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Розпорядження
від 24 червня 2016 року № 109

13.06.2014 року
3) Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 2/11 від 14.12.2015
року «Про звільнення від сплати земельного
податку»
4) Про встановлення ставок земельного
податку в м. Вишгороді на 2017 рік
5) Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в м.
Вишгороді на 2017 рік
6) Про встановлення єдиного податку в м.
Вишгороді на 2017 рік
7) Про встановлення збору за місця для
паркування транспортних засобів у м. Вишго-

роді на 2017 рік
8) Про встановлення туристичного збору
в м. Вишгороді на 2017 рік
9) Про встановлення ставок акцизного
податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
на 2017 рік у м. Вишгороді
10) Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2017 рік
11) Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 3/5 від 25.12.2015 року
«Про Вишгородський міський бюджет на 2016
рік»
12. Про внесення змін до рішення Виш-
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Керуючись ч. 4, ч. 5, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», скликати чергову XІІ сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 07 липня
2016 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку,
пл. Т. Шевченка, 1 з таким порядком денним:
1) Про заслуховування звітів про роботу
керівників підприємств, установ та організацій
комунальної власності м. Вишгорода
2) Про розірвання договору оренди від

городської міської ради №8/1 від 25.03.2016
року «Про здійснення повноважень щодо реєстрації місця проживання, ведення реєстру
територіальної громади м. Вишгорода»
13. Про внесення змін до рішення № 2/5
від 14 грудня 2015 року «Про затвердження
структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради VIІ скликання»
14. Про затвердження нової редакції
статуту комунального підприємства Вишгородської міської ради Київської області «Вишегір»
Далі — на стор. 2

Âèøãîðîä
Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

Субота, 2 липня 2016 року, № 26 (1081)

«Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè — 20 ðîê³â»

20-річчя Основного Закону

7 липня (чт) о 15:00 у малій залі адмінаФішка
будинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,
1) — круглий стіл «Конституція України —
20 років» за участю громадських організацій: за чашкою кави
з печивом — спілкування про Конституцію, рідне місто, наше
життя-буття, а також започаткування просвітницького проекту
«Україна — єдина».
Запис за тел: 067-459-31-56 (координатор духовно-просвітницького центру «Спадщина» Степанія Сідляр)
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Âèøãîðîäñüêîìó çàïîâ³äíèêó — 22
«Ã³äðîìåõàí³çàö³¿» — 70
Запитай у мера

«ß çíàþ Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íè:
ñâî¿ ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè»
Влас. інф.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Небайдужий вишгородцю чи
гість нашого міста! Волонтери Вишгородщини виготовляють сітки, аби
зробити техніку Збройних сил України у зоні АТО непомітною — і цим
зберегти життя наших військових.

Âðÿòóé
ñîëäàòà!
Долучись до плетіння маскувальних сіток — щодня із 17:00
до 19:00, крім суботи і неділі, на
задньому дворі адмінбудинку (м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1). Ти
можеш також принести матеріали
для плетіння: рибацьку сітку, легкі тканини зелених та коричневих
кольорів — їх також приймають щодня із 08:00 до 19:00. Докладніше
за тел: (04596) 26-392, (093) 83571-31, (095) 465-03-53.

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?
Індекс газети «Вишгород» у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007.
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

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» —
Олексій, тел: 063-63-66-387
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ÂÈËÓ×ÅÍ² ÐÅ×² ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÇÎÁÎÂ’ßÇÀÍÀ ÏÎÂÅÐÍÓÒÈ
Влас. інф.

Феміда

Триває позитивна тенденція у справі
міського голови Олексія Момота. За словами адвоката Наталії Руденко, 29 червня
Апеляційний суд м. Києва, розглядаючи
скаргу захисту щодо неправомірності арешту, накладеного на майно, яке було вилучено під час обшуку в кабінеті міського
голови, ухвалив визнати незаконним накладання арешту та скасував його.
Тобто, все майно, яке було вилучено (ноутбук, мобільний телефон, відеореєстратор та
інше), слідчі зобов’язані повернути найближчими днями. Оскільки повний текст ухвали

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

буде проголошено лише 5 липня ц. р., то достеменне мотивування такого рішення ще не
відоме. Однак, у ході засідання захист наголошував про перевищення повноважень працівниками прокуратури Київської області під
час проведення обшуку (ухвала про дозвіл на
обшук дозволяла здійснити його виключно в
кабінеті мера – та це не завадило прокуратурі
пройтися по кабінетах заступників, по земельному та архітектурному відділах) та вказував
на відсутність законних підстав здійснювати
слідчі дії в справі, підслідній НАБУ. А також на
процесуальні промахи щодо порушення строку накладення арешту на майно.
«Фактично ми маємо ситуацію, коли слід-

чий, що веде справу, незаконно утримував у
себе з квітня місяця особисті речі мера, – зазначила адвокат. – Ще одна судова колегія переконалася в тому, що прокуратура Київської
області грубо порушила закон. А Печерський
суд – «самий печерський» суд у світі, бо саме
слідчий суддя не помітив те, що дало підстави
Апеляції для висновку про протиправність вилучення майна та його арешту».
30 червня на 14:00 в черговий раз було
призначено допит заявника – залегендованого Семенчука. Але те, що він так і не з’явився,
вже не стало ні для кого великою несподіванкою. У захисту складається враження, ніби він
розчинився у 45-мільйонній країні.

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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(Початок на стор. 1)
15. Про внесення змін до Детального
плану території житлового кварталу із розміщенням громадських закладів (орієнтовною площею 4,0 га), що розташована по вул.
Шкільній у м. Вишгороді Київської області
16. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам (ГБК
«Ветеран»)
17. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам (мікрорайон «ГАЕС»)
18. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Авдєєву О.М.
19. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Андрущенку
С.М.
20. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Базуркаєву
Р.О.
21. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бойко Т.В.
22. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ботояну С.М.
23. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Горбіку С.О.
24. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Горбуновій Н.І.
25. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гринько Т.А.
26. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Грищенку Б.В.
27. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Десятнікову
М.В.
28. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дідевич В.В.
29. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Куколевському Д.М.
30. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Литвиненко
О.В.
31. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лобатій Г.Д.
32. Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Луцьку Л.О.
33. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Мартиненко
В.М.
34. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Масловій М.І.
35. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Михальчуку
І.П.
36. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Новак Л.В.
37. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Олізько Ю.М.
38. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пироженку
О.П.
39. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Підлісній Н.М.
(для ведення ОСГ)
40. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Підлісній Н.М.
(для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд)
41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Підлісному В.М.
42. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Погорєловій
Ю.І.
43. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Прокопенку
М.Я.
44. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Рожковському
Г.В.
45. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Стистун Л.А.
46. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Філоненку В.П.
47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шпилевському І.В.
48. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шубці Л.І.
49. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в спільну частко-

ву власність гр. Богатько В.Д. та гр. Беднарчук Н.Д.
50. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність у спільну часткову власність гр. Олійник О.М., гр. Карпенко
О.М., гр. Карпенко Л.М. та гр. Карпенку Б.М.
51. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність у спільну часткову власність гр. Федіні А.О., Терзі А.О. та гр.
Терзі Ю.О.
52. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району
53. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Булгаковій О.І.
54. Про внесення змін до рішення № 11/69
від 21.06.2016 року «Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ніколаєвій Л.М.»
55. Про внесення змін до рішення № 37/19
від 29.10.2010 року «Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки»
56. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду кооперативу власників гаражів «Берізка»
57. Про надання дозволу ТОВ «Вишгородське підприємство МТЗ» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Вишгороді
58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Головчанському М.В.
59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Грицуку В.В.
60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Євтушку Д.В.
61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Єрмоленко І.В.
62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Івановій О.В.
63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Кацімону С.Д.
64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Ковтонюк Л.І.
65. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Коломієць Я.М.
66. Про затвердження проекту землеу-

строю щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Коновальцеву В.В.
67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Луговкіній Т.М.
68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Павловій Т.О.
69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність гр. Паланичко Л.Л.
70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Рублівському М.В.
71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Савчуку С.Г.
72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Школьній Л. В.
73. Про затвердження проекту із землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «АВІК»
74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Калінкіну М.М.
75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Курілайтене В.І.
76. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється, гр. Соколовій-Беллоніній О.І.
77. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Клочок С.В.
78. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Школьній Л.В., гр. Брагарнику Ю.О., гр. Брагарнік О.Г. та гр. Павловій Т.О.
79. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянам (ГК «Форсаж»)
80. Про оголошення конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проекту
81. Про затвердження плану зонування
території міста Вишгорода.
82. Про утворення координаційної ради
учасників антитерористичної операції при
Вишгородській міській раді.
83.
Про орендну плату за землю у м.
Вишгороді.
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати
засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного
та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

Коментарі до ІІІ пленарного засідання чергової сесії Вишгородської міської ради

Ìàã³ÿ «Ìàðøàëà Ãðå÷êè»
Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат міськради
Третє пленарне засідання ХІ сесії, що відбулося
21 червня і на якому розглядалися виділення понад 100 земельних
ділянок, яскраво висвітлило хронічну хворобу, що, наче ракова пухлина, все більше
роз’їдає наше суспільство. На словах усі
вишгородці нібито за поліпшення благоустрою міста, але коли справа доходить до
принципової позиції – часто, як не прикро,
переважають різні «договорняки», «шкурні інтереси», грошові подачки, щедрі обіцянки, які вмить у багатьох затьмарюють
поняття совісті, честі, принциповості.
Земельна комісія заздалегідь вивчила запропоновані на розгляд пропозиції й винесла
свої рекомендації та зауваження. До більшості з них претензій не було. Але три питання
йшли врозріз із будь-якими законними вимогами. І хоча по документах проходили явно
підставні особи, але було зрозуміло, що за
прагненням отримати у приватну власність
земельні шмати стоять інші, зокрема — місцевий підприємець М. Коваль.
Далеко не всі насмілилися відкрито висловити свою позицію, але зачепило за живе
багатьох. У Вишгороді сьогодні на черзі на
земельні ділянки кілька сотень атошників, які
пройшли через пекло війни. Чимало серед
них інвалідів, що позбулися здоров’я, відстоюючи цілісність держави. Вони не ховалися
за чужі спини, як багато хто, а навпаки – сво-

їми грудьми безбоязно прикривали наш із
вами спокій. І йшли на це не за гроші, не за
подачки, а за покликом серця.
У мене на окрузі, в будинку № 18 на вул.
Київській, живе Володимир Кириченко, якому
повернуло вже на четвертий десяток. Руку
при зустрічі потиснути не може – перебило на
фронті кисть. Двічі добровольцем повертався в АТО після поранень, поки остаточно не
визнали інвалідом. Позаду – п’ять складних
операцій. Як в очі дивитися цим фронтовикам, коли жодний із них (хоч за законом вони
– першочергові) не отримав ані сотки?..
А тут люди безцеремонно претендують на
ласі шматки по кілька соток. І не де-небудь, а,
зокрема, на розі вулиць Межигірського Спаса
й Шолуденка, де за Генпланом для вишгородців має бути зелена зона, невеличкий парк,
пам’ятник.
Я відразу заявив, що за таке голосувати
не буду. Це – ницість, зрада, зневага до бійців. Якщо вже так стоїть питання, то краще
віддати цю землю кільком атошникам.
Важко сказати, які аргументи спрацювали, але двоє підставних осіб відкликали свої
заяви. А от представниця Коваля – його дочка Я. Коломієць, яка претендувала на ділянку площею 0,48 га в межах житлового масиву
«ГАЕС» (нібито під садівництво), — ні.
Перед сесією до мене, як депутата, звернулася група місцевих мешканців, які буквально благали переконати депутатський
корпус не голосувати за це рішення. Люди
розповідали, що на цій самовільно захопленій ділянці Коваль, який позиціонує, що взяв

цю землю під ОСГ – особисте селянське господарство, насправді незаконно (бо не має
відповідних документів на руках) активно займається господарською діяльністю. Через
постійні незручності – шум, гам, забруднення
– жителі не мають спокою.
Мешканці підготували на ім’я міського
голови О. Момота два колективні звернення
(з вимогою не голосувати за це рішення), які
були роздані депутатам перед початком засідання.
Водночас була поширена копія ще одного «звернення» зі 147 підписами: прохання
підтримати заяву Коломієць, бо, мовляв,
своєю підприємницькою діяльністю вона та
Коваль… допомагають розвитку міста.
Здавалось би, 147 підписів – достатньо
переконливий факт, аби проголосувати
«за». Проте, не впевнений, що депутати вчитувалися, хто саме підписав звернення й за
якими адресами ці люди проживають. А 97
підписів – від жителів будинку, розташованого безпосередньо на території резиденції
Коваля – по вул. Спаській, 25, який не має
жодного відношення до цієї ділянки (а деякі
вказали адресу — стадіон «Енергетик», що,
зрозуміло, є повною профанацією). Нічого
не маю проти цих «зацікавлених осіб», проте
це абсурд, що люди, які в більшості орендують там житло, можуть вирішувати долю корінних вишгородців, під чиїми вікнами — постійне будівництво, пилюка й захаращення
будматеріалами. Невже вишгородці заслуговують такої візитної картки міста?
Та вразило навіть не це. Підписалась під
«зверненням» на підтримку Коваля й Коломієць, зокрема, людина, яка роками приходила до мене, доводячи, що Коваль життя

не дає. А тут – уже виступає палким захисником його інтересів.
Сказати, що пережив шок – нічого не
сказати. Хоча з подібною продажністю з
боку деяких мешканців зустрічаюся не вперше. Перед голосуванням я відкрито заявив,
що, на мою суб’єктивну думку, кожний, хто
проголосує за заяву Коломієць-Коваля, –
має якийсь «інтерес». Мені він особисто
пропонував за підтримку послугу з ремонту
техніки. А перед сесією, зрозумівши, що не
поступлюся, відкрито погрожував. Атошникам пообіцяв створити робочі місця (хоч
обіцянка-цяцянка). На масиві «ГАЕС» перед
засіданням підрівняв дорогу грейдером.
І невже оці недолугі «аргументи» є підставою, щоб ставити свої підписи під заявою або підтримувати Коваля, називаючи
його міським благодійником? А те, що за ці
землі Вишгород нічого не отримає (бо землі
під ОСГ фактично не обкладаються податком)? Якщо вже назріла така необхідність
віддавати цю земельну ділянку, то могли би
віддати її під те, що приносило би місту щорічно чималі прибутки.
Цього разу питання голосів не набрало
– забракло одного (прізвища тих, хто проголосував «за», див. на офіційному сайті
Вишгородської міськради). Але впевнений,
що це не остання спроба Коваля отримати
чергову земельну ділянку під виглядом благих справ. І наступного разу його «аргументи» можуть виявитися більш «вагомими».
Втім, мова навіть не про це, а про моральні принципи. Як недавно зіронізував
перший Президент України Л. Кравчук,
можна, звичайно, продаватися за гречку,
Далі — на стор. 3

Наше місто

Вишгород
Автобус

2 липня

ІІІ пленарне засідання чергової сесії Вишгородської міської ради
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ÇÅÌËß ² ËÞÄÈ. ÇÍÎÂÓ ÏÐÎ ÂÀÆËÈÂÅ

Трохим
ІВАНОВ,
заступник
міського
голови
Останнім
часом у вишгородського
перевізника сталися адміністративні
зміни — вже інша людина
курує вишгородський напрямок.
«На
прощання»
відповідальна
особа
із
01.06.2016 р. від імені адміністрації ТОВ «Атасс» ввела нові розцінки — 3 грн по
Вишгороду.
Водії розгубилися, а пасажири запротестували. Самі
судіть: вранці до «Карату» чи
Димерської траси — 2 грн,
увечері — вже 3. І це при тому,
що квитки водії мають лише
одним номіналом — за 7 грн,
а у вказаному напрямку курсують, якщо є пасажири з Києва чи від стадіону (а люди на
«Дідовиці», між тим, чекають).
Міська рада тримає руку
на автотранспортному пульсі
нашого рідного міста.
Попередні
домовленості
— поновлено, а відтак по місту Вишгороду проїзд коштує
2 грн — і в автобусі № 397, і
у внутрішньоміській «одиничці».
Інформуємо вишгородців,
що на тендер перевізників на
маршруті № 1 (вул. Київська
— Санна траса) не зголосилося жодне автопідприємство,
тому буде підписано договір із
фірмою, яка на даний момент
обслуговує цей маршрут. Пропозиції (зокрема, і міського голови Олексія Момота) щодо
розробки нового внутрішньоміського маршруту — із дачних масивів на Лівому березі
до військової частини за трасою «Київ-Овруч» — у стадії
розгляду. Проект буде втілено
у життя, вірогідно, наступного
року.

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

21 червня відбулося ІІІ пленарне засідання чергової сесії Вишгородської міської ради VII скликання. Порівняно із двома попередніми засіданнями,
атмосфера сесії була відносно спокійною. Але
явка депутатів бажала бути кращою… І часом не
вистачало одного голосу, аби затвердити власникам земельних ділянок документацію, що, у свою
чергу, викликало бурхливі коментарі присутніх у
залі. Зрозуміло, коли не проходять питання, які викликають певний резонанс серед мешканців міста,
інша справа – це «людські» питання – щодо виділення земельних ділянок, де уже давно – приватні будинки, у спадщину попереходили городи від
батьків, дідів, і вони це хочуть узаконити.
Загалом на засіданні розглянули понад 50 питань.
Окрім численних земельних, затвердили нову редакцію статуту КП «Вишегір» Вишгородської міської ради.
Розпочали із приємного. Міський голова Олексій
Момот привітав із перемогою на міжнародному фестивалі у Словаччині вишгородський хор «Коралі», футболістів ФК «Чайка» — за «бронзу» у Першості України
та ХК «Вишгород», який посів третє місце у хокейному
турнірі в Білорусії.
Тривалі дискусії викликали у депутатів та присутніх на сесії вишгородців питання «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальному підприємству Вишгородської міської ради Київської області «Вишегір»
та «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коломієць».
Перше питання перенесли, із подальшим його обговоренням на громадських слуханнях. Стосовно другого
питання, то у сесійну залу прийшли ті, хто категорично
проти. Вони аргументували це наступним (із звернення до Вишгородського міського голови О.В. Момота
вуличного комітету «Мікрорайон «ГАЕС-2015»): «…
На даній самовільно захопленій земельній ділянці насправді здійснюється господарська діяльність (реалізація будівельних матеріалів, розміщення автобази
спецтехніки), що спричиняє постійні незручності мешканцям, призводить до гучного шуму та забруднення

вказаної території, а також порушує естетичний вигляд масиву. Крім того, на цій ділянці здійснюється несанкціонована вирубка дерев».
До міської ради надійшло звернення і від тих, хто
виступив на підтримку цього рішення (із звернення до
Вишгородського міського голови О.В. Момота мешканців міста Вишгород (масив «ГАЕС»)): «Ми, як мешканці
міста, які проживають у безпосередній близькості до
зазначеної ділянки, хочемо висловити свою підтримку гр. Коломієць Я.М. з наступних причин. Підприємці
Коломієць та Коваль протягом багатьох років допомагають нашому масиву та місту взагалі: прокладають
і ремонтують мережі та комунікації, асфальтують та
чистять дороги, що набагато полегшує наше життя,
поблизу житлових будинків побудували (і продовжують розширювати) гарний парк та дитячі майданчики,
та надають змогу нам і нашим дітям там відпочивати».
Зрештою, депутати не підтримали цей проект.
Заступник Вишгородського міського голови
Олексій Рачинський прокоментував зняте з порядку денного сесії питання «Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальному підприємству Вишгородської міської ради Київської області «Вишегір»:
– Стосовно набережної і тих ділянок, які пропонувалися у проекті рішення щодо відведення в користування КП «Вишегір». Там було три масиви земельних
ділянок, які входили в загальну площу 30 га. Перша
– пляж, який знаходиться по набережній від ТОВ «КВ
Центр» (від в’їзду в місто до ТОВ «Орияна Шип Ярд»).
Міський пляж площею 2 га планується облаштувати
при переїзді через дамбу за пунктом ДАІ, поворот направо (як їхати у бік с. Хотянівки).
Під спортивну та історико-культурну зону планується алея С. Поташника з прилеглою територією. Ці масиви ми планували розбити на окремі земельні ділянки зі своїми кадастровими номерами, але об’єднати їх
в одну концепцію розвитку. Аби територія гармонійно
розвивалася, потрібно розробити проект організації
території або детальний план.
На алеї С. Поташника буде архітектурний ансамбль, у якому гармонійно поєднуватимуться історико-культурна, розважальна та спортивна зони. Ми
планували, аби там був музей, який відображає часи
Київської Русі, арена, де проводитимуться показові бої
на мечах, стрільба з лука, відтворення традицій святкування стародавніх обрядових свят. Також там планується льодовий майданчик, аби наш хокейний клуб
«Вишгород» не шукав, де притулитися, по Києву для
проведення тренувань та хокейних матчів. Та ще багато інших спортивних і дитячих майданчиків, аби діти не
сиділи за кока-колою з бургерами, а активно проводили дозвілля. Вишгородська міська рада в бюджеті на
2016 рік заклала кошти на розробку детального плану
алеї С. Поташника. Зараз у цьому напрямку ведуться роботи. Гадаю, цього року ми це зробимо. Якщо
не встигнемо до кінця року затвердити цей проект, то
хоча б закінчимо його розробку. Для цього землю потрібно передати на баланс комунального підприємства
Вишгорода, аби вона залишилась у власності міста.
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Запитай у мера

?

Êîëè ó Âèøãîðîä³
áóäóòü íîâ³
äèòñàäêè ³ øêîëà
Олексій МОМОТ,
міський голова

—
Дошкільні та шкільні навчальні
заклади — це одна із
«найгарячіших»
тем у Вишгороді
не лише влітку. І
міськрада над вирішенням цих питань працює постійно. Я уже дав відповідне доручення начальнику відділу
державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) у м. Вишгороді
— і тиждень тому Олександр Шамота
об’їздив із ініціативною групою (із громадськими активістами І. Лісником та
М. Юречком) усі дитячі садки міста та
доповів мені про результати.
Це була своєрідна інвентаризація:
де і що можна добудувати. Виявилось, що у ДНЗ «Ластівка» можлива
добудова одного корпусу на 50-60
місць і відповідних майданчиків на
2-3 групи.
Ще у кількох дитсадках можливо
зробити те ж саме. Для цього створена тимчасова комісія у складі представників постійних «будівельної» та
«земельної» комісій міськради, міського архітектора Сергія Нездорового, заступника міського голови Ігоря
Свистуна та начальника відділу ДАБК
Олександра Шамоти. Комісія розпочне свою роботу 4 липня ц. р.
Гадаю, вишгородцям буде цікаво
знати, що під час громадських слухань стосовно 30 га на Верхній промзоні було озвучено про зведення
двох дошкільних навчальних закладів
і середньої школи у новому мікрорайоні за автотрасою «Київ-Овруч» (за
Генпланом, там має бути «Вишгород
Західний»). Проект уже замовлено
та оплачено — виконано детальний
план території, з осені ц. р. починаються будівельні роботи, у яких будуть задіяні як місцеві підприємці, так
і самі вишгородці (робочі місця).
До речі, цей житловий комплекс
буде повністю забезпечено «зеленою» енергією (електроенергія і тепло з альтернативних джерел — без
використання газу).

Коментарі до ІІІ пленарного засідання чергової сесії Вишгородської міської ради

Ìàã³ÿ «Ìàðøàëà Ãðå÷êè»
(Початок на стор. 2)
але не треба тоді питати, чому у нас забрали шматок країни й чому у нас розкрадені міста. І кожний
народ не тільки має ту владу, на яку заслуговує, а й
ті блага, яких гідний.
Можна багато нарікати на недалекоглядних,
продажних політиків-перевертнів, які здебільшого
дориваються до посад лише задля власних інтересів і абсолютно не думають про громаду. Можна
годинами дискутувати на кухнях, у кав’ярнях, на
лавочках, поминаючи незлим тихим, а то й гучним
словом бізнесменів-мироїдів, які разом із цими безсовісними політиками розкрадають міста.
Але на кого нарікати, кого звинувачувати, коли
владу й своє майбутнє обираємо самі? Свідомо, не
з-під палиці, добровільно.
Власне, влада й нинішня ситуація в державі – це
прозоре дзеркало народу, його внутрішнього стану,
готовності відповідально, а не за кілограм гречки
чи інших подачок торувати майбутнє. Влада керує
так, як запалюємо. Й приймає такі рішення, на яких
рішуче, незрадницьки наполягаємо.
Частіше б нашому люду дивитися в це дзеркало. Адже, як наголосив український композитор
Володимир Бистряков, яке майбутнє може бути в
країни, яка щиро виходить на Майдан, а після того
зрадницьки продає свої голоси не тільки на виборах, а й по кожному проголосованому питанню?
І проблема не в бідності та убогості наших людей, як це дехто намагається пояснити. Так, сьогодні українська душа — в латаній свитині, зшитій із
поношених і розгублених думок, — заплутала на перехресті життєвих доріг. Але якщо по-справжньому
хочемо панувати на своїй землі, то й повинні мати
не запроданську, а панську психіку народу-волода-

ря, народу-провідника, якими були наші волелюбні
прадіди.
У наших людей повинна бути самоповага, з
якої витікає національна свідомість, без якої про
все інше навіть немає сенсу вести розмову. Українська земля – унікальна. І насамперед – тим, що
наскрізь просочена кров’ю волелюбних пращурів,
які одинадцять століть виборювали вільне життя.
Й, гадаю, не знайдеться таких, які б заперечили,
що не для того вони проливали свою кров, щоб тепер отак, забувши про честь і гідність, знехтувавши пам’ять і шану до них, безхребетно, за ганебну,
дешеву, разову подачку, а то й послугу, дозволяти розбазарювати цю землю тим, хто збирається
лише наживатися на ній.
Пригадується поширений анекдот. «Куме, а
чому політикам і бізнесменам потрібно все більше
земельних ділянок?» «А це тому, куме, щоб більше
гречки перед черговим підкупом населення вирощувати…» Принизливо, уразливо, але справедливо.
Ми хочемо бачити в дзеркалі симпатичний, привабливий образ. А звідти частенько визирає огидна
й відштовхуюча потвора. І як би це не було прикро,
але мусимо визнати, що це – ми самі, ті, хто за жалюгідні копійки віддає власні багатства, зраджуючи
себе, дітей, онуків.
Не впевнений, що на одній із наступних сесій
питання по Ковалю не протиснуть. Надто впливовою стала магія «Маршала Гречки», «кулуарних
інтересів» і «домовленостей», затьмаривши у багатьох елементарну совість і поняття гідності.
Але це вже наш вибір, який собі образ приміряти, – людини чи потвори. І тільки на себе потім
нарікати – якої поваги заслужили перед людьми й
прийдешніми поколіннями.

«Ãàðÿ÷³» ïèòàííÿ
Артем ТЮТЮННИК, депутат міськради, секретар
комісії з питань стратегії розвитку міста,
будівництва, транспорту та зв’язку
— Третє пленарне засідання 11 сесії міськради VII
скликання, що відбулося 21 червня, було найгарячішим
— за температурою повітря і за емоційним накалом. Так, доповнення Статуту комунального підприємства (КП) «Вишегір» викликало бурю спротиву, ініційовану одним із дуже «вільних» депутатів. (Підкреслюю: аби ухвалити відповідне рішення, бракувало буквально 1-2 голоси, тому що деякі
депутати зухвало відносяться до своїх прямих обов’язків. Наприклад,
один — вельми солідний — депутат, зареєструвавшись, одразу зникає, а
інші — не менш поважні — з’являються через 1-2 засідання. Рекомендую
небайдужим вишгородцям поцікавитися на сайті міськради: як саме їхній
депутат-мажоритарник бере участь у сесії та як голосує.)
Між тим, для того, щоб зробити набережну привабливою для всіх прошарків населення, а не просто низкою «розливайок», потрібен серйозний
інвестор, який не може укласти договір з існуючим КП «Вишегір» без відповідних доповнень до Статуту.
По «Вишегіру» було два питання: зміни до Статуту та передача цьому
комунальному підприємству земельної ділянки площею 30 га. Саме для
того, щоб ніхто не «прихватизував» набережну «моря» — її передали в
управління міському КП. Та «земельна» комісія навіть не рекомендувала розглядати це питання на засіданні сесії. А деякі депутати керувалися
лише власними, а не громадськими інтересами. Що й спричинило фактичне блокування цього питання.
За півгектара (для зоопарку тощо) на житловому масиві «ГАЕС» трохи
не побилися. На підтримку підприємницької діяльності М. Коваля (50 млн
грн податків у всі бюджети — лише за 2015 рік) було втричі більше підписів, виступав і президент Федерації вітрильного спорту України Родіон
Лука. І знову ж — бракувало одного голосу для ухвалення відповідного
рішення.
З «людських» питань. Розширення меж одного з дачних кооперативів
(аби надати дві ділянки родинам загиблих учасників АТО) теж не обійшлося без жвавих дискусій. Але врешті дійшли компромісу.

2016 року

Живемо ЗДОРОВО

Çìàãàííÿ òðüîõ ïîêîë³íü
М’яч над сіткою
Влас. інф.
ФОТО — Олександр РЕВЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

25 червня на території пляжу «Молодіжний» (м. Київ, Гідропарк, «Bora Bora
Beach Club») відбувся 2-й етап Відкритого
чемпіонату Києва з пляжного волейболу
серед ветеранів у форматі «90+» («КУБОК
Володимира Невмержицького-2016»). Попри спеку, 11 команд із Києва, Білої Церкви та Вишгорода змагалися за формулою
«Double elimination» (до 2-х поразок) по
сітці-12.
Переважна кількість ігор пройшла у шаленій боротьбі й тривала усі три партії (12-ть
із 20-ти)! Ніхто, навіть переможець турніру,

не уникнув поразок! У фіналі зустрілися дві
столичні команди: Бурлака/Коваленко та переможець попереднього етапу серії «90+» —
Гордієнко/Бушний, який і цього вечора досить
впевнено переміг (2:0). «Бронзу» у малому
фіналі вибороли гості столиці: Згоба-Толмачов (м. Біла Церква), що у трьох партіях (2:1)
здолали хлопців із Києва (Бачуріна/Мартиненка), які по ходу турніру, показавши потужну, але не надто стабільну гру, вдовольнилися тим, що відправили у «лузерську» частину
сітки майбутніх тріумфаторів змагань.
Команда з Вишгорода (Володимир Журавський/Олександр Терновий) вдруге поспіль зупиняється за крок до півфінальних
ігор, посівши 5-е місце. Дуже прикрі поразки
від білоцерківської пари з рахунком 2:1 виводять нашу пару до чвертьфіналу, де кияни
Бурлака/Коваленко перемогли з аналогічним

Êëóá «Ì³ñòðàëü»
Валерій ПРОКОПЮК,
голова фізкультурно-спортивної організації «Містраль»

Ïðèºìíà ïðîõîëîäà
òà ãàðÿ÷³ çàáàâè

ФОТО — архів клубу, спеціально для «Вишгорода»

У Вишгороді всі бажаючі мають можливість займатися футболом, гімнастикою, волейболом, греблею на
байдарках та академічним веслуванням, боротьбою,
легкою атлетикою, лижним та іншими видами спорту.
Вишгород давно відомий, як центр вітрильного
спорту, де на Київському водосховищі вже 40 років
розташовані яхт-клуби «Енергетик», «Будинок піонерів», «Водник», спортивна школа з водних видів спорту
та клуб віндсерфінгу «Містраль» (спортивно-фізкультурна ГО «Містраль») – один із найбільших в Україні.
З інструкторами тут займаються і воїни АТО – для них
це своєрідна реабілітація. Ростислав Діденко (був добровольцем) працює на добровільних засадах.
Користь від віндсерфінгу відчувається вже після кількох занять. Але справа навіть не в тому, що у серфінгіста
працюють м’язи всього тіла, а і в тому, що людина завжди
біля води, на свіжому повітрі, на сонці, що дає оздоровчий
ефект. Поступово загартовується весь організм.
Заняття віндсерфінгом потребують здорового способу
життя без алкоголю та куріння, бо при вживанні цієї отрути
порушується координація рухів, серцебиття та дихання.

Віндсерфінг

Дуже важливі вміння одержують дітлахи, які відразу
вчаться щось майструвати, шпаклювати, шкурити, клеїти,
шити та в’язати вузлики і при цьому постійно підтримують
свою фізичну форму. А звичка концентрувати увагу на воді
стає в нагоді як для школи, так і для подальшої роботи.
Вода знімає фізичну і моральну напругу, заспокоює нервову систему, що позитивно виливає на характер людини. Плюси віндсерфінгу — це і вміння прийти на допомогу,
співчуття та почуття гумору.
Травматизм у цьому виді спорту трапляється дуже рідко і займає передостанню сходинку після шахів та шашок.
Віндсерфінгом, як і східними єдиноборствами, можна
займатися все життя, до глибокої старості. Це – певна філософія. У нашому клубі, зокрема, є серфінгісти, які досягли майже 80-річного віку і сьогодні добре почуваються на
воді.
Діти із Вишгорода віком від 7 до 14 років можуть займатися у нас безкоштовно.
Телефон для довідок: (097)-234-25-00

Вишгород

рахунком, але зачиняють перед нами двері до
півфінальних ігор.
Олександр Терновий: «Дуже неприємний
результат. Велика кількість тренувань та спарингів, а підвела нас психологічна підготовка.
Володимир Журавський, незважаючи на солідний вік (через півмісяця 57 років!), який
все бачив у цьому житті, не зміг подолати
хвилювання. Він – дуже великий молодець і
приклад для мене та багатьох інших, а хвилювався, як хлопчисько. Другий тур поспіль ми
посідаємо п’яте місце. Я засмучений…
А 26 червня ми отримали одразу два запрошення на турнір серед змішаних пар у Білій Церкві та Бородянці. Враховуючи, що команд у нас не так багато, довелось вибирати.
Поїхали в Бородянку — і не пожалкували».
У турнірі взяли участь 12 команд із Києва,
Немішаєва, Клавдіївки, Бородянки та Вишгорода. Наша команда (Ірина Панова/Олександр Терновий) пройшла турнір на одному
диханні, показавши дуже потужну та злагоджену гру, і закономірно посіла перше місце.
Друге та третє місця поділили кияни: Шаран/
Науменко та сімейна пара Петросюків.
Нагородження проходило під час святкового концерту до Дня молоді. Депутат Київської обласної ради Галина Єрко вручила
спортсменам дипломи, медалі та «Кубок Бородянки-2016».
Олександр Терновий: «У Бородянці нас зустріла дуже приємна дівчина – депутат Київської обласної ради, розповідала про Бородянку та запитувала, як справи у Вишгороді.
Були організовані два спортивні майданчики
для змагання та зона відпочинку.
Моя напарниця по команді – Іра, дуже
сильна і технічна волейболістка! Мені приємно і почесно грати з нею в одній команді,
таке відчуття, коли тебе розуміють із півслова
і бачать потилицею. Ми заслужили сьогодні

â³ä «Ðóäü»
28 червня на вишгородській набережній вперше відбулося свято морозива від
торгової марки «Рудь».
«Привілеї» мав той, хто завчасно назбирав обгортки від улюблених ласощів або
ж зареєструвався на сайті події. Обмінявши
обгортки на святкову валюту – «рудики», і
малеча, і дорослі отримали неймовірне задоволення від різноманітних конкурсів, естафет, майстер-класів. Було багато емоцій і,
звісно, дуже багато морозива.

— Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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На святі гостей веселили костюмовані аніматори, ведучі, які вигадували цікаві конкурси для
дітей різного віку. Була й
вікторина, приурочена до
Дня Конституції. Тут діти
проявили себе в спритності, уважності, показали свій мистецький хист
та отримали подарунки.
За словами організаторів, лідер із виробництва вітчизняного морозива – компанія «Рудь»
понад 10 років єднає
родинними святами всю
Україну. У Вишгороді це
свято відбулося вперше.
Але його організатори
пообіцяли повернутись.
Вишгородці можуть зібрати обгортки від морозива
«Рудь» та в наступному
році обміняти їх на «рудики», подарувавши собі й
малечі безліч розваг.

Віктор ШУБКА, тренер з хортингу
ФОТО — архів СК «Характерник», спеціально для «Вишгорода»

Чотири дні — із 16 по 19 червня — тривали спортивні
збори у Нижчій Дубечні. Спільний «десант на природу» провели тренери спортивних клубів «Характерник» і «Комета».
60 вихованців віком від 4-ох до 17-ти років, разом із найбільш активними і спортивними батьками (зокрема, Юрій Городиський) піднімалися о 7-ій ранку, після 40-хвилинного тренування (ура — пробіжка по піску і росі!) та душу приймали
ведичну їжу (натуральне харчування — складова здорового
способу життя). Далі – відпочинок на Десні чи на березі озера.
У таборі із кольорових наметів було обладнано два літніх
душі, туалет. Їжу готували власноруч, деякі страви — на вогнищі. У наметах — лише нічний сон, весь день — на свіжому
повітрі або у спеціальних великих наметах для затінку.
Після обіду — теж ведичного — «тиха» година (сон або
шашки-шахи). Потім — полудник, потім — футбол/волейбол,

перемогу. Нагороджували нас на святковому
концерті. Безліч приємних емоцій!..»
Також продовжують тренування маленькі
волейболістки 2008-2009 р. н. Через кілька
років вони представлятимуть Вишгород по
всій Київській області. Серед них – Вікторія
Кучер, Поліна Шедько, Валерія Зиб’юк та
Аліна Тернова. Незважаючи на те, що вони
навчаються у 2-3 класах, дуже кумедно чути
з їхніх вуст, як вони перемагатимуть та виграватимуть усі кубки.
Олександр Терновий: «— У Бородянці та Білій Церкві міські ради організували турнір із
пляжного волейболу до Дня Конституції;
– у Борисполі та Ірпіні функціонують волейбольні секції, які виховують дуже сильні
дитячі жіночі команди, які незмінно перемагають у першості Київської області;
– у Клавдіївці та Броварах за кошти місцевої ради побудовані волейбольні майданчики для пляжного волейболу з метою популяризації цього виду спорту.
А що у Вишгороді?
Відповім: отого всього, що я перерахував
вище, у Вишгороді немає.
А традиційний Кубок Київського моря з
пляжного волейболу перенесено на вересень, гадаю, у зв’язку з обмеженим допуском
транспорту на територію вишгородської набережної, де знаходяться волейбольні майданчики. А чого в подальшому очікувати – чи
не скасування цього турніру?
Заступник Вишгородського міського голови Трохим Іванов посприяв допуску автомобілів спортсменів на вишгородську набережну для проведення тренувань із пляжного
волейболу, за що окрема подяка. Але в плані
популяризації цього виду спорту м. Вишгород
продовжує пасти задніх, а волейболістів залишилось, як амурських тигрів у Червоній
книзі».

Добрі новини

«Âîäîãðàé»
³ «Ðóì’ÿíîê» —
íà ìîð³
Влас. інф.
Газета «Вишгород» уже писала про те, що виконується цьогорічна міська програма оздоровлення
вишгородських дітлахів із малозабезпечених родин
і сімей учасників АТО тощо (див. стор. 3 № 23 від 11
червня та стор. 2 № 24 від 18 червня 2016 р.).
Як повідомив редакції заступник міського голови Трохим Іванов, після проведення основного
тендеру на оздоровлення залишились кошти – тож
було проведено іще один, додатковий — для талановитих дітей. І вже 30 червня до Сергіївки Одеської обл. поїхали 56 вихованців оркестру-студії «Водограй» і ансамблю сопілкарів «Рум’янок». 14 днів
на березі моря юні музиканти суміщатимуть відпочинок із заняттями, а відтак повернуться додому у
гарній фізичній і творчій формі.

вечірнє тренування, знову душ. За вечерею — дискотека чи
авторська пісня та «вогнище довіри» — неспішна розмова: що
сподобалось, а що — ні, чого навчилися, що побачили, про що
мріють.

Õîðòèíã + ê³îêóøèíêàé/êàðàòå = çäîðîâ’ÿ

ФізкультУРА

Людина

Вишгород
Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — Галина МАКАРЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

2 липня
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Ìåöåíàòàì — «Ìíîã³¿ ë³òà!»

Акціонерне товариство «Гідромеханізація», яке днями відзначило своє 70-річчя, — одне з найсолідніших і найавторитетніших підприємств на Вишгородщині.
Більше десятка літ його очолює Юрій Колодзян.
І хоча в такі ювілеї прийнято більше говорити про трудові перемоги і досягнення,
але сьогодні доречно сказати про Юрія
Дмитровича і як про благодійника, мецената, завдяки якому у Вишгороді та районі
реалізується чимало соціальних та мистецьких проектів.
Зокрема, постійну підтримку від нього та
очолюваного ним підприємства має фольклорний колектив «Золотий вік». Самодіяль-

ні актори працюють при районному Будинку
культури та Вишгородському районному
територіальному центрі соціального обслуговування і вже здобули авторитет у районі
та місті, неодноразово ставали лауреатами
обласного конкурсу працівників соціальної
сфери.
«Можна сказати, що саме завдяки Юрію
Дмитровичу ми здобули перемогу на обласному конкурсі, — говорить художній керівник
колективу Тамара Шевченко. — Адже і транспортом для поїздки він нас забезпечив, а
перед цим разом із іншими меценатами посприяв тому, щоб ми придбали гарні сценічні
костюми та взуття. Він завжди підтримує нас,
коли організовуємо концерти для трудових
колективів Вишгорода і району. Він – наш

щирий друг, який цікавиться нашими успіхами і проблемами».
Директор територіального центру Наталія Рудько, розповідаючи про співпрацю
з Юрієм Колодзяном,
зауважує, що такі
люди, як він, — справВітальний
жнє багатство нашої
Вишгородщини:
він
дбає не тільки про забезпечення економічних
показників свого підприємства, а й про соціально-культурний розвиток міста: «Дякуючи
Юрію Дмитровичу і таким, як він, «Золотий
вік» має змогу розвиватися, радувати горо-

спів
дян та мешканців району чудовими українськими піснями, створювати їм добрий настрій. Щиро вдячні Юрію Колодзяну і всьому
колективу «Гідромеханізації» за підтримку,
бажаємо процвітання і успіхів у всіх справах.
Від нас — многоголосе «Многії літа!»

Ïîäàëüøîãî
ïðîöâ³òàííÿ!

Íàñíàãè âàì
ó ðîáîò³!

Òâîð÷èõ
ïåðåìîã!

Íàéñòàðøèõ
â³òàþòü íàéìåíø³

Óñï³øíî¿
ïðàö³!

Щиро вітаємо трудовий колектив та голову правління ПАТ
«Гідромеханізація» Юрія Дмитровича Колодзяна з першим
70-річчям підприємства.
Бажаємо подальшого процвітання, успішного бізнесу,
впевненості
у завтрашньому
дні.
Щиро вдячні вам, наші любі
іменинники, за величезну допомогу, яку постійно надаєте
нашій школі, за вашу щедрість,
людяність, добропорядність і
готовність прийти на допомогу
повсякчас.
Педагогічний
колектив Вишгородської
спеціалізованої школи
«Сузір’я»

З нагоди 70-річчя щиро вітаємо колектив ПАТ «Гідромеханізація», який щоденною працює на
різних об’єктах державної ваги,
поповнює бюджет, забезпечує
робочі місця, зміцнюючи позиції
держави на економічному ринку.
Шановні іменинники! Зичимо
і надалі з розумінням і терплячістю переборювати усі труднощі,
підтримувати непохитність і сталість підприємства, забезпечуючи його безперервну діяльність.
Наснаги вам у роботі, взаємоповаги, довіри, задоволення від справи, якій присвячуєте
життя.
Колектив Вишгородського
міського Центру творчості
«Джерело»

Вітаємо колектив ПАТ
«Гідромеханізація»
із
70-річчям підприємства!
Ви разом із своїм генеральним
директором
— депутатом міськради
Юрієм Колодзяном завжди
підтримуєте
творчість.
Прийміть і наші побажання творчих перемог на всіх
напрямках вашої діяльності!
З повагою
від імені ансамблю
сопілкарів «Рум’янок»
і танцювального
колективу «Клерико» —
керівники
Олена МОГИЛЬ
і Ольга ПІНЧУК

Навіть не віриться, що ПАТ «Гідромеханізація» — 70 років! Бо одне з найстарших
у нашому місті підприємств — водночас
одне з надсучасніших в Україні та за її межами!
І по-молодому активно та по-дорослому
мудро колектив на чолі з Юрієм Колодзяном дбає про найменших вишгородців.
Допомога ПАТ «Гідромеханізація» дошкільним навчальних закладам міста — завжди
вчасна і негучна: дізналися про проблему,
прийшли і розв’язали її.
Ми із задоволенням вітаємо усіх працівників цього підприємства із славною датою,
зичимо всіляких гараздів, а також сподіваємось на подальшу нашу дружбу. З ювілеєм!
Галина ЛИТВИНЕНКО, Ольга
ТРЕТЯКОВА, Людмила ШИШКІНА —
керівники ДНЗ «Ластівка»,
«Сонечко», «Чебурашка»

70 років ПАТ «Гідромеханізація» тримає марку провідного підприємства у своїй галузі, що є авторитетним серед будівельників
України. За цей період його працівники доклали чимало зусиль
для вдосконалення технологічних
процесів, демонстрували наполегливість, обізнаність у справі, що
допомагало розвитку та становленню організації. Не забували й
про тих, кому потрібна допомога,
зокрема – про ветеранів.
Щиро вітаємо колектив підприємства, яке понад десяток літ
очолює Юрій Колодзян. Зичимо й
надалі успішної праці, професійності і виваженості, а ще – міцного здоров’я і затишку в родинах.
Рада ветеранів міста

Áåçîïëàòíî – ó Âèøíåâîìó
Правова допомога
У м. Вишневому працює місцевий центр
із надання безоплатної вторинної правової
допомоги. Юрисдикція центру: Бородянський, Васильківський, Вишгородський,
Іванківський, Києво-Святошинський, Макарівський, Обухівський, Фастівський, Поліський райони, міста Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Фастів та інші міста і райони
Київської області.
Відповідно до ст. 14 Закону України «Про
безоплатну правову допомогу» право на неї
мають:
особи, які перебувають під юрисдикцією
України, середньомісячний сукупний дохід

Дата

сім’ї яких нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до ЗУ «Про прожитковий мінімум» для
осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення або їх законних
представників;
інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для
непрацездатних осіб або їх законних представників;
законні представники дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей, які можуть стати або
стали жертвами насильства в сім’ї;
особи, на яких поширюється дія ЗУ «Про
біженців та осіб, які потребують додаткового

або тимчасового захисту»;
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;
особи, щодо яких суд розглядає справу
про обмеження цивільної дієздатності фізичної
особи, визнання фізичної особи недієздатною;
опікуни або піклувальники осіб, щодо яких
суд розглядає справу про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
особи, щодо яких суд розглядає справу
про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, або їх законних представників;
особи, реабілітовані відповідно до законодавства.

Для підтвердження права на отримання
безоплатної вторинної правової допомоги потрібні наступні документи (не є вичерпним для
усіх категорій): паспорт або документ, що посвідчує особу; реєстраційний номер облікової
картки платника податків; довідка про склад
сім’ї; довідка про майновий стан і доходи членів сім’ї;
посвідчення, що підтверджує особливий
статус громадянина.
В. о. директора Центру – Драгілєва Любов
Юріївна.
Адреса: м. Вишневе Київської області, вул.
Південна, 5-б.
Тел: (04598)5-36-01, (04598)5-36-21.
Центр працює: пн-чт – з 09:00 до 18:00, пт
– з 09:00 до 16:45, вихідні – субота, неділя.
Ел. адреса: vyshneye.kyivreg@legalaid.gov.
ua Skype: vyshneve_mc
Fb.me/vyshnevelegalaid
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Володимир ТКАЧ
7 липня виповнюється рівно 22 роки, як
Указом Президента України було створено
Вишгородський державний історико-культурний заповідник (ВІКЗ). Але варто нагадати, що це було в нашій історії вже друге
рішення щодо охорони культурної спадщини стародавнього Вишгорода. Так, ще
у 1935 році територія вишгородського городища та прилегла до нього ділянка були
оголошені заповідником. Утім, його доля і
життя нечисельних співробітників виявилися трагічними. Жорна політичних репресій перемололи заповідник і науковців.
Президентський Указ, як ніколи, виявився своєчасним. Ми ще добре пам’ятаємо середину 1990-х років — пік земельних дерибанів, дикої безконтрольної «прихватизації»
всенародної власності, «віджиму» будь-яких
культурних об’єктів задля розвитку бізнесу.
Однозначно, якби не Указ — не бачити вишгородцям мальовничих прибережних пагорбів, а никатися попід віллами скоробагатьків,
спиватися у генделиках та тринькати гроші по
прибережних казино. Очевидно, що й територія городища середньовічного Вишгорода
зазнала би руйнації від рук темних і дрімучих
забудовників. За наявності потужної техніки
залишки валів і ровів зникли б із горизонту
за лічені години. І ніхто б не звернув уваги на
багатющий культурний шар.
Із першого дня створення заповідника

працює тут Ірина В’ячеславівна Пироженко, а
з 1999 року вона — його незмінний директор.
Так уже склалося, що цій інтелігентній, але
вольовій жінці доводиться роками захищати
землі заповідника від зазіхань чиновників, будівельників та різних пройдисвітів. Це вона боронила заповідну землю в районі вул. Межигірського Спаса від сваволі, брутальності та
відвертого хамства забудовників. Десятки
тисяч зразків ремісничої продукції зникло
під ковшами бульдозерів і екскаваторів, але
найцінніше вдалося зберегти. Наприклад,
гончарну піч для обпалу глиняного посуду ХІ
століття. Сьогодні на цьому місці розташувався гончарний центр заповідника.
— Ви просто не уявляєте, яку засмічену
територію ми отримали під гончарний музей,
— згадувала І. В. Пироженко. — Ми вивозили
десятки машин багатолітнього сміття, проводили безліч суботників, налагоджували
добросусідські зв’язки з навколишніми мешканцями, словом, попри всі труднощі, гончарний центр став невід’ємною частиною нашого
заповідника.
Сьогодні «гончарку» відвідують сотні
вишгородців і гостей міста. Особлива категорія екскурсантів — діти. Саме для них у центрі проводять майстер-класи вправні гончарі.
І треба бачити дитячі очі, що горять радістю
і гордістю за власноруч виліплені свистульки
та статуетки тварин. Можливо, так само тисячу років тому їхні однолітки в цьому ремісничому місці теж ліпили казкових звірів і птахів,

вчилися батьківської премудрості гончарної
справи. Втім, у Ірини В’ячеславівни є сміливі
й амбітні плани щодо гончарного центру.
— Ми хочемо в близькій перспективі на
цій території створити музей Київської Русі.
Фактично в Україні подібного музею немає,
— поділилася задумами пані Ірина. — Вишгород протягом трьох століть був ремісничим,
культурним і духовним центром Русі. Де, як
не в нашому місті, бути цьому закладу? Ми
мусимо пам’ятати, що Україна народилася
з наших теренів — Києва і його ровесника
Вишгорода.
Задумів у науковців заповідника дуже багато. Є щире бажання зробити місто туристичним центром. Славетна Княжа доба дає
всі підстави розвивати цей напрямок. Якби
ще держава гідно фінансувала нашу культуру і, зокрема, хранителів минувшини, було б
набагато швидше впровадити в життя культурологічні проекти.
Щороку археологи метр за метром досліджують територію заповідника, його культурний шар, і щороку наша земля розкриває
таємниці Середньовіччя. Паралельно триває
і наукова робота. Протягом багатьох років
заповідник проводить науково-практичні
конференції, присвячені старожитностям
Вишгорода. Практично весь слов’янський
світ близького і далекого зарубіжжя знає про
досягнення вишгородських науковців і бере
участь у цих конференціях. До російської
агресії частими гостями форуму були вчені

Художник і архітектор Василь Климик дарує заповіднику свою творчість. Зліва — директор заповідника Ірина Пироженко

з московських кремлівських музеїв, Володимиро-Суздальського заповідника, з Тули та
інших міст Федерації. Принагідно зазначимо,
що ці адекватні науковці, попри всі хитросплетіння «високої» кремлівської політики,
були і залишаються великими друзями богоугодного Вишгорода. Про це варто пам’ятати.
Відрадно і те, що сьогодні заповідник і
міська влада взаємодіють у питаннях збереження культурної спадщини, зони ландшафту. Так, перлина заповідника — набережна,
облагороджується в тісній співпраці з науковцями. Саме їх рекомендації та побажання враховуються при проведенні будь-яких
робіт. А це вже запорука того, що улюблене
місце відпочинку вишгородців залишиться і
надалі недоторканим і неповторним.
Хочеться від душі побажати служителям
історії творчих злетів на цій важливій ниві,
нових археологічних знахідок, невтомності в
процесі збереження історії нашого древнього
міста.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 4 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:45, 07:10, 07:40, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:3 ТСН
07:35 «Козаки. Футбол»
09:30 «Чотири весiлля 4»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 3»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:15, 01:55 Х/ф
«Уцiлiлий»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:40, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 Х/ф «Робокоп:
Розплавлення»
10:50 Х/ф «Робокоп:
воскресiння»
12:45 «Українськi
сенсацiї»
13:45 «Люстратор 7,62»
14:45 «Люстратор.
Спецпроект»

15:45 «Секретнi
матерiали»
18:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:00 Х/ф «Щелепи 3D»
22:00 Т/с «Таксi: Бруклiн»
23:00 Д/п «Дембель»
00:00 Т/с «1920. Вiйна та
кохання»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 18:30,
21:00 Новини
06:15, 07:15, 08:15 Спорт
06:30, 07:50, 08:25
Смакота
06:35, 23:25 Золотий
гусак
15:30 «Мiй свiт».
Концертна програма
П.Табакова
18:15, 01:20 Новини. Свiт
18:55 Про головне
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожнi
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00 Подiї
09:15 Зiрковий шлях
11:45 Реальна мiстика
12:40 Х/ф «Наречена
мого нареченого»
14:40, 15:30 Т/с
«Поцiлунок долi»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Х/ф «Пряники з
картоплi»
23:00 Х/ф «Казка казок»
ТОНіС
6:10 Х/ф «Наталка
Полтавка»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:15, 17:45 Дика планета
13:10, 21:00 Чудеса
природи
14:00, 23:10 Тисяча днiв
планети
15:35 «М. Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»
18:20 Сiм чудес України.
Алупка
18:50 В гостях у Д.
Гордона. В. Леоненко

21:40 Приборкувачi
крокодилiв
22:10 Пеле: король
футболу
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
6:00 Малята-твiйнята
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
16:20, 22:00 Країна У
18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
20:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

ведуть екстрасенси»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
П. Костiциним»
22:35 «Вагiтна у 16»
23:50 «Доньки-матерi»
НТН
5:25 Т/с «Охоронець»
09:00 «Судiть самi»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:35 Х/ф «Не журись!»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 11»
14:00, 19:00, 23:15, 02:40
«Свiдок»
15:20, 00:55 Т/с «Гаваї
5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»

СТБ
7:05, 15:55 «Все буде
добре!»
09:05 «Зiркове життя»
12:00 Х/ф «Молода
дружина»
13:55, 20:00 «Слiдство

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Кунг-Фу
Панда: Легенди крутостi»
08:55 Х/ф «10 000 рокiв
до нашої ери»
11:00 Х/ф «Європа»
12:45 Т/с «Не народися

футболу
18:10 Сiм чудес України.
Аккерман
18:50 В гостях у Д.
Гордона. В. Леоненко
21:40 «Вiдлуння»
22:10 Криштiану
Рональду:
португальський генiй

12:10 «Доньки-матерi»
13:10 «Україна має
талант! Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
П. Костiциним»
22:35 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»

гарною»
18:00 Абзац!
19:00 Дешево й сердито
21:40 Суперiнтуїцiя
00:30 Х/ф «Секс-вiдео»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
06:40, 12:30 Дзеркало
iсторiї
07:40, 22:40 Смертельна
зустрiч
08:40 Шамбор: замок
у лiсi
10:40 Мiстична Україна
13:20 Таємницi Третього
Рейху
14:20, 19:50 Дивна
справа
15:20 Мисливець та
жертва
16:20, 20:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
17:10 Екстремальний свiт
18:10 Далеко i ще далi
21:40 Занурення в
таємницю
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20,
21:25«Столиця»
09:30 «Київ музика»

13:00, 16:00
«Мультляндiя»
13:10 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10, 23:20
«У центрi уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
5:10 «Рецепти щастя.
Нова iсторiя»
06:00 «Свати бiля плити»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «Супер 8»

ІНТЕР
5:50 Д/п «Слiдство вели...
з Л. Каневським»
06:35 М/ф Весела
карусель
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с «Впiзнай
мене, якщо зможеш»
13:20 «Судовi справи»
14:20 «Сiмейний суд»
15:20 «Жди мене»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00, 04:05 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Кохання
з випробувальним
термiном»
ICTV
06:50 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:55, 13:20 Х/ф
«Останнiй самурай»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Х/ф «Напад
на 13-й вiддiлок»
16:50 Х/ф «Хiтмен»

18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Кримiнальна
Україна
21:25 Т/с «Нiконов i Ко»
22:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
6:43, 08:20, 21:25, 00:15
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 23:30, 00:30, 02:00,
03:30, 04:00, 05:00 Час:
Важливо
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Кордон
держави

ВI В ТО Р О К , 5 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:40, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Козаки. Футбол»
09:30 «Чотири весiлля 4»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 3»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:15, 01:30 Х/ф
«Медальйон»
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:00
«Спецкор»
09:00, 23:30 «Секретнi
матерiали»
09:20 Х/ф «Сталiнград»
13:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:45 Т/с «Загублений
свiт»
15:40, 22:00 Т/с «Таксi:
Бруклiн»

16:40 Х/ф «Перстень
Нiбелунгiв»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Кришталевi
черепи»
00:00 Т/с «1920. Вiйна та
кохання»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:35, 23:25 Золотий
гусак
09:10, 18:55 Про головне
10:15 Т/с «Таксi»
11:00 Д/ф «Записки
документалiста». До
рiчницi визволення
Слов’янська
15:10 Фольк-music
16:35 Подорожнi
18:15 Новини. Свiт
19:30 Т/с «Травма»
20:30 Нашi грошi
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
22:40 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»

6:00, 05:20 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15, 05:00 Зiрковий
шлях
11:10 Глядач як свiдок
12:50 Х/ф «Там, де є
щастя для мене»
14:40, 15:30 Х/ф
«Пряники з картоплi»
17:10 Т/с «Жiночий лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Пощастить в
коханнi»
00:50 Х/ф «Казка казок»
ТОНіС
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:10, 21:00 Чудеса
природи
13:45 «Будьте здоровi!»
14:10, 23:10 Тисяча днiв
планети
15:35 Пеле. Король

ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:20 Казки У
16:20, 22:00 Країна У
17:50, 20:00 Т/с
«Домашнiй арешт»
18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:05, 15:55 «Все буде
добре!»
09:05 «Зiркове життя»
11:05 «Вагiтна у 16»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Судiть самi»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:25, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 11»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Гаваї 5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив - 2»

НОВИЙ КАНАЛ
3:20 Служба розшуку
дiтей
03:25 Зона ночi
05:05, 18:00 Абзац!
06:00, 07:10 Kids’ Time
06:05 М/с «Кунг-Фу
Панда: Легенди крутостi»
07:15 Т/с «Друзi»
11:00 Т/с «Щасливi
разом»
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Вiд пацанки до
панянки
22:25 Х/ф «Двохсотлiтня
людина»

ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:10 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 16:20, 17:10, 23:20,
04:20 «У центрi уваги»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
08:40 Свiт на долонi
10:40 Мiстична Україна
11:30 Паралельний свiт
13:20 Таємницi Третього
Рейху
14:20, 19:50 Дивна
справа
16:20, 20:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
17:10 Екстремальний свiт
18:10 Далеко i ще далi
21:40 Кришталевi озера
Альп
23:30 Вражаюче вiдео

K1
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»

18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
П. Костiциним»
22:35 «Давай поговоримо
про секс 2»
00:30 «Один за всiх»

05:05, 18:00 Абзац!
06:00, 07:10 Kids’ Time
06:05 М/с «Кунг-Фу
Панда: Легенди крутостi»
07:15 Т/с «Друзi»
10:55 Т/с «Щасливi
разом»
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Вiд пацанки до
панянки
22:10 Х/ф «Живий товар»

«Мультляндiя»
13:10 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10, 23:20
«У центрi уваги»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

НТН
07:05 Х/ф «Велике золото
мiстера Грiнвуда»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 11»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15 Т/с «Гаваї 5.0»
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив - 2»

МЕГА
08:40 Таємницi комах
10:40 Мiстична Україна
13:20 Коханки Європи
14:20, 19:50 Дивна
справа
16:20, 20:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
21:40 Свiтанок планети
22:40 Мисливець та
жертва
23:30 Вражаюче вiдео

K1
6:00 «Свати бiля плити»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»

ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Банкiршi»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт «Л.
Вайкуле. Юрмала.
Рандеву»
22:25 Х/ф «Торкнутися
неба»
00:20 Х/ф «Кохання
з випробувальним
термiном»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50, 16:50 Т/с
«Спецзагiн «Шторм»
11:45, 13:20 Х/ф «П’янкий
свiтанок»
12:45, 15:45 Факти. День

14:30, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Нiконов i Ко»
22:20 Т/с «Демони»
23:20 Х/ф «3000 миль до
Грейсленда»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 23:30, 00:00, 00:30,
02:00, 03:30, 04:00, 05:00
Час: Важливо
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00, 00:32 Час.
Пiдсумки дня
22:15 Стоп
корупцiї!
23:32, 05:45 Хронiка дня

С Е Р Е ДА , 6 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:40, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Козаки. Футбол»
09:30 «Чотири весiлля 4»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 3»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:15, 01:20 Х/ф
«Льодовик»
2+2
09:00, 23:30 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Пiдземнi
мiста. Нью-Йорк»
10:15 Д/п «Пiдземнi мiста.
Бостон та Фiладельфiя»
13:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:45 Т/с «Загублений
свiт»

15:40, 22:00 Т/с «Таксi:
Бруклiн»
16:40 Х/ф «Перстень
Нiбелунгiв»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Х/ф «Втрачений
скарб»
00:00 Т/с «1920. Вiйна та
кохання»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 23:25 Золотий
гусак
10:15 Т/с «Таксi»
15:05 Х/ф «Вечiр на Iвана
Купала»
16:30 Д/ф «У полонi
пристрастi Наталiї Долi»
17:10 Д/с «Вiзит до
Кореї»
18:15 Новини. Свiт
19:20 Т/с «Травма»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 05:20 Реальна
мiстика

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:10 Глядач як свiдок
12:50 Х/ф «Руда»
14:40, 15:30, 17:10 Т/с
«Жiночий лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол. Євро 2016.
1/2 фiналу
00:00 Великий футбол
Євро 2016
ТОНіС
7:30 «Вiдлуння»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:10, 21:00 Чудеса
природи
14:00, 23:00 Тисяча днiв
планети
15:35 Криштiану
Рональду:
португальський генiй

18:10 Сiм чудес України.
Меджибiж
18:45 В гостях у Д.
Гордона. В. Мунтян
21:40 Глобал - 3000
23:50 Натхнення
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:20, 17:50, 20:00 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:20, 22:00 Країна У
18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:45, 15:55 «Все буде
добре!»
08:50 «Зiркове життя»
10:40 «Україна має
талант! Дiти»

НОВИЙ КАНАЛ
3:30 Зона ночi

ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
13:00, 16:00

20:00, 01:55 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
П. Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла 2»

гарною»
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Вiд пацанки до
панянки
22:25 Х/ф «Не жартуєте iз
Зоханом»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Судiть самi»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 11»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15 Т/с «Гаваї 5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив - 2»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:40 Смертельна зустрiч
09:40 Екстремальний свiт
10:40 Мiстична Україна
13:20 Справжня iсторiя
грошей
14:20, 19:50 Дивна
справа
15:20, 22:40 Мисливець
та жертва
16:20, 20:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
18:10 Далеко i ще далi
21:40 Свiтанок планети
23:30 Вражаюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:20 Kids’ Time
06:05 М/с «Кунг-Фу
Панда: Легенди крутостi»
07:25 Т/с «Друзi»
12:45 Т/с «Не народися

ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 16:00, 05:00

23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
5:40, 11:20, 12:25 Д/п
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Банкiршi»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт «Л.
Вайкуле. Юрмала.
Рандеву»
22:25 Т/с «Краплина
свiтла»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45, 16:55 Т/с

«Спецзагiн «Шторм»
11:40, 13:20 Х/ф «3000
миль до Грейсленда»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Нiконов i Ко»
22:20 Т/с «Демони»
23:15 Х/ф «Викуп»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 23:30, 00:00, 00:30,
02:00, 03:30, 04:00, 05:00
Час: Важливо
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий
погляд
23:32, 05:45 Хронiка дня

Ч Е ТВ Е Р , 7 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:40, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
09:30 «Чотири весiлля 4»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 3»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:15 «Право на владу
2016»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:00
«Спецкор»
09:00, 19:20, 23:30
«Секретнi матерiали»
09:20 Д/п «Пiдземнi
мiста. Неаполь»
13:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»

14:45 Т/с «Загублений
свiт»
15:40, 22:00 Т/с «Таксi:
Бруклiн»
16:40 Х/ф «Втрачений
скарб»
20:00 Х/ф «Мисливцi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:15 Т/с «Таксi»
13:40 Мультфiльм «Друзiянголи»
15:00 Спогади
17:10 Д/с «Вiзит до
Кореї»
18:15 Новини. Свiт
19:20 Т/с «Травма»
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми» з Н.
Седлецькою
22:25 З перших вуст
22:40 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 05:20 Реальна
мiстика

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:10 Глядач як свiдок
12:50 Х/ф «Страшна
красуня»
14:40, 15:30, 17:10 Т/с
«Жiночий лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол. Євро 2016.
1/2 фiналу
ТОНіС
0:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:15, 17:45 Дика планета
13:00, 21:00 Чудеса
природи
13:50, 23:10 Тисяча днiв
планети
18:10, 05:35 Сiм
iсторичних чудес України.
Умань
18:45 В гостях у Д.
Гордона. В. Матвiєнко
21:40 «Вiдлуння»

00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:20, 17:50, 20:00 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:20, 22:00 Країна У
18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:05, 15:55 «Все буде
добре!»
09:05 «Зiркове життя»
10:05 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
13:15 «Україна має
талант! Дiти»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»

«Мультляндiя»
13:10 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10, 23:20
«У центрi уваги»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
06:00 «Свати бiля плити»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР

5:45, 11:20, 12:25 Д/п
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
06:35 М/ф Весела
карусель
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Банкiршi»
13:40, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт «Л.
Вайкуле. Юрмала.
Рандеву»
22:25 Т/с «Краплина
свiтла»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50 Т/с «Спецзагiн

«Шторм»
11:40, 13:20 Х/ф «Викуп»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Т/с «Вiддiл 44»
16:50 Т/с «Пiвнiчний
вiтер»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Нiконов i Ко»
22:20 Т/с «Демони»
23:15 Х/ф «Апокалiпсис»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 23:30, 00:00, 00:30,
02:00, 03:30, 04:00, 05:00
Час: Важливо
15:15, 16:15, 17:19, 18:15
Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:32 Хронiка дня

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

2 липня
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 8 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:40, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Козаки. Футбол»
09:30 «Чотири весiлля 4»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:20 «Сватики»
22:20 «Свiтське життя»
23:20 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
06:35 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00, 19:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Пiдземнi
мiста. Каппадокiя»
10:15 Д/п «Пiдземнi
мiста. Портленд»
13:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:45 Т/с «Загублений
свiт»

15:40 Т/с «Таксi: Бруклiн»
16:40 Х/ф «Мисливцi»
20:00 Х/ф «Сутичка»
23:20 Х/ф «Спорт
майбутнього»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:15 Т/с «Таксi»
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:40 Мультфiльм «Друзiянголи»
15:35 Вiра. Надiя. Любов
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Травма»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Перша студiя
22:40 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Реальна мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:10 Глядач як свiдок
12:50 Х/ф «Формула
щастя»
14:40, 15:30, 17:10 Т/с

«Жiночий лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Поцiлунок
долi»
ТОНіС
7:20, 21:40 «Вiдлуння»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:15, 17:45 Дика планета
13:10, 21:00 Чудеса
природи
14:00, 23:10 Тисяча днiв
планети
18:10 Сiм iсторичних
чудес України. Острог
18:45 В гостях у Д.
Гордона. В. Матвiєнко
22:10 Девiд Бекхем:
стiйкiсть
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
6:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки -

вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:20 Т/с «Студiя 17»
18:45 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
19:00 М/ф «Добриня
Микитич та Змiй
Горинич»
20:10 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин Змiй»
21:35 Х/ф «Уявлярiум
доктора Парнаса»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:10 «Зiркове життя»
07:10 Х/ф «Анна Герман»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:50 Х/ф «Знак долi»
22:35 Х/ф «Кохання на
два полюси»
01:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
6:00, 08:30, 16:45 Як це
зроблено?

07:15, 12:40 Виживання
без купюр
08:05, 13:35, 17:15 Як це
працює?
10:50, 11:15 Пропажi на
продаж
14:55, 15:20 Акули
автоаукцiону з Далласа
17:40, 22:30 Битви за
контейнери
19:05, 23:50 Аляска:
останнiй кордон
20:00 Останнi мешканцi
Аляски
21:00 Мисливцi за
рiчковими алмазами
22:55 Склади: битва в
Канадi
23:20 Мисливцi за
релiквiями
НТН
5:00, 19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
06:55 Х/ф «Тривожна
недiля»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Судiть самi»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с

«CSI: Лас-Вегас - 11»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Гаваї 5.0»
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив - 2»
НОВИЙ КАНАЛ
5:45, 07:05 Kids’ Time
05:50 М/с «Кунг-Фу
Панда: Легенди крутостi»
07:10 Т/с «Друзi»
08:45, 20:00 Вiд пацанки
до панянки
19:00 Т/с «СашаТаня»
22:05 Х/ф «Астрал.
Роздiл 2»
00:15 Х/ф «Двохсотлiтня
людина»
МЕГА
07:40 Смугасте життя
08:40 Свiт на долонi
10:40 Мiстична Україна
11:30 Паралельний свiт
14:20, 19:50 Дивна
справа
15:20, 22:40 Мисливець
та жертва
16:20, 20:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
21:40 Таємне життя
грибiв

23:30 Вражаюче вiдео

23:00 «КВН»

ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 03:00
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 16:00
«Мультляндiя»
13:10 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
20:30 «ШУСТЕР. Live»
00:30 «Українська
Нацiональна Лотерея»

ІНТЕР
5:45, 11:20, 12:25 Д/п
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
06:35 М/ф Весела
карусель
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Банкiршi»
Заключна серiя
13:45, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Малахольна»

K1
6:00 «Свати бiля плити»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 16:50 Т/с
«Пiвнiчний вiтер»

12:00, 13:20 Х/ф
«Пригоди Плуто Неша»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Т/с «Вiддiл 44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25, 22:00 Т/с «На
трьох»
23:30 Х/ф «Ейр Америка»
5 КАНАЛ
6:43, 08:20, 21:25, 00:15
Бiзнес-час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 00:00 Час:
Важливо
15:15, 16:15, 16:32, 17:12,
18:15 Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Документальний
проект
23:30 Хронiка дня

СУБОТ А , 9 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 «Сватики»
07:00, 19:30 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiтське життя»
11:00 Т/с «Центральна
лiкарня»
16:20 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
6»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал»
23:15 Х/ф «Чотири
кiмнати»
2+2
6:00 Мультфiльми
06:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
10:05 «Вайпаут»
14:00 Х/ф «Вiйна
драконiв»
15:55 Х/ф «Ера драконiв»
17:50 Х/ф «Останнiй
легiон»
19:50 Х/ф «Конан-

варвар»
22:00 Х/ф «Немезис»
23:50 Х/ф «Спорт
майбутнього»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 Пiдсумки
08:35, 23:40 Золотий
гусак
12:40 Х/ф «Клятва Мадо»
14:45 Чоловiчий клуб.
Спорт
16:35 Президентська
колекцiя. Д/ф «Джон
Фiтцжеральд Кеннедi»
ф.1,2
18:40 Т/с «Мафiоза»
21:00 Новини
21:25 Дорога до Рiо-2016
22:00 Проект
«Україна-25»
23:00 Територiя закону
23:20 Вперед на Олiмп!
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
09:00 Т/с «Пощастить в
коханнi»

12:50, 15:20 Т/с
«Русалка»
17:00, 20:00 Т/с «Квiти
вiд Лiзи»
21:45 Х/ф «Руда»
23:35 Реальна мiстика
ТОНіС
9:50, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
11:00 «Шеф-кухар
країни» з М.Поплавським
11:50 Х/ф «Захист
Лужина»
14:30 Сiм природних
чудес України
15:30 Девiд Бекхем:
стiйкiсть
16:30 Чудеса природи
17:10 Ювiлейний концерт
групи «Фрiстайл»
20:00 Забутий Мундiаль
22:00 Х/ф «Сова
з’являється вдень»
ТЕТ
06:20, 09:40 М/с «Дора-

мандрiвниця»
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:35, 18:30 М/ф «Карлик
Нiс»
13:00 М/ф «Риф 3D.
Приплив»
14:25 Х/ф «Марлi та я - 2»
16:05 Х/ф «Нiчна тусовка»
17:35 М/с «Маша i
ведмiдь»
20:00 М/ф «Добриня
Микитич та Змiй
Горинич»
21:10 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин Змiй»
22:35 Х/ф «Уявлярiум
доктора Парнаса»
СТБ
5:50 «ВусоЛапоХвiст»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
11:10 «Самвел i
Полiвода допомогають
Колочавському
нареченому»
13:05 Х/ф «Три плюс два»

14:55 Х/ф «Знак долi»
17:00 Х/ф «Кохання на
два полюси»
19:00 Х/ф «Кров не вода»
22:50 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
06:30 Х/ф «Лялечка»
08:55 Х/ф «Десять
негренят»
11:30 «Речовий доказ»
15:00 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:00 Х/ф «Агент
Хамiльтон: в iнтересах
нацiї»
НОВИЙ КАНАЛ
5:45, 07:20 Kids’ Time
05:50 М/ф «Стюарт Лiттл:
Заклик природи»
07:25 Дешево й сердито
09:50 Хто зверху
13:50 Т/с «СашаТаня»
17:15 М/ф «Пiдводна
братва»

19:00 М/ф
«Однокласники»
21:00 М/ф
«Однокласники 2»
23:00 Х/ф «Шоугелз»
МЕГА
8:20 Коханки Європи
09:20 Справжня iсторiя
грошей
10:10 Стихiйнi лиха:
вижити
13:50 Свiтанок планети
15:40 Кришталевi озера
Альп
16:40 Далеко i ще далi
18:20 Секретнi iсторiї
20:10 Дивна справа
21:00 Земля: створити
планету
22:50 Таємницi
Стоунхенджа
23:50 Вирiшальна мить
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений на

любов»
14:05 «Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 17:10, 23:50 «У
центрi уваги»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:40 М/с «Мiа та я»
11:00 Х/ф «Пробач за
кохання»
13:10 «КВН»
15:20 «Розсмiши комiка»
17:15, 22:00 «Орел i
Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
23:00 Т/с «Красуня та
чудовисько»

ІНТЕР
6:40, 20:00 «Подробицi»
07:30 М/ф «Ну,
постривай!»
08:25 Д/п «Лайма
Вайкуле. «Ще не вечiр...»
09:30 Х/ф «Мiмiно»
11:30 Х/ф «Покровськi
ворота»
14:15 Т/с «Вузький мiст»
18:05 Х/ф «Влiтку я надаю
перевагу весiллю»
20:30 Концерт «Лайма
Вайкуле. Юрмала.
Рандеву»
22:25 Т/с «Сережка
Казанови»
ICTV
8:45 Кримiнальна Україна
09:45 Секретний фронт
11:40 Громадянська
оборона
12:45 Факти. День
13:50 Т/с «Демони»
16:35 Х/ф «Ейр Америка»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi

новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Орлиний зiр /
На гачку»
22:20 Х/ф «Турист»
5 КАНАЛ
6:30, 07:30, 08:30, 09:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 23:30, 00:30,
01:00, 02:00, 02:30, 03:35,
04:00, 04:35, 05:00, 05:30
Час: Важливо
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
14:10, 03:15 Феєрiя
мандрiв
20:20 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00, 01:15 Велика
полiтика
21:32 Вiкно в Америку
22:32 Документальний
проект «Останнiй мiф»

НЕДIЛЯ , 10 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:05 «Сватики»
07:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт 5»
12:05 Т/с «Центральна
лiкарня»
15:10 Т/с «Свати – 3»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Кохання
неждане надiйде»
2+2
6:00 Мультфiльми
06:40 «Маски-шоу»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
15:00 Д/п «Дембель»

16:00 Х/ф «Останнiй
легiон»
17:55 Х/ф «Конанварвар»
20:00 Х/ф «Сутичка»
23:20 Х/ф «Дикiсть»
UA:ПЕРШИЙ
8:35 Золотий гусак
09:40 Мистецькi iсторiї
10:50 Х/ф «Камiнний
хрест»
14:45 Перша студiя.
Спецвипуск
16:35 Президентська
колекцiя. Д/ф «Джон
Фiтцжеральд Кеннедi»
ф.3,4
18:45 Т/с «Мафiоза»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
23:00 Паспортний сервiс
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
7:30 Зiрковий шлях
09:00 Х/ф «Страшна
красуня»
11:00 Т/с «Квiти вiд Лiзи»

14:50 Х/ф «Формула
щастя»
16:50, 20:00 Т/с «Школа
проживання»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
21:40 Футбол. Фiнал
Євро 2016
ТОНіС
9:50, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
11:00 «Будьте здоровi!»
11:25 Х/ф «Королева
Шантеклера»
14:10 Сiм природних
чудес України. Балаклава
15:10 Тисяча днiв планети
16:00 НЛО. секретнi
архiви
17:00 Ювiлейний концерт
групи «Фрiстайл». 25
рокiв
20:20 «Кумири»
20:30 «Свiтськi хронiки»
22:00 Х/ф «Хаос»

ТЕТ
6:00 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
06:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:35 М/ф «Риф 3D.
Приплив»
13:05 Х/ф «Марлi та я - 2»
14:45 Х/ф «Нiчна тусовка»
21:45 Т/с «Домашнiй
арешт»
23:45 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
5:55 «ВусоЛапоХвiст»
07:00 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Караоке на
Майданi»
11:20 Х/ф «Кров не вода»
15:10 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
19:00, 00:55 «Слiдство

ведуть екстрасенси»
23:00 «Я соромлюсь
свого тiла 2»

НТН
5:40 Х/ф «Тривожна
недiля»
07:10 Х/ф «Секретний
ешелон»
08:55 Т/с «Головний
калiбр»
12:15 «Розсмiши комiка»
14:00 Х/ф «Вiдпустка за
власний рахунок»
16:30 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Туди, де живе
щастя»
23:00 Х/ф «Викрадена»
НОВИЙ КАНАЛ
6:15, 10:30 Kids’ Time
06:20 М/с «Дракони:
Вершники Дурня»
10:45 М/с «Кiт у чоботях»
13:20 М/ф «Пiдводна
братва»
15:00 М/ф

«Однокласники»
17:00 М/ф
«Однокласники 2»
19:00 Х/ф «Мiльйонер
поневолi»
21:00 Х/ф «Великий тато»
22:45 Х/ф «100 футiв»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
06:30 Паралельний свiт
09:20 Справжня iсторiя
отруєнь
10:10 Земля: створити
планету
11:50 Фабрика погоди
13:50 Таємне життя
грибiв
14:50 Свiтанок планети
21:00 Стихiйнi лиха:
вижити
22:50 Таємниця
Джоконди
23:50 Вирiшальна мить
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 21:30
«Столиця»

ЗНИЖКИ на роботи + матеріали. Покрівельні роботи
під ключ. Мансардні дахи, кроквяні системи. М’яка
покрівля, метал., бітумна, полімерна, керамічна черепиця.
УТЕПЛЕННЯ, ОБЛИЦЮВАННЯ будинків, квартир. Сайдинг,
фактурна штукатурка, короїд, термопанелі. Доставка
матеріалів.
Тел: (096) 972-15-14, (066) 839-34-83
ЗНИЖКИ на роботи + матеріали. РЕМОНТИ квартир,
будинків, балконів. Перепланування, підвісні стелі,
гіпсокартон. Опалення, тепла підлога, водопровід,
каналізація, електрика і т.д. БУДІВНИЦТВО — будинки,
лазні, прибудови, гаражі, павільйони. Навіси, альтанки,
ворота, паркани. Доставка матеріалів.
Тел: (096) 972-15-14, (066) 839-34-83

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 361) на ім’я
Василя Степановича СТЕФАНІВСЬКОГО
Вважати недійсними втрачені документи від 12.03.1998 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 476) на ім’я
Марії Євгенівни ГРИНЕВИЧ

КУПЛЮ ДОРОГО cтаровинні самовари, картини,
меблі, одяг, фаянсовий посуд, годинники, намисто
та інші предмети старовинного інтер’єру.
Тел: 096-727-28-82, 050-843-01-89

13:00 «М.Поплавський.
Серцем i душею»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:05 «Служба порятунку»
15:00 «У центрi уваги»
18:50 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:30 «Прогулянки
мiстом»
K1
06:00 «Свати бiля плити»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:45 Х/ф «Пробач за
кохання»
11:50 М/с «Мiа та я»
13:10 «Орел i Решка»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:00 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Дiти шпигунiв»
22:45 «КВН»

Вважати недійсними
втрачені документи
від 10.12.1991 р.
про членство в
ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс
№ 448) на ім’я
Олега Івановича
ТИМЧЕНКА

Вважати недійсними
втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство
в ГБК «Ветеран» (гаражний
бокс № 379) на ім’я Надії
Францівни БОСЮК
Вважати недійсними
втрачені документи
від 10.12.1991 р.
про членство в ГБК
«Ветеран» (гаражний
бокс № 387) на ім’я
Михайла Миколайовича
ШАРАНДІНА

Вважати недійсними
втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство
в ГБК «Ветеран» (гаражний
бокс № 102) на ім’я Генадія
Вікторовича ГРЕНЧУКА

Вважати недійсними
втрачені документи
від 10.12.1991 р.
про членство в ГБК
«Ветеран» (гаражний
бокс № 88) на ім’я
Петра Тимофійовича
ПОЛІЩУКА

На роботу в аптеку потрібні:
— фармацевти; — заваптекою.
(097) 285-50-48
В аптеці в оренду здається
кабінет. (097) 285-50-48

ІНТЕР
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Х/ф «Малахольна»
14:00 Т/с «Сережка
Казанови»
18:00, 21:30 Т/с
«Розумниця, красуня»
20:00 «Подробицi тижня»
23:35 Т/с «Вузький мiст»
ICTV
6:15 Стоп-10
07:15 Провокатор
08:15 Зiрка YouTube
10:10 Дивитись усiм!
12:15, 13:00 Х/ф
«Пригоди Плуто Неша»
12:45 Факти. День
14:20 Х/ф «Турист»
16:20 Х/ф «Орлиний зiр /
На гачку»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Вiд колиски до

могили»
22:20 Х/ф «Сонце, що
сходить»
5 КАНАЛ
6:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:35, 11:30, 12:30,
13:30, 15:35, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час:
Важливо
06:32, 18:10 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
20:00 Документальний
проект «Свiтова
вiйна. Загрози та
виклики» Ч. 2
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
22:32 Документальний
проект «Останнiй мiф»
23:32 Фiнансовий
тиждень

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
З ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕЛЕТ
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Оператор гранулятора (пелети)
— з/п від 5000 грн.
Слюсар-механік — з/п від 5000 грн.
Тракторист — з/п від 4000 грн.
Різноробочий — з/п від 3000 грн.
Електрик — з/п 4000 грн.
Вимоги:
Вік — від 22 до 55 років., відсутність
шкідливих звичок, здатність до навчання.
Умови роботи:
графік роботи змінний, проживання.
с. Пірнове, Київська область,
Вишгородський район.
Телефонуйте:
067 702 90 44
067 323 57 00

Продам земельну ділянку (у м. Вишгороді) 5 соток. Тел: (063) 855-26-22

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
РЕМОНТ ОДЯГУ. ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр і перин.
м. Вишгород, пров. Квітневий, 1, тел: (050) 823-34-58
(097) 614-56-47
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Ïîëóíè÷êó ç³áðàëè —
ïðî íîâèé âðîæàé ïîäáàëè
Дім. Сад. Город
Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — автор

Після збору врожаю потрібно
оглянути рослини, видалити гнилі ягоди. Розсипати по ґрунту перегній або компост (якщо немає
мульчі). Якщо органічних добрив
немає, то внести на кожен метр
ряду 10 г сечовини, 10 г калійних добрив, 20 г суперфосфату.
Або використати 50-60 г повного
мінерального добрива. Можна
провести підгодівлю полуниці
розчинами гною або пташиного
посліду (до 5 літрів на 1 кв. м).
При великому ушкодженні листя хворобами чи шкідниками його скошують, збирають і спалюють, а вже потім підживлюють. Добре на початку осені внести 25 г калійної солі
і 50 г суперфосфату на 1 кв. м. Внесення добрив поєднують
із поливом.
Полуниця – рослина, дуже вимоглива до вологості. Коріння залягає неглибоко, та й листовий апарат випаровує багато
вологи. Прекрасні результати дає використання соломи, як
мульчуючого матеріалу,— тобто поступово утворюється перегній, ягоди не лежать на землі, рослина вимагає меншого
догляду. Замість соломи можна використати інші мульчуючі
матеріали. Розмножується полуниця діленням куща, насінням і, найчастіше, вкоріненими розетками. Для неї потрібна
сонячна ділянка з рівною поверхнею. На буграх ягоди часто
вимерзають або пересихають. Надмірно кислі та вапняні ґрунти погіршують розвиток рослини. Краще вибрати забезпечені
вологою, суглинисті, супіщані, чорноземні легкі ґрунти.
Заздалегідь проводьте знищення хруща та дротяника.
По ділянці рівномірно розподіліть органічні добрива: торф,
гній, перегній, компост від 10 до 20 кг на кв. м., а також мінеральні добрива – суперфосфат (100 г) і калійну сіль (60 г
на кв. м). На кислих землях вносять 200-300 г вапна на кв.
м. Землю в ягіднику під суницю садову та інші види суниці й
полуниці перекопують на глибину лопати. При вирощуванні
суниці на відкритих ділянках городів і дач потрібно використовувати захищаючі від вітрів насадження, наприклад, смородини й аґрусу.
Полуниця ніколи не вимерзає — вона висушується. Ніякі
дощі і ніяка волога без затоплення їй не страшна. А ось посухи вона боїться. Взимку земля висушується не менше, аніж
улітку в спеку. І якщо влітку після дощу вона поповнюється вологою, то взимку, висушена морозом, – покривається снігом,
який не проникає в землю до весни, і полуниця залишається
без води протягом всієї зими. Тому перед заморозками землю
потрібно дуже добре полити (за відсутності дощів). Тоді вона
без проблем перезимує, навіть, якщо не буде снігу – їй вистачить води для «пиття» на всю зиму.

Милосердя
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в магазин КОСМО:
· Приймальника
товарів
· Продавців-консультантів
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Кожне слово має наслідок.
Кожне мовчання — теж

Вишгород
27 червня відзначила свій 85-річний ювілей
Ольга Миронівна КРАЙНА.
Щиро вітаємо тебе, рідна матусю, бабусю,
прабабусю!
За ніжнеє серце, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім,
За мудрі поради, невтомну роботу
Тобі, наша люба, доземний уклін!
Так будь же, рідненька, завжди ти щаслива,
Ніколи не хмурся, хоч важко тобі,
Бо ти у нас, люба, на світі єдина,
Коли ти смієшся – нам радісно всім.
Здоров’я міцного і щастя без краю
Від щирого серця тобі ми бажаєм!
З любов’
любов’ю діти, онуки, правнуки

Підприємству на постійну роботу потрібен
сторож. Офіційне оформлення, робота (доба через три), спец. одяг надається, з. п. — 2500 грн;
без судимості, фізично здоровий чоловік, відповідальний, без шкідливих звичок. Місцезнаходження об’єкту – пром. зона, м. Вишгород.
Тел: (067) 623-86-31, Сергій Миколайович.

«ß çíàþ Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íè:
ñâî¿ ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè»
20-річчя Основного Закону
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У традиційному і водночас новому форматі відзначили
у Вишгороді 20-річчя з дня прийняття Конституції України.
Вранці 28 червня лягли квіти від Вишгородської міської і
районної громад до пам’ятника Т. Шевченку, а ввечері —
до Інформаційного стенду пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Секретар міської ради Тетяна Бражнікова, заступник міського голови Ігор Свистун, заступник голови райдержадміністрації Марина Мельник, радник голови РДА Степанія Сідляр
говорили про те, що ми разом маємо будувати нову державу,
наголошували: зміни насамперед починати слід із самих себе,
щоб не платити за свою байдужість, як Південь і Схід України.
Надвечір на площі біля адмінбудинку було велелюдно:
дошкільнята і старшокласники, батьки і громадськість, працівники міської ради та райдержадміністрації зібралися на…
брейн-ринг.
— Аби реалізувати Конституцію — треба діяти і владі, і звичайним громадянам. Аби реалізовувати свої права на практиці, треба їх спочатку вивчити, — сказали секретар міськради
та заступник голови ВРДА і запропонували дошкільнятам екскурсію у права та обов’язки людини — у формі інтерактивної
гри, яку провела Тетяна Негоденко (БК «Енергетик»). Малеча,
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Т. в. о. директора — головний редактор
КП «Редакція газети «Вишгород» —
Марина Кочелісова

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

Мозаїка

2016 року

Мабуть, усі помічали біля супермаркету «Білла» охайну бабусю
з квітами та пучечками зелені.
Клавдії Сілівонік невдовзі виповниться 88 років. Вона трохи
невпевнено закликає придбати
власноруч вирощену городину за
«скільки не шкода». Тільки от від гомінких базарних бабусь її часом відрізняє мовчазність і очі, повні сліз.
Вона хоче врятувати життя своєї онучки. Анжелі – 42 роки. Минулого року у жінки стався серцевий
напад. Після довгих обстежень лікарі сказали, що її потрібно терміново оперувати – замінювати серцевий клапан. За станом здоров’я
жінка не може працювати.
Мама Анжели – інвалід І групи.
Доньці – 20 років, вона виховує
двох діток. 50 тисяч гривень, що
необхідні на операцію, – для цієї
родини непосильна сума. Відтерміновувати операцію теж уже не
можна. А ще постійно потрібна медикаментозна підтримка.
Разом допоможемо Анжелі!
Реквізити «Приватбанку»:
КОД ЄДРПОУ одержувача –
14360570
МФО банку – 305299
Рахунок одержувача –
29244825509100
5168755518045717, Бабич Анжела Михайлівна, 2657814146

бавлячись, опановувала своє право на ім’я, на життя і повагу,
вивчала не лише права, а й обов’язки, а потім радо поласувала смаколиками (вручали їх дошкільнятам ті ж Т. Бражнікова
та М. Мельник).
Далі в інтелектуальний «бій» кращих знавців Конституції
України вступили старшокласники Старопетрівської ЗОШ І-ІІІ
ст. № 1 (команда «Правоцвіт»), Вишгородської районної гімназії «Інтелект» (команда «Феміда-Інтелект»), Вишгородської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 (команда «Феміда») і Технічного ліцею
Національного технічного університету України «КПІ» (команда «Мозаїка»).
Четверте місце посіла команда «Правоцвіт», третє — «Феміда-Інтелект» — і розгорнулась запекла боротьба за перше
місце між Вишгородською ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 і Ліцеєм. Двічі
обидві команди набирали однакову кількість балів. Врешті вийшли на герць капітани команд. Переконливішим у двобої був
10-класник Костянтин Полуда, він приніс команді «Феміда» і
рідній Першій школі перемогу.
Учні Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 отримали в подарунок яскраві, пізнавальні енциклопедії від РДА та міської ради і
зможуть постійно вдосконалюватись у правовому полі.
Родзинкою свята стало командне розгадування тематичних кросвордів ... усією родиною. Всі охочі мали змогу перевірити себе на знання Конституції України, одержали море
позитиву, а головне — корисної інформації та громадянської
свідомості.

У липні дні народження святкують:

Вітаємо!

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради:
28 липня – Ірина Ігорівна МАТВІЄВСЬКА – спеціаліст організаційного відділу
12 липня – Ольга Серафимівна КОРНЄЄВА – спеціаліст фінансово-бухгалтерського відділу
Депутати Вишгородської міської ради VII скликання:
6 липня – Анатолій Миколайович ШОКА
16 липня – Юрій Олегович ГОРОДИСЬКИЙ
26 липня – Ганна Володимирівна БУЛГАКОВА
Прийміть наші найкращі вітання і щирі побажання міцного здоров’я, щастя, благополуччя, поваги від людей, любові від рідних та близьких.
Хай у ваших домівках завжди панують мир і злагода, у серцях – доброта, а у справах – мудрість та виваженість.
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ,
секретар ради Тетяна БРАЖНІКОВА,
міськрада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Колізія
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На пленарному засіданні X сесії Вишгородської районної ради VII cкликання 30
червня голова постійної комісії райради з питань комунальної власності, розвитку
промисловості, підприємництва та інфраструктури Олександр Дзюба попросив депутатів надати згоду районному комунальному підприємству «Навчально-спортивна база» на списання з обліку основних засобів корпусу теплохода «Матюшенко»
(інвентарний №10330036, первісна вартість 5000,00 грн), аби здати його у металобрухт — і… погасити заборгованості минулих років та розблокувати рахунки КП.
(Варто зазначити, що вищезазначений корпус — не єдине майно на території урочища «Гористе», яка ще в 2004 році була передана рішенням сесії Вишгородської міської
ради в оренду ТОВ «Фінбоу-Днепр». На обліку у КП як основні засоби — ще й дебаркадер, будиночок для відпочинку, дорога та паркан.)
Депутат Ірина Побідаш інформувала: ТОВ «Фінбоу-Днепр» ще більше року тому без
будь-якого попередження знесло цегляний будиночок районного комунального підприємства. І наполягала на тому, аби керівництво ТОВ «Фінбоу-Днепр» на юридичному рівні
закріпило право користування частиною земельної ділянки, яка перебуває в їхній оренді,
за КП «Навчально-спортивна база», а також на виділенні коштів для будівництва приміщення вітрильної школи. Її підтримав ветеран вітрильного спорту Олексій Калошин.
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