»
16:40 Х/ф «Заборонений
прийом»
18:45 Факти. Вечiр
19:30 Х/ф «Кiнець свiту»
21:50 Х/ф «Стирач»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
08:55, 11:00 Iгри розуму
10:10 Смертельний бiй
динозаврiв
11:25, 18:30, 19:00 Гра

в числа
11:50 Космос: Простiр
i час
13:30 Великi рейди
Другої свiтової вiйни
14:20 Суперспоруди
Третього рейха
19:20, 19:50 Керування
юрбою
20:10, 22:40 80-i:
Найвизначнiшi футбольнi
моменти
21:00 80-i: десятилiття,
яке створило нас
21:50 90-i: десятилiття,
яке нас об’єднало
23:30 90-i:
Наймасштабнiшi трагедiї
5 КАНАЛ
08:32 Феєрiя мандрiв
09:50 Снiданок з Iскрою
10:10, 16:10 Кордон
держави
10:32 Полiгон
17:30 Новини Київщини
18:30 Вiкно в Європу
19:25, 20:10 Експертна
тема
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:20 В кабiнетах

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

24 липня 90 років відзначає
Вітаємо
Петро Олексійович КОТЕНОК!
Прожито немало на білому світі,
Та з нами, рідненький, надалі живіть!
Хай сонечко у Ваше віконечко світить
І радує серце висока блакить.
Весна відшуміла своїм буйноцвіттям,
Вже літечко стелить ясні килими,
Та діти й онуки Вам нині радіють,
Бо всі Вас шануємо й любимо ми.
Всміхніться, татусю, тривоги нехай обминають
Затишним і теплим буде Ваш дім.
До Вас не забудем ніколи дороги,
А нині вітаєм сімейством усім!
З найкращими побажаннями діти, онуки, правнуки

ВРКП «Комунальник» запрошує
на роботу: вантажників та водіїв
сміттєвоза категорій В-С.
Деталі за тел.: 22-003,
(063) 996-93-43, Сергій Валерійович

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.

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
Потрібен мойщик, з/п 3 300 грн.
Тел: (096) 782-99-19
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25 липня

Соціальний захід

Мозаїка

2015 року

Безпека на воді

Тетяна БРАЖНИКОВА

Вишгород

200 тисяч гривень готівкою
У

Тримай злодія!

ДСО при ГУМВС України в Київській області

Акція

кову та Олександра Дрьоміна. Разом закріпили
правила поведінки на воді, розважалися під час
гри у пляжний волейбол, інших ігор та конкурсів,
пов’язаних із водою.

«Добро людям»

Валентина КАШКА,
старша медична сестра Вишгородської районної
організації Товариства Червоного Хреста України
На базі медико-соціального центру Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста України
відбулася медична акція «Добро людям». Захід організовано Міжнародним благодійним фондом «Сприяння розвитку медицини», районною червонохресною організацією за
підтримки Вишгородської міської ради і депутата Київської
обласної ради Олександра Приходька.
Співорганізатори і головні спонсори забезпечили паливом
для перевезення необхідних матеріалів, безкоштовно надали
200 пар окулярів і тест-смужки для вимірювання рівня цукру
в крові, організували консультації офтальмолога та дієтолога,
вимірювання артеріального тиску та глюкози у крові. Хворі з
ускладненнями зорових органів направлялися у поліклініку, де
їх обстежувала лікар-офтальмолог Ніна Оспанова.
У медико-соціальному центрі ці послуги отримали вже 168
осіб – пенсіонери, інваліди, ветерани війни і праці, чорнобильці,
малозабезпечені, вимушені переселенці зі Сходу та родини воїнів АТО. Вони зазначали, що акція — дуже потрібна, дякували
організаторам і працівникам медико-соціального центру Вишгородської районної організації Товариства ЧХ України.

Волонтери

Держохоронці Київської області затримали трьох громадян які намагались отримати
гроші в касі «Ощадбанку» Вишгорода, що на
Київщині, за підробними документами.
На пульт централізованого спостереження
надійшов сигнал «ТРИВОГА» із центрального
відділення «Ощадбанку». Касир, яка натиснула
кнопку термінового виклику міліції, вказала на
трьох громадян біля каси.
— Працівник банку повідомила, що клієнти, які намагались отримати гроші, здалися їй
підозрілими, бо постійно перешіптувались, нервували щодо повільної процедури видачі готівки. Також надані документи клієнтів викликали
сумнів, — розповів начальник Державної служби охорони Вишгородського відділення міліції
Олександр Третяк, який особисто затримав підозрюваних осіб.

Присутній на акції депутат Київоблради Олександр Приходько розповів про багаторічну співпрацю з районною організацією Товариства ЧХ України, відзначив її відмінну роботу,
організаторські здібності керівника та поділився планами на
найближче майбутнє. Так, у районі незабаром мають з’явитися
спеціальні медико-соціальні кімнати, де можна буде отримати
фізіотерапевтичні процедури, зокрема — на масажному ліжку
чи килимку, полікувати суглоби, поставити крапельницю чи
зробити ін’єкції (за направленням лікаря).
– У Вишгородському районі має бути одна політика — в
інтересах громади, — сказав Олександр Приходько. — Робити добро людям, дбати про здорове суспільство — таким було
гасло Вишгородського міського голови Віктора Решетняка, з
яким ми разом здійснили чимало корисних для міста і району
проектів — і насамперед, у співпраці з такими громадськими
організаціями, як Товариство Червоного Хреста України.
– До нас щодня звертаються майже півсотні людей, тому
центр давно називають народним денним стаціонаром, — говорить голова Вишгородської районної організації Товариства
Червоного Хреста України Ірина Правдива. — Гадаємо, що подібні акції добре було б провести і на підприємствах. Тож запрошуємо керівників установ і організацій подбати про своїх працівників. Наші координати: м. Вишгород, вул. В. Симоненка,
5, тел: 04596- 526-38.
Акція «Добро людям» — всеукраїнська, у Вишгороді відбувся перший етап. Про наступні — читайте у повідомленнях ЗМІ
та в соцмережах.

Іще одна поїздка в зону АТО!

Трохим ІВАНОВ,
співзасновник БФ «З відкритим серцем у майбутнє»
12 липня ми знову вирушили в зону АТО. Цього разу
були в місті Попасна Луганської області. Ця поїздка була
першою, коли ми не почули жодного пострілу, скоріш за
все — тому що на той момент там працювали представники
ОБСЄ (вночі були розбомблені два житлових будинки — начебто з установок «Град» — стріляли зі сторони непідконтрольної Україні території).
Ми навідали бійців колишнього 30-го батальйону, який зараз
входить у 54-ту бригаду. З побаченого не можемо сказати, що в
наших бійців усе добре: хлопці були раді елементарному — навіть крупам та засобам гігієни, хоча такими речами в достатній
кількості їх має забезпечувати держава.
Хочемо звернути увагу вишгородців та повідомити, що сьогодні все складніше збирати допомогу для наших захисників, а
вони як і раніше потребують її саме від нас із вами.
Цього разу фінансування дороги та збір гуманітарної допомоги було здійснено нашими колегами, та вони вирішили залишитися інкогніто.
Наступну поїздку до наших військових плануємо приблизно
за тиждень. Також повідомляємо, що на даний час Благодійний
фонд «З відкритим серцем у майбутнє» проводить ремонтні роботи в приміщенні для «Реабілітаційного центру учасників АТО»,
де працюватимуть психологи, юристи та ще декілька необхідних
фахівців.
Нагадуємо, що ми завжди раді бачити всіх, хто хоче допомогти.
Наша адреса: м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 6-г, офіс 190.

У перукарню
«Ассоль»
на постійну
роботу потрібні
майстер-перукар,
майстер манікюру.
Тел:

(063) 093-57-41,
Ольга

Оголошено конкурс з відбору ФОП Брузель. Загальна площа — 0,0207 га, ФОП Брузель М. Ю., м.
Вишгород, вул. Дніпровська, буд. 1-а.
Конкурс відбудеться 5 серпня 2015 року о 11:00 год.
за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 67, тел.
для довідок: 22-957.
Конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт
відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з оцінки
земельної ділянки подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна документація подається до 10:00 год.
05.08.2015 р. за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 63.
Вважати недійсним втрачене Свідоцтво про право
власності на кв. 79 в буд. 9 по пр. Т. Шевченка (Леніна),
видане 03.11.1993 р. на ім’я Івана Володимировича ДУБОВСЬКОГО, Володимира Ігнатовича ДУБОВСЬКОГО, Валентини Михайлівни ДУБОВСЬКОЇ

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

Іван БУРДАК, академік, голова відділення
економіки управління УАН, почесний громадянин
Вишгородського району і м. Вишгорода
Щиро, сердечно вітаю директора Науково-виробничого підприємства «Технопроект», члена виконкому
Вишгородської міської ради, доктора економіки Віктора Миколайовича Федосенка з обранням дійсним членом Української академії наук по відділенню економіки
і управління.
Бажаю плідних успіхів у виробничій і науковій діяльності, творчого натхнення і злету, продуктивної участі у
перспективному розвитку нашого рідного Вишгорода, у
зміцненні місцевого самоврядування, зростанні активності та ініціативи місцевої громади, у вирішенні доленосних питань покращення добробуту вишгородців.

26 липня відзначає свій ЮВІЛЕЙ
Катерина Іванівна!
В ювілей ми бажаємо квіту
І здоров’я на многії літа,
В ювілей ми бажаєм удачі
І великого щастя в придачу.
Щоб сонце тобі щиро світило,
Щоб серце безмежно любило!
Чоловік Василь, дочка Таня, зять Євген,
онуки Сашуля і Ромчик

В поритих зморшками долонях
Твоїх незмінно добрих рук
Прилаштувалося безсоння
Між суєтою вічних мук.
І біль, спотужений душею,
На них гніздиться та щемить,
Як нагороди й привілеї,
Котрі не стерти і не змить.
Віктор КУЧЕРУК

Телефони для довідок:
067-547-23-84 (Ірина Шугайло)
067-503-80-48 (Трохим Іванов)
050-741-38-73 (Олександр Дзюба)
Реквізити для надання допомоги:
Благодійний фонд «З відкритим серцем у майбутнє»
Код ЄДРПОУ 39275323
ПАТ КБ 'ПРИВАТБАНК
Київська філія
МФО 321842
р/р 26007053129896 — валюта UAH (Українська гривня)
р/р 26003053130221 — валюта USD (Долар США)
р/р 26001053128279 — валюта EUR (Євро)
Призначення платежу: Благодійна допомога військовим.

Мої вітання

26 липня 50-ліття святкує директор Вишгородської
КДЮСШ Микола Олександрович КОРОЛЬ!
Дозвольте Вас нам привітати,
Душею зичим не старіть,
Минулих днів не помічати,
А з кожним роком — молодіть.
У радощах земних купайтесь,
Радійте доброті людей,
І, якщо можна, постарайтесь
Зустріть столітній ювілей!
Колектив Вишгородської комплексної
дитячо-юнацької спортивної школи

Мамині долоні

ФОТО — архів БФ, спеціально для «Вишгорода»

Літо в самому розпалі. А
яке літо — без відпочинку на
воді? Проте, щоб він приніс тільки задоволення, необхідно дотримуватись певних правил.
Для їх засвоєння директор
комунального підприємства Вишгородської
районної ради «Навчально-спортивна база» Вікторія
Кулакова ініціювала проведення
соціального заходу «Безпека на
воді», присвяченого закінченню навчально-тренувального збору вихованців ВРДЮСШ з водних видів
спорту.
Для реалізації задуму запросила досвідчених організаторів
спортивних заходів, волонтерів —
Тетяну Часовських, Тетяну Бражні-

Шахраї намагалися отримати гроші в сумі
200 тис. грн за підробним дорученням та чужими паспортами. Всі затримані передані слідчооперативній групі Вишгородського райвідділу
міліції.
— Спроба отримати гроші за підробленими
документами — це гарантія строку позбавлення
волі за шахрайство. Адже кожний клієнт у банку проходить повну ідентифікацію, в результаті
якої підроблені документи миттєво виявляються, — коментує Олександр Третяк.
Затриманими виявились 57-річна жінка,
31-річний та 28-річний мешканці Києва, які раніше вже мали проблеми із законом.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 КК України. Заволодіння чужим майном або придбання права
на майно шляхом обману чи зловживання довірою карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк
до двох років, або обмеженням волі на строк до
трьох років.

Т. в. о.головного редактора — Вікторія Шмигора
П о гл я д и р е д а к ц і ї н е з а в ж д и з б і г а ю т ь с я з
думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних
несуть автори публікацій
(рекламодавці).
,
Матеріали, опубліковані під знаком
друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

Президент Української академії наук
О. Ф. Оніпко вручає диплом академіка
В. М. Федосенку

P. S.
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