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Українці на «даху» Західної Європи
Влас. інф.
ФОТО — архів Віталія ХОНДОЖКА,
спеціально для «Вишгорода»

До Дня Конституції України спортсмени-альпіністи з Києва та Київської області підкорили найвищу гору Західної
Європи — Монблан (французською Mont
Blanc, італійською Monte Bianco, буквально — «біла гора»). Ця вершина прикрашає
гірський масив Альпи на кордоні Франції
й Італії. Висота Монблану над рівнем моря
становить 4810 м.
Монблан, беззаперечно, — найулюбленіша та найвідвідуваніша гора світу, щороку
тисячі альпіністів роблять спробу піднятися на
її вершину. Історія сходжень сягає 18-го століття. Навіть Теодор Рузвельт, тоді ще майбутній президент США, спробував підкорити
Монблан у 1886 році.
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Івана Купала
на набережній
Київського «моря»
Шановні вишгородчани! Нехай ваші душевні багаття радості
відганяють усі печалі та недуги, а
водоспади веселощів і сміху пожвавлюють серця.
Від імені Вишгородської міської
ради запрошую до Алеї С. Поташника 8 липня (п’ятниця) о 19:00
год. На вас чекають театралізоване дійство, виступ вишгородських
«Коралів», конкурси, багаття та
святкова дискотека.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

Класичний маршрут — із гірського містечка Шамоні, що розташоване на французському боці Монблану, у мальовничій долині
біля підніжжя гори. Безпосередньо сходження розпочалось на висоті 2200 м, тож спортсменам потрібно було здолати понад 2 км 600
м по висоті, потім — ще й спуск, а це місцями
набагато важче, ніж підйом на вершину.
Сходженню передувала кількаденна високогірна акліматизація. У тренувальному
режимі група українських альпіністів побувала на оглядових вершинах у безпосередній
близкості до Монблану — на висотах від 2900
до 3842 м. Але навіть це не допомогло кільком учасникам повністю уникнути «гірської
хвороби» на останніх сотнях метрів висоти.
Штурм вершини відбувався у три етапи.
Від останньої станції високогірного трамвайчика Tramway Du Mont-Blanc (http://www.
chamonix.com/tramway-du-mont-blanc,86,en.

html) до притулку Тет Рус, що розташований
на висоті 3100 м, далі — до притулку Дом Дю
Гуте, 3850 м (http://refugedugouter.ffcam.fr/) і
останній етап — до вершини, 4810 м.
Особливо важким у технічному плані
виявився другий етап: необхідно було перетнути небезпечний Гранд Кулуар (по якому в
будь-який час доби падає каміння та сходять
невеличкі лавини) і більшість шляху забезпечувати страховку — як для себе, так і для
інших учасників групи. Для більшої надійності
рух відбувався у зв’язці.
«А фізично було найважче на останньому,
третьому етапі сходження — давалася взнаки
висота,— розповідає учасник групи Віталій
Хондожко. — Але, здавалося, сама Гора та
Матінка-Природа запрошували до успіху. Для
нас «відкрилося вікно» у погоді — на весь час
сходження було тепло і сонячно (а кілька днів
до того і відразу після нашого сходження ішли

дощі і було туманно, а на вершині сипав сніг і
вирував сильний вітер)».
Керував сходженням досвідчений альпініст,
киянин Олександр Федак (http://www.skyclub.
com.ua), за плечима якого – десятки успішних
високогірних екпедицій і сходжень на ТяньШані, у Фанських горах та на Памірі, в Непалі
та Гімалаях, на Кавказі та в Туреччині. Прапор
України підняли над «дахом» Західної Європи
Ольга Федак, кандидат у майстри спорту, колишній член збірної України зі сноуборду, лікар-хірург із Боярки Олег Кірсенко (НА ФОТО
1 — справа), надійний партнер на всіх сходженнях, та вишгородчанин Віталій Хондожко, який
уже не вперше піднімає клейноди міста Вишгорода на гірських вершинах світу.
НА ФОТО 2: Віталій Хондожко (посередині) завітав до міського голови Олексія Момота. Перший справа — заступник міського
голови — ігор Свистун

XII сесія міськради VII скликання: перше пленарне засідання

«Ми воювали не за пільги, а за Україну»
Влас. інф.
На XII сесію міськради 7 липня о 10-ій ранку зібралися міський голова та 18 депутатів,
за годину долучився ще один, о пів на третю
в залі зареєструвався 21-й обранець міської
громади. Із 83-ох питань порядку денного
виключили 15 (за заявами або за рекомендацією профільних комісій), натомість ухвалили розглянути додаткові 18 (насамперед —
щодо надання земельних ділянок учасникам
і родинам загиблих у АТО вишгородців).
Отже, рішенням депутатського кворуму
було розірвано укладений 13.06.2014 р. Вишгородською міською радою та Всеукраїнською
спортивною громадською організацією «Федерація футболу України» договір оренди земельної ділянки загальною площею 3,2640 га
для експлуатації, будівництва та реконструкції
стадіону «Енергетик» (вул. Н. Шолуденка, 12).
Визнано таким, що втратило чинність, рішення
Вишгородської міської ради від 27.12.2013 р. №
28/45 «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок за рахунок земель ТОВ «Фінбоу Днепр».
Внесено зміни у рішення про бюджет на
2016 рік (зокрема, врахували потребу коштів
на придбання та повірку теплових лічильників і
виділили суму на поїздку вихованців танцювального колективу «Клерико» на чемпіонат Європи
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з танців) і у склад виконкому (замість Сергія
Костирка, який написав заяву про свій вихід із
виконкому, — Олександр Колодій, кваліфікований податковіць із стажем роботи в районі, професійний юрист і адвокат, заступник керуючого
справами — начальник управління правової роботи виконавчого апарату Київської облради).
Депутати врахували, що у районному Центрі творчості «Дивосвіт» (просп. Т. Шевченка, 8)
більшість вихованців — діти з Вишгорода, і надали дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,8 га для обслуговування існуючої
будівлі та прилеглої території. А також підтримали створення Координаційної ради учасників
АТО при Вишгородській міськраді.
Затверджено: ТОВ «Компанія «АВІК» — проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 0,1547 га для обслуговування існуючого
адміністративного будинку (для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови) на вул. Набережній, 8-а в оренду на 49
років під 6 % від нормативно-грошової оцінки
землі; гр. Курілайтене В. І. — проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється (0,1000 га
на вул. Шкільній, 73 — для будівництва та обслуговування багатоповерхового житлового будинку /із вбудованими торговельно-офісними та
громадськими приміщеннями/ та 0,1876 га — з

таким же формулюванням).
Аби залучити платників податків за землю до
Вишгорода, надано дозвіл на розробку технічної
документації щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для укладення договору оренди терміном на 49
років: ТОВ «ТАРА-ПАК» (1,000 га на вул. Новопромисловій, 3 під існуючою виробничою базою)
і ТОВ «ВІ-АВТО» (1,000 га на вул. Новопромисловій, 7/8-б під розміщення виробничої бази). Враховуючи негативний висновок земельної комісії,
не надано дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення ТОВ «Кристал» в оренду
терміном на 1 рік земельної ділянки (орієнтовно
2,2000 га на вул. Шлюзовій для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної,
транспортної, енергетичної інфраструктури,
об’єктів зв’язку та дорожнього господарства).
Міські депутати ухвалили шість рішень про
податки і збори на 2017 рік: єдиний, транспортний, туристичний, за місця для паркування транспортних засобів, акцизний — з реалізованих
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів, і зокрема — у рішенні про
встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розширили пільгові
категорії, які звільняються від оподаткування
(тексти рішень — див. на офіційному сайті міської ради та у наступному номері газети).
Далі — на стор. 3
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Сигнали служби 102

Соціально-громадянський проект

Липень без зброї:
здайте добровільно!

Україна
— єдина

Вишгородський відділ поліції
ГУНП в Київській області
Із 1-го по 31-ше липня ц. р. триває
місячник добровільної здачі зброї. Мета
— протидія незаконному обігу та розповсюдженню зброї та вибухових матеріалів, профілактика злочинів з її використанням, а також реєстрація мисливської
зброї та спеціальних засобів, що зберігаються без відповідних дозволів.
Незаконний обіг та розповсюдження
(зберігання, купівля/збут, носіння чи передача зброї, боєприпасів, вибухівки та
спеціальних засобів) — злочин, за який
Кримінальним кодексом України (ст. 263)
передбачено позбавлення волі строком від
3-х до 7-ми років. Уникнути кримінальної
відповідальності можна, добровільно здавши зброю тощо до Національної поліції
України за місцем проживання (докладніше
— за тел. 102).
За порушення громадянами порядку
придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної (зокрема,
гладкоствольної мисливської), холодної чи
пневматичної зброї — передбачено адміністративну відповідальність за ст. 190 КУпАП (у вигляді штрафу від трьох до п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої).
Та якщо впродовж липня ц. р. громадянин
добровільно здасть в органи поліції вищезазначену зброю чи спецзасоби, — після
додаткової перевірки техстану, оформлення відповідних документів та за наявності
законодавчих підстав він може, за бажанням, зареєструвати їх у свою власність.
Шановні громадяни! При виявленні вами
підозрілих предметів і матеріалів негайно
звертайтесь до органів поліції для подальшого реагування відповідними підрозділами Національної поліції України та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

ВМКП «Водоканал»
Григорій ЧЕБАН,
директор ВМКП «Водоканал»
1. Господарська діяльність підприємства
Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал» надає послуги з цілодобового
централізованого водопостачання та водовідведення для абонентів міста. Станом на 01.04.2016
р. із близько 24 тис. мешканців – це понад 13
тис. абонентів – фізичних осіб та 373 абоненти –
юридичні особи. Середньооблікова чисельність
працівників підприємства у 2015-2016 рр. складає 82 людини при нормативі 114 осіб.
Джерелом централізованого питного водопостачання Вишгорода є підземні води.
Водопровідне господарство міста – це виробничо-технічний комплекс із 47,9 км водопровідних
мереж, 11 свердловин (9 – на території водопровідної насосної станції, 1 – на території міста/
пр. І. Мазепи, 4-а/, 1 – на території вул. Парусної), водопровідної насосної станції з двома резервуарами чистої питної води на 5 000 м3.
Якість води контролюється Київським обласним лабораторним центром Держсанепідслужби України, який систематично проводить
аналізи води за вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної
для споживання людиною».
Вишгородське МКП «Водоканал» не має
власних очисних споруд, тому змушене відводити стоки в каналізаційну систему м. Києва:
по головному каналізаційному колектору – на
очисні споруди ВАТ АК «Київводоканал» стоки
перекачує каналізаційна насосна станція (КНС)
«Центральна» – через приймальний резервуар.
Обсяг піднятої води в 2015 р. склав 1млн
681,0 тис. м3, реалізованої споживачам – 1млн
343 тис. м3. За І квартал 2016 р. , відповідно, –
405,3 тис. м3 і 331,8 тис. м3. Втрати та витрати
питної води склали 20,08 % при затверджених
20,13 %.
Потужність КНС «Центральна» – 3,5 тис. м3
на добу. Перекачують стоки три каналізаційні
насосні станції.
У 2015 р. пропущено 1 млн 168 тис. м3 стічних вод, у І кварталі 2016 р. – 303,1 тис. м3.
На підняття із свердловин та подачу в місто
води витрачається електроенергія: у 2015 р. – 2

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

«Конституція України — 20 років» — під такою назвою
7 липня у малій залі адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1) відбувся круглий стіл. За чашкою кави з печивом
представники громадських організацій міста і району говорили
про Основний Закон України, рідне місто, наше життя-буття,

Вишгород

а також започаткували соціально-громадянський проект
«Україна — єдина».
Вишгород завжди стояв на перехресті епох і культур, політичних і економічних інтересів. Наше місто здавна було пов’язане з
ключовими моментами історії України, становленням її як держави.
Сьогодні воно є осередком життя і діяльності, мирним прихистком і соціальним довкіллям громадян із усіх регіонів України — від
Закарпаття до Донбасу та від Полісся до Криму. Представники цих
земель зберігають і плекають свої особливості, що сплітаються у
великий і барвистий український вінок.
Люди радо спілкуються із своїми земляками, помагають один
одному у різних — іноді дуже скрутних — ситуаціях, радяться й
обмінюються корисною інформацією. Саме для цього координатор
духовно-просвітницького центру «Спадщина» Степанія Сідляр запропонувала створити земляцтво «Україна — єдина», аби захищати права заробітчан і переселенців, представників різних культур
і національностей, а також — у найкращих козацьких традиціях
Української державності — плекати духовність, яку ми дістали у
спадок від наших пращурів.
Присутні підтримали ідею, обрали організаційний комітет і доручили підготувати Статут. З пропозиціями звертайтесь за тел:
067-459-31-56 (координатор духовно-просвітницького центру
«Спадщина» Степанія Сідляр)

Стан та якість води у річці Десна біля водозабору Деснянської
водопровідної станції —під постійним контролем «Київводоканалу»
ДЖЕРЕЛО: офіційна інтернет-сторінка
«Київводоканалу»

Увага!

У зв’язку з повідомленнями про мор
риби у річці Остер фахівці ПАТ «АК «Київводоканал» 5 липня здійснили виїзд до Чернігівської області для з’ясування обставин та
відбору проб річкової води для хімічного та
бактеріологічного аналізу.
Було відібрано проби з річки Остер у м. Козелець та м. Остер – вода має темний колір,
гнилісний запах, а вздовж берега виявлено
мертвий мальок риби. Результати аналізу підтвердили відхилення за бактеріологічними та
хімічними показниками.
На іншій точці обстеження – ближче до річки Десна – вода прозора, дохлої риби не спостерігалось.
Останню пробу було відібрано безпосеред-

ньо у річці Десна – зауважень до стану води немає, відхилень не виявлено.
Погіршення якості води в зоні Броварського та Деснянського водозабору не відбулося.
Разом із тим хімбаклабораторія Деснянської
водопровідної станції Київводоканалу переведена в режим посиленого контролю якості води
джерела водопостачання.
Нагадуємо, що централізоване водопостачання Києва здійснюється з трьох джерел – річок Дніпро та Десна і артезіанських свердловин. Це забезпечує надійність роботи системи
та можливість переключення на інші джерела
водопостачання в разі різкого погіршення якості одного з них.
Фахівці хіміко-бактеріологічних лабораторій Дніпровської та Деснянської водопровідних
станції Київводоканалу регулярно здійснюють
аналіз води, яка надходить безпосередньо на

водозабірні споруди міста Києва.
Крім того, процес приготування питної
води на Деснянській водопровідній станції загалом займає близько семи годин (хлорування,
відстійники, фільтрація та ін.). Протягом цього
періоду на кожному з етапів підготовки – від
водозабору до подачі у централізовану водопровідну мережу – додатково контролюється
якість води.
Разом із тим, незважаючи на Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища», яким передбачено створення
державної системи моніторингу та проведення
спостережень за станом навколишнього природного середовища та рівнем його забруднення, в Україні досі недостатньо ефективно діє
система прогнозування та оповіщення водоканалів про якісний склад джерел водопостачання до їх надходження на водозабірні споруди.

Наша робота у 2015-му та у І кв. 2016-го
млн 191 тис. Квт/год. на суму 3 млн 246,7 тис.
грн, у І кварталі 2016 р. – 594 тис. Квт/год. на
суму 946,1 тис. грн. Вартість 1 Квт/год на сьогодні складає – 1 грн 68 коп., і лише за І квартал
2016 р. вартість електроенергії зросла майже
на 11 %.
З метою економії електроенергії в умовах
почасових витрат води, які змінюються протягом
доби, на водопровідній насосній станції (ВНС)
ІІ-го підйому встановлено дві автоматичні системи керування насосними агрегатами ШАСУ250Н-2-55 типу MDE –A – 450 L -2-110, а на КНС
«Центральна» – дві АСК насосними агрегатами
типу MDE –A – 300 L -2-75.
Завдяки заміні насосних агрегатів на менш
енергоємні на ВНС та КНС економія електроенергії склала в 2015 р. – 391,4 тис. Квт/год, отримано економічний ефект у розмірі 560,2 тис.
грн. У І кварталі 2016 році економія електроенергії – 64,9 тис. Квт/год на суму 102,6 тис. грн.
2. Фінансово-економічна діяльність
МКП «Водоканал»
Залишок коштів на рахунку підприємства
станом на 01.01.2015 р. становить 370,0 тис.
грн.
У 2015 році надійшло 22 млн 754,5 тис.
грн, із них:
- від реалізації послуг водопостачання та
водовідведення – 18 млн 795,2 тис. грн;
- відпустка ліквідаторам аварії на ЧАЕС –
29,5 тис. грн;
- отримання субсидій, пільг – 3 млн 060,6
тис. грн;
- % банку – 3,9 тис. грн;
- надання технічних умов – 5,6 тис. грн;
- штраф (незаконні підключення до систем
) – 29,0 тис. грн;
- за відключення/підключення каналізації
боржникам – 0,7 тис. грн;
- з Казначейства:
- на оплату АТО – 135,0 тис. грн;
- на реконструкцію колектора – 694,8 тис.
грн.
Витрачено коштів у 2015 р. – 22 млн 959,5
тис. грн, із них:
- на оплату податків (користування
надрами, спецводокористування) – 639,5 тис.
грн;

- % банку (послуги банків із приймання коштів від населення) – 315,8 тис. грн;
- на оплату праці – 3 млн 757,8 тис. грн;
- на оплату податків із заробітної плати – 2
млн 213,8 грн;
- на оплату податку з ПДВ – 1 млн 507,8 тис.
грн;
- на оплату касового обслуговування – 7,1
тис. грн;
- службові відрядження – 30,9 тис. грн;
- казначейство (реконструкція колектора) –
694,8 тис. грн;
- виконавчій службі (закриття рахунків) –
141,5 тис. грн;
- витрати на роботи і послуги інших організацій, придбання матеріалів – 13 млн 651,0 тис.
грн;
у т.ч. :
- ВРП АТ «Київобленерго» за використану
електроенергію – 3 млн 246,7 тис. грн;
- ПАТ «АК «Київводоканал» за приймання
стічних вод – 4 млн 130,4 тис. грн;
- на придбання матеріалів, запасних частин,
паливо-мастильних матеріалів –1 млн 764,9 тис.
грн;
- на дослідження води – 83,0 тис. грн;
- на сервісне обслуговування шафи АСУ
(автомат. система управління) – 97,3 тис. грн;
- на охорону ВНС – 253,8 тис. грн;
- на опалення приміщень адмінбудівлі та
ВНС – 71,0 тис. грн;
- на утримання, ремонт, обслуговування
оргтехніки і комп’ютерних програм – 174,7 тис.
грн;
- на амортизаційні відрахування – 1 млн 800
тис. грн;
- на судовий збір (робота з боржниками) –
4,4 тис. грн;
- на медогляд працівників – 6,6 тис. грн;
- на спецхарчування (шкідливі умови праці)
– 23,4 тис. грн;
- на зв’язок (мобільний, стаціонарний), інтернет – 25,7 тис. грн;
- на інформаційно-консультаційні послуги
(семінари) – 50,5 тис. грн;
- послуги, роботи інших організацій – 1 млн
926,9 тис. грн.
Залишок коштів на рахунку підприємства

станом на 01.01.2016 р. – 165,0 тис. грн.
Надходження коштів у І кварталі 2016 р.
– 5 млн 233,9 тис. грн, із них:
– від реалізації послуг водопостачання та
водовідведення – 4 млн 566,3 тис. грн;
– відпустка ліквідаторам аварії на ЧАЕС –
21,1 тис. грн;
– % банку – 0,3 тис. грн;
– отримання субсидій, пільг – 607,0 тис. грн;
– інші надходження (техумови ) – 11,2 тис.
грн;
– з Казначейства (АТО) – 28,0 тис. грн.
Витрачено коштів – 5 млн 188,2 тис. грн,
із них:
– на оплату податків (користування надрами, спецводокористування) – 160,4 тис. грн;
– % банку (послуги банків із приймання коштів від населення ) – 77,7 тис. грн;
– на оплату праці – 1 млн 030,6 грн.
– на оплату податків із заробітної плати –
569,3 тис. грн;
– на оплату податку з ПДВ – 236,6 тис. грн;
– витрати на роботи і послуги інших організацій, придбання матеріалів – 3 млн 053,6 тис.
грн.
у т. ч. :
– ВРП АТ «Київобленерго» за використану
електроенергію – 946,1 тис. грн;
– ПАТ АК «Київводоканал» за приймання
стічних вод – 902,8 тис. грн;
– на придбання матеріалів, запасних частин, паливно-мастильних матеріалів –588,3 тис.
грн;
– на ремонт основних засобів – 133,0 тис.
грн;
– на опалення приміщень адмінбудинку та
ВНС – 54,5 тис. грн;
– на дослідження води – 32,1 тис. грн;
– на охорону ВНС – 29,8 тис. грн;
– на атестацію робочих місць – 22,0 тис. грн;
– на сервісне обслуговування шафи АСУ
(автомат. система управління) – 42,2 тис. грн;
– на утримання, ремонт, обслуговування
оргтехніки і комп’ютерних програм – 58,7 тис.
грн;
– на зв’язок (мобільний, стаціонарний), інтернет – 11,3 тис. грн;

Наше місто

Вишгород

XII сесія міськради VII скликання: перше пленарне засідання

«Ми воювали
не за пільги,
а за Україну»
(Початок на стор. 1)
При розгляді всіх питань враховували висновки
постійних профільних комісій міськради та рекомендації фахівців. Та три чверті питань порядку денного
— земельні. Тому не обійшлося без гарячих дискусій.
Так, чотири ділянки для садівництва (площею по
4-5 соток) у районі у СТ «Лісова поляна» було виділено учасникам АТО без особливих запитань. А от
дачники з масиву «Дніпро» (до речі, більшістю кияни)
були категорично проти виділення п’яти ділянок (три
— для родин загиблих у АТО) на, цитуємо: «озелененій нами прибережній смузі». Втихомирили присутніх
відмова однієї з родин і заяви керівників АТОшних
громадських організацій — Дениса Парижа та Геннадія Демінського: «Ми воювали не за пільги, а за Україну. Ніхто з правління наших організацій не подавав
свої кандидатури. Та матерів і дружин загиблих у АТО
хлопців — треба вшанувати».
Друге пленарне засідання призначено на 10-ту го-

дину ранку 14 липня ц. р. (четвер). Розглядатимуть,
зокрема: ставки земельного податку на 2017-ий рік
та Положення про орендну плату за землю, нову редакцію Статуту КП ВМР «Вишегір» (після заслухання
пояснень юристів апарату виконкому міськради), зміни до детального плану території житлового кварталу
з розміщенням громадських закладів на вул. Шкільній
(орієнтовною площею 4 га), інвестиційний конкурс, зонінг площею 1300 га, Положення про тендерний комітет Вишгородської міської ради та його склад, а також
іще кілька важливих для життєдіяльності міста питань,
які не зібрали на першому засіданні сесії необхідної
кількості голосів.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгородська вода – без хлору й заліза
Влас. інф.
У давні часи люди говорили: «Ми є те, що ми
їмо». До цього можна додати – «і п’ємо». Питання
якості питної води – це, без перебільшення, питання безпеки. А якщо точніше – безпеки здоров’я
кожного із нас.
Ситуація, яка склалася в Ізмаїлі, примусила місцеві органи влади по всій країні з особливою увагою
ставитися до контролю за якістю води.
Такий випадок, як стався в Ізмаїлі, може бути в
кожному місті, в кожному селищі, тому що основна
причина – це застаріла система водогону і каналізування. Що стосується Вишгорода, то у нас із водою
все добре. Щотижня проводяться забори води на
склад та двічі на рік її хлорують – восени та весною.
У Вишгороді вода в крани надходить винятково із
артезіанських свердловин. Цього року Вишгородське

Тема

МКП «Водоканал» серед підприємств IV групи у конкурсі на краще підприємство водопровідно-каналізаційного господарства України – учасника Української
асоціації «Укрводоканалекологія» – посіла І місце.
Якщо питання з якістю води у Вишгороді вирішили, то проблема із модернізацією систем водопостачання, як ніколи, актуальна.
Основні споруди підприємства будувалися понад
30 років тому. Зношеність становить відсотків 60-70.
У міру необхідності на реконструкцію мереж із
міського бюджету виділяють кошти. Це дуже добре,
але не вирішує глобально проблеми модернізації водопровідного господарства. Адже для цього потрібні
мільйони. Вишгородське МКП «Водоканал» обслуговує 49,83 км водопровідних та 73,85 км каналізаційних мереж, більшість із яких потребують заміни. Адже
саме через старі водопроводи вода може містити домішки іржі.

9 липня

грн;
– придбання основних засобів – 79,1 тис. грн;
– ремонт каналізаційного колектора Д=400 (масив «Хутір
Редьки») – 62,7 тис. грн;
– послуги, роботи інших організацій – 91,0 тис. грн.
Залишок коштів на рахунку підприємства станом на
01.04.2016 р. становить 210,7 тис. грн.
Станом на 01.01.2016 р. дебіторська заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення – 3 млн 456,0 тис. грн (із
них: населення – 3 млн 013 тис. грн, бюджетні організації – 15,2
тис. грн, госпрозрахункові та інші організації (ОСББ, ЖСК, товариства, кафе) – 317,1 тис. грн). Станом на 01.04.2016 р., відповідно, – 3 млн 857,0 тис. грн (із них: заборгованість населення
– 3 млн 040,0 тис. грн, бюджеті організації – 38,4 тис. грн, інші
підприємства (ОСББ, ЖСК, товариства, кафе) – 355,6 тис. грн).
Інша поточна заборгованість – 423,3 тис. грн (пільги та субсидії).
Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги
станом на 01.01.2016 р. – 4 млн 146,0 тис. грн, у тому числі:
– за роботи, послуги, товари – 3 млн 474,0 тис. грн, із них:
– ПАТ АК «Київводоканал» – 3 млн 428,0 тис. грн.
– розрахунки з бюджетом (податки) – 209,0 тис. грн (заборгованість, сплачена у квітні);
– розрахунки зі страхування – 158,0 тис. грн (заборгованість,
сплачена у квітні);
– розрахунки з оплати праці – 305,0 тис. грн (заборгованість, сплачена у квітні).
Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги станом на 01.04.2016 р. становить 4 млн 674,0 тис. грн, у тому числі:
– за роботи, послуги, товари – 3 млн 921,0 тис. грн, з них:
– ПАТ «АК «Київводоканал» – 3млн 831,0 тис. грн;
– розрахунки з бюджетом (податки) – 378,0 тис. грн (на даний час заборгованості немає);
– розрахунки зі страхування – 83,0 тис. грн (на даний час
заборгованості немає);
– розрахунки з оплати праці – 292,0 тис. грн (на даний час
заборгованості немає).
Заборгованість із різниці в тарифах, яка виникла внаслідок
невідповідності фактичній вартості послуг, станом на 01.04.2016
р. становить 824,7 тис. грн, із них:
– з державного бюджету – 460,9 тис. грн (на 01.01.2016 р.);
– з місцевого бюджету – 363,8 тис. грн (І квартал 2016 р.).
Збір доходів за послуги з водопостачання та водовідведення
склав 79 %.
3. Робота з дебіторською заборгованістю (боржниками)
З метою стримування зростання та зниження дебіторської заборгованості на підприємстві ведеться активна робота з її стяг-

3

Про проведення громадського обговорення
та організацію проведення громадських
слухань щодо врахування громадської думки
з питання найменування вулиці м. Вишгорода
Розпорядження
від 04 липня
Офіційно
2016 року
№ 113
Розглянувши подання військової
частини 3027 Національної гвардії
України, керуючись ст. 13, ч. 8 ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичний подій», постановою Кабінету
Міністрів України від 24.10.2012 року
№ 989 «Про затвердження Порядку
проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам
права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та
святкових дат, назв і дат історичних
подій», з метою врахування громадської думки з питання найменування
вулиці м. Вишгорода:
1. Провести громадське обговорення та організувати проведення громадського слухання по найменуванню
вулиці м. Вишгорода — дороги, яка
з’єднує контрольно-пропускний пункт
військової частини 3027 Національної
гвардії України з вулицею Новопромисловою міста Вишгорода протягом
двох місяців з дня оприлюднення цього розпорядження в друкованих засобах масової інформації, а саме: в газеті «Вишгород» та на офіційному сайті
міської ради в мережі Інтернет.
2. При найменуванні вулиці врахувати подання військової частини 3027
Національної гвардії України щодо

Наша робота у 2015-му та у І кв. 2016-го
– на геологічне вивчення родовищ підземних вод – 60,0 тис.

2016 року

нення в судовому порядку. Так, у І кварталі 2016 р. для стягнення
дебіторської заборгованості з юридичних і фізичних осіб підприємством подано до суду 24 заяви на суму 359,7 тис. грн, із них 23
заяви – про видачу судового наказу з фізичних осіб та 1 позовна
заява про стягнення заборгованості з юридичної особи.
– Контролери підприємства розносять попередження про погашення заборгованості абонентам, які не сплачують за послуги
водопостачання та водовідведення;
– Укладаються договори на реструктуризацію боргу (проте
це все не забезпечує швидкий результат із погашення споживачами-фізичними особами заборгованості). Із бюджетними організаціями та установами складаються акти звірки. Юридичним
особам, що мають незначну заборгованість, щомісячно направляються претензії.
4. Роботи на об’єктах Вишгородського МКП «Водоканал».
Виконано у 2015 pоці:
Для покращення гідравлічних параметрів розподільчих мереж водопроводу, зменшення кількості аварій здійснено комплексну реконструкцію існуючої ВНС ІІ-го підйому, для збільшення
водоспоживання проведена заміна запірної арматури.
За кошти забудовників для відновлення надійності водопостачання Верхньої зони і підприємств на території ВАТ «Карат»
розроблено проектно-кошторисну документацію і виконано роботи з реконструкції водоводу Д=300 мм п/є від пров. Квітневий до
ВАТ «Карат».
Для збільшення потужності КНС та перспективного розвитку
м. Вишгорода за кошти забудовника розроблено проектно-кошторисну документацію для реконструкції насосного обладнання на КНС «Центральна». На КНС «Київська» замінено запірну
арматуру та насосні агрегати на більш продуктивні і енергоекономічні.
Для забезпечення безаварійної роботи колектора проведено реконструкцію 500 м каналізаційного підземного чавунного
колектора dу=300 мм від м. Вишгорода до Мінського масиву м.
Києва.
Для цілодобового контролю за робочими параметрами обладнання передбачено роботи з диспетчеризації насосних станцій. Уже встановлені датчики, електронне обладнання.
Для покращення водопостачання в будинках на вул. Ю. Кургузова, 3-а, 3-б за бюджетні кошті побудували підвищувальну
насосну станцію.
За рахунок бюджетних коштів проведено заміну запірної арматури на ВНС «Центральна», замінені затвори D= 400 мм, 250
мм, 200 мм.
Виконано у І кварталі 2016 року:
Демонтаж, монтаж насосного обладнання на КНС «Центральна», заміна запірної арматури, чистка напірного колектора.
На КНС «Київська» встановлено запірну арматуру, очищено

присвоєння назви вулиці «вулиця імені
Героя України генерал-майора Кульчицького С.П.», з метою вшанування
пам’яті Героя України генерал-майора
Кульчицького Сергія Петровича, враховуючи його чисельні заслуги перед
державою.
3. Громадське обговорення провести шляхом приймання письмових
пропозицій (зауважень) та проведення
громадських слухань.
4. Письмові пропозиції (зауваження) просимо впродовж двох місяців
із дня оприлюднення цього розпорядження в друкованих засобах масової
інформації, а саме: в газеті «Вишгород» та на офіційному сайті міської
ради в мережі Інтернет — подавати до
Вишгородської міської ради за адресою: пл. Т. Шевченка, 1, м. Вишгород,
07300.
5. Визначити дату та місце проведення громадських слухань — 16
серпня 2016 року о 14-ій годині в
приміщенні адміністративного будинку на пл. Т. Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий поверх, великий зал засідань.
6. Посадова особа, відповідальна
за організацію розгляду пропозицій
громадськості,— Нездоровий Сергій
Володимирович, начальник відділу
містобудування та архітектури Вишгородської міської ради.
7. Результати проведення громадських обговорень опублікувати в
друкованих засобах масової інформації, а саме: в газеті «Вишгород» та на
офіційному сайті міської ради в мережі
Інтернет.
8. Контроль за виконанням цього
розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ

ВМКП «Водоканал»
камери приймання стоків, відремонтовано насос та колектор, замінено засувку.
Для забезпечення безаварійної роботи колектора проведені
очистку каналізаційного підземного чавунного колектора D=300,
400, 500 мм.
Ліквідовано аварії на вул. Набережній, Шкільній, М. Грушевського, Київській, Ю. Кургузова.
Хлорування водопровідних мереж та чистка резервуарів
об’ємом 5 000 м3.
Враховуючи зношеність мереж та споруд, що призводить до
непередбачуваних наслідків, підприємство постійно працює над
вирішенням проблем, які негативно впливають на надання послуг
з водопостачання та водовідведення.
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9 липня

Живемо ЗДОРОВО

2016 року
Канікули!

ДЖЕРЕЛО: сайт Борисоглібської парафії
Завершилася перша зміна православного оздоровчого табору для вихованців
недільної школи храму святих Бориса і
Гліба (м. Вишгород), організованого із
благословення Високопреосвященнішого

На березі Чорного моря

Антонія, митрополита Бориспільського і
Броварського.
Біля 70 дітей і дорослих оздоровилися на
дивній землі нашої рідної країни – в Бессарабії. Тут, в екологічно чистій місцині на березі
Чорного моря, дітки доторкнулися унікальної
природи південного біосферного заповідника.
Морське повітря, чиста вода, пісок та дивні літаючі пелікани (які, виявляється, живуть зграями та ще й по декілька сотень осіб) – усе це
сприяло фізичному оздоровленню наших учнів.
Зазвичай православні діти в загальноосвітній школі, на вулиці, у гуртках спілкуються
з ровесниками, які не розділяють їхнє християнське світосприйняття, тому інколи наші
діти відчувають себе трохи «не як усі». Тож на
запитання – чи потрібний православний табір
– дітки і батьки відповіли, що дуже раді бути
у приходській православній сім’ї, де живуть,
як у другій родині. Та подякували нашому
дорогому настоятелю, протоієрею Димитрію
Денисенку за можливість відпочити духовно

Духовність

Нашою іконою
благословляють
дітей і вінчаються
За благочестивими переказами, ікона Володимирської Божої Матері була написана євангелістом
Лукою на дошці від столу, за яким сидів за трапезою
Спаситель із Пречистою Матір’ю і праведним Йосипом Обручником. Божа Матір, побачивши цей образ,
промовила: «Віднині ублажатимуть Мене всі роди.
Благодать Народженого від Мене й Моя з цією іконою нехай буде».
До половини V століття ця святиня залишалася в
Єрусалимі. При Феодосії Молодшому її перенесли до
Константинополя, звідки в 1131 році вона була надіслана
на Русь як подарунок Юрію Долгорукому від Константинопольського Патріарха Луки Хрисоверха. Ікону поставили в жіночому монастирі міста Вишгорода, недалеко від
Києва, де вона відразу прославилася багатьма чудесами. У 1155 році син Юрія Долгорукого, св. князь Андрій
Боголюбський, бажаючи мати у себе прославлену святиню, перевіз ікону на Північ, до Володимира, і помістив її
в спорудженому ним знаменитому Успенському соборі.
З того часу ікона
отримала назву Володимирська.
Коли 13 квітня
1185 року згорів
Володимирський
собор, ікона чудесним
чином
збереглася.
Подальша історія образу пов’язана вже
цілком із Москвою,
куди її вперше перенесли у 1395 році
під час навали хана
Тамерлана.
Під час хресного ходу з чудотворною іконою, що
прямував з Володимира до Москви,
коли безліч народу
стояло на колінах по обидва боки дороги і благало: «Матір Божа, спаси землю нашу!», Тамерлану було видіння.
Перед його внутрішнім зором постала висока гора, з
вершини якої спускалися святителі із золотими жезлами, а над ними в променистому сяйві з’явилася Велична
Богоматір і звеліла йому залишити межі Русі.
Прокинувшись, Тамерлан запитав про значення видіння. Йому відповіли, що це Матір Божа, велика Захисниця
християн. Тоді Тамерлан віддав наказ полкам відійти назад.
На згадку про це чудесне позбавлення від навали
Тамерлана встановлене урочисте церковне свято, а на
самому місці зустрічі споруджено храм, навколо якого
пізніше розташувався Стрітенський монастир.
1930 року чудотворна ікона потрапляє до Державного історичного музею, а пізніше — у Третьяковську галерею, де перебуває і зараз під назвою «Володимирська
Богоматір».
Православні українці вважають цю ікону своєю і називають «Вишгородська Богородиця» або «ВишгородськоВолодимирська Матір Божа». Святкування на її честь буває кілька разів на рік (3 червня, 6 липня, 8 вересня).
Цей святий образ Божої Матері зазвичай ставлять
у домашній іконостас, нею благословляють дітей і вінчаються. До ікони моляться за укріплення у вірі православній, про примирення ворогуючих і про збереження
Вітчизни.

Вишгород

Знай наших!

і фізично всім разом.
Розпочинали з Одеси, де здійснили паломницьку екскурсію до Свято-Пантелеймонівського монастиря, а також екскурсію по
місту. А вже потім табір «Зернятка» вирушив
у Татарбунарський район. Протягом дня були
спільні молитви, відпочинок на морі, різноманітні гуртки в спекотний час (образотворчого
мистецтва, рукоділля, церковно-слов’янської
мови, церковного співу, журналістський) і
спеціально підготовлені виховні тематичні заходи, а також паломницькі екскурсії та участь
у недільному Богослужінні.
Спільне житття сприяло єднанню таборян, навчило їх взаємної допомоги, терплячості, милосердя та співчуття.
У Неділю всіх святих на запрошення Свято-Успенського приходу в м. Татарбунари
наші «Зернятка» взяли участь у Божественній Літургії, у молебні в селищі Кулевчі Одеської обл.
Свято-Успенський прихід міста Татарбу-

КЛЕРИКО підкорювало «Квітку на камені»

Влас. інф.
Поки старша група танцювального
колективу «Клерико» старанно готується до чемпіонату Європи, вихованці молодшої та середньої групи – 70
танцівників – змагались за першість
на XXVI Міжнародному фестивалі-конкурсі «Квітка на камені» у м. Кам’янціПодільському (Хмельницька обл.)
Загалом у фестивалі взяли участь 16
колективів із різних куточків України: Києва, Харкова, Дніпра, Львова, Одеси, Миколаєва, Херсону, Кривого Рогу, Ланівців,
Чорноморська, Ніжина, Звенигородки,
Чугуєва, Ватутіного... Честь нашого міста
юні танцівники «Клерико» представили
гідно, посівши другі місця за танцювальні
композиції «Час чаювати», «Один день із
життя мух», «Снігові забави».
Нагадаємо, що, перемігши на відкритому чемпіонаті України з танцювального
шоу та модерну, вишгородський колектив «Клерико» виборов місце у складі
збірної, яка вирушить на чемпіонат Європи. Змагання проходитимуть у м. Миколайки (Польща) із 5-го по 10-те грудня
ц. р.
Для цього колективу «Клерико» необ-

Добрі справи

нари на чолі з настоятелем о. Віталієм Горзовим дуже гостинно прийняв паломників – і
всі щиро раділи, що зустріли православних
друзів за межами свого приходу.
Сподіваємось, що з Божою поміччю наші
дітки виростуть добрими православними
християнами.

хідно 350 000 грн. На даний час зібрано
165 034 грн.
«Клерико» звертається до меценатів,
благодійників й усіх небайдужих мешканців міста з проханням фінансово допомогти колективу, аби участь 26 вишгородських дітей у чемпіонаті Європи стала
реальною.
Благодійну фінансову допомогу можна внести на розрахунковий рахунок
ГО «Танцювальний колектив «КЛЕРИКО» № 2600501551261 в ПАТ «Кредобанк», МФО: 325365, ЗКПО (ЄДРПОУ):
36833234

або на карту Приват Банку 5168 7556
3326 2130, Пінчук Максим Іванович

Їм це додає сили жити

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО —– соцмережі

Від cтарості не можна ні втекти, ні відкупитися. Але одна
річ – жити на схилі літ поруч із рідними люблячими людьми і
зовсім інша – самому у чотирьох стінах.
У пенсіонера Вадима Павловича Пономаренка світ практично закінчується в межах паркану навколо старенького будинку, який потребує ремонту. Самотній чоловік – інвалід з
дитинства, все життя мешкає у Вишгороді. Самостійно пересуватись йому важко. Ним опікується Вишгородський районний територіальний центр соціального обслуговування
(ВРТЦСО) та Вишгородська районна організація Товариства
Червоного Хреста. А з осені – з подачі соціальних працівників
– з ним познайомилися члени Жіночого клубу «Живана» і періодично відвідували, допомагаючи в деяких нагальних потребах.
Бачили облущені, потріскані стіни, старий дах будинку та ще й
гори різного непотребу, який постійно звідусіль стягує безхатько,
що внадився до чоловіка. Співробітники ВРТЦСО разом із поліцією нині допомагають виставити за двері цього горе-сусіду, бо
сам чоловік не в змозі з ним впоратись.
Нещодавно працівники терцентру й активісти кинули клич у
соцмережах: долучитись до генерального прибирання подвір’я
та будинку Вадима Пономаренка. Прийшло чимало людей: соціальні працівники, депутати, працівники виконавчого комітету,
небайдужі вишгородці. Зібрали цілу машину сміття та різного
непотребу. Окремі слова вдячності секретарю міської ради Т.
Бражніковій і заступнику міського голови І. Свистуну за виділену
техніку та двох робітників-комунальників.
Для чоловіка така допомога – велика радість. Бо грошей
наймати когось у нього немає. Пенсії – 1200 грн. – ледь вистачає… Одна заправка газового балону обходиться у 300 грн. А
ще потрібно оплатити комунальні послуги, купити продукти, ліки
першої необхідності, подбати про домашніх улюбленців – котів,
запастися дровами на зиму.
12 серпня чоловікові виповниться 60 років. І хоча життя у
нього не мед, він не скаржиться. Невибагливий та добродушний,
щиро радіє теплому слову та підтримці.
Наші бабусі й дідусі не звикли до того, що їм на старості літ
хтось допомагає, і тягнуть лямку самотужки, дехто боїться підпускати до себе чужих людей, є і чимало тих, які не знають, що
можна на законних підставах звернутися по допомогу. Тож коли
поруч із вами живуть старенькі самотні люди, знайдіть трішки

часу, щоб поговорити з ними, розпитати про здоров’я, розказати
якусь втішну новину чи завітати до них з печивом і разом попити
чаю. Для вас це – півгодини часу, а для них – сили жити.
Якщо маєте можливість чи бажання допомогти Вадиму Пономаренку та іншим самотнім людям, телефонуйте: 096-951-47-18
(Ірина Пилипенко, завідуюча відділом денного перебування
ВРТЦСО), 093-088-28-93 (Олександра Савченко).
Від редакції. Ми звернулися до депутата округу Анатолія
Шоки — і він повідомив, що Вадим Павлович телефонує, коли є
нагальна потреба. Раз купував йому депутат балон газу. Зараз
метикує, як порізати і скласти дрова.
Друга половина хати не належить Вадиму Павловичу — і
вже завалюється. Анатолій Шока знає, що колись і сусіди брали
участь у долі самотнього чоловіка, та потім відносини зіпсувалися.
Такі люди — не поодинокі. Он містом тиняється колишній «каратек» — можна сказати, ходяча інфекція. Депутат А. Шока поділяє думку міського депутата й громадського активіста О. Ростовського: вже зараз треба думати про відповідну міську програму
на наступний рік, присвячену проблемам саме таких людей: влаштуванню їх до притулку, можливо — організації такого притулку
у місті; регулярним відвідинам соціальних працівників. Щоби доброчинність носила не разовий акційний характер, а стала системою, в якій професійна робота соціальних служб поєднувалась
би із волонтерською загальнолюдською турботою.

Людина

Вишгород
Лист у номер

Про «пана з пагорба»

Шановна редакціє!
Написане нижче не є політичним або іншим
замовленням чи спробою
роздмухати пристрасті там, де для цього немає приводу. Стосунки громадян із владою повинні бути відкритими,
адже так? Тому цей лист я адресую вам з надією,
що ви не прочитаєте там більше, аніж написано, і
надрукуєте його у відповідному розділі.
З повагою
Євгеній МАЛАЄВ, вишгородець із 1987 року
Поклавши руку на Біблію: я люблю своє
місто. Бо воно має свої, особливі, риси, свою
історію, неповторні краєвиди. А як воно змінилося за останні декілька років, набуло рис
європейськості, до якої ми так прагнемо! Вишгород цікавий у будь-яку пору року: і взимку,
вкритий снігом, і навесні, в буянні квітів, а надто — влітку, коли вечорами, як у справжньому
приморському місті, місцевий бомонд прогулюється-дефілює набережною вздовж Київського
водосховища.
I справді, тут є чим милуватися. Дивишся на
схили — і уявляєш собі давні часи, княгиню Ольгу, князів давньоруських, що боронили ці землі від
азійської навали, відстоювали своє право бути в
цьому світі народом, а не юрбою. Як то кажуть, тут
кожен пагорб дихає історією.
Але що це?.. Просто посеред легендарних схилів з’явився будівельний кран, а поруч, у найвищій
точці міста, над озером Бегемотик, ростуть бетонні
стіни. Будується хтось. На віки. Мабуть, людина не
з бідних. Про таких кажуть: «крутелик».

Шановна громадо
Вишгорода
та району!

І стало мені цікаво: хто такий? Напевно, не
вишгородець, бо я не уявляю собі корінного вишгородця, в якого б рука піднялася, щоб сплюндрувати священні пагорби.
Деякі кажуть: «Тобі що, більш за всіх треба?
Ти що, найрозумніший? Дали тобі нові тарифи, от
і думай, як вижити, а все інше — то не твого розуму діло». Та ні, панове-товариші, я — не найрозумніший. Навпаки, я ніяк не можу зрозуміти, чому
людям із АТО, що дивилися смерті в обличчя, виділяють землю десь у Абрамівці, а от «декому» — з
видом на море. Та ще й так, що незабаром туристи, що дістаються Вишгорода, аби помилуватися
історичними місцями, дивуватимуться:
— Oсь, погляньте, це — церква Бориса і Гліба,
збудована в ХІ столітті.
— Та яка там церква! Ось, погляньте, який будинок на схилах! Куди там Борису і Глібу до цього
святого! Ото кльово чувак розвернувся. Вміють
жити деякі…
І справді, хіба Вишгороду аж так важливо
пам’ятати, що там робили Борис із Глібом декілька
сот років тому? Головне те, що відбувається зараз.
Кажуть, у домовини немає кишень, грошей туди не
напхаєш. Але ж у чиновників кишені напевне є.
Незабаром День Вишгорода. Буде цікаво послухати промови місцевого керівництва.
Обов’язково згадають, що ми живемо на історичній землі, багатій традиціями; про історію міста, що
сягає глибини віків; про історичну пам’ять і т. п. А
мені цікаво, чи хтось згадає про того «пана з пагорба», який плювати хотів на історичні традиції та

Погода

Нещодавно у Старих
Петрівцях відбувся семінар із головами первинних ветеранських організацій. Провела його
голова
Вишгородської
районної організації ветеранів Таміла Орел. Допомогли їй заступники —
Володимир Малишев і Леонід Шморгун. Це
перший кущовий семінар, а таких до кінця
року буде ще три.
Той день співпав із сумною датою початку Другої світової війни. Голова Старопетрівської сільської ради Ростислав Єрема і депутат обласної ради Роман Буковський подбали
про квіти до пам’ятника воїну-визволителю і
меморіальних плит із прізвищами загиблих.
Учасники заходу вшанували пам’ять захисників Вітчизни хвилиною мовчання.
Цікаву екскурсію музеями Старопетрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів
організувала учителька географії із сорокарічним стажем Софія Романенко. Дбайливо
дібрані експонати відтворюють минуле села
у «світлиці», а героїчні події і документальні
свідчення боїв за визволення Старих Петрівець оформлені стендами із фото, речами воїнів та залишками тодішньої зброї.
Героїчні сторінки оживають і біля експозиції у будинку культури. Як нагадав директор
Національного музею-заповідника «Битва за
Київ у 1943 році» Іван Вікован, за визволення
Вишгородського району 56 воїнів удостоєні
високого звання Героя Радянського Союзу, а
на полях Другої світової полягло шість мільйонів українців. Минуле болем стукає у серце…
Із тих вікопомних літ все менше живих

Від редакції. Ми звернулися до міськради — і
ось що вияснили.
Стосовно землі, де нині височіє будівельний
кран, існує вісім договорів купівлі-продажу (і фізичні, і юридичні особи). Нинішній власник — уже четвертий — має відповідні документи на чотири ділянки: одна — під забудову, три — під ОСГ (особисте
селянське господарство, тобто – під сад/город).
Документи, котрі надають право на початок виконання будівельних робіт (два поверхи і цоколь),
у С. Жаборівського теж є — видані вони Департаментом Державної архітектурно-будівельної
інспекції (ДАБІ) у Київській області 20.11.2015 р.
(КС082153241731). У міськраді поінформували редакцію, що будинок С. Жаборівського начебто на
одну третину заходить якраз на ділянки ОСГ і що
позапланову перевірку дотримання будівельних
норм має здійснювати обласна ДАБІ (є порушення
чи ні). Написати заяву-звернення щодо перевірки
може будь-який громадянин.

З ювілеєм!

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.
Хай доля тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Дружина, сини, невістки,
онуки, однополчани
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Ольга ДЯЧЕНКО,
член районної ради ветеранів

все інше, що не зеленого кольору і не шурхотить
у гаманці. І ще мені хотілося б почути про те, як
він здобув дозвіл на будівництво і про законність
самого будівництва в такому місці.
Передбачаю: скажуть, що винна попередня
влада. Можливо, але стіни почали стрімко рости
саме зараз, в умовах нової цілковитої демократії
та повного самоврядування. Зробимо вигляд, що
нічого особливого не відбувається? Або вже давайте будемо послідовними: у Вишгороді є краєзнавчий музей. А власне, для чого він нам? Зруйнувати — і ніхто ніколи більше не згадає ні про яку
там історичну пам’ять. Краще побудуємо на цьому
місці хатку для якоїсь «гарної людини».
Євгеній МАЛАЄВ, громадянин м. Вишгорода

Дорогого, коханого чоловіка, батька, свекра, дідуся, шановного однополчанина, полковника у відставці В’ячеслава Сергійовича
КУТАФ’ЄВА вітаємо зі славним 80-річним
ювілеєм!

Відкрито приймальню ВГО «СГОУ»
Народна Рада».
До складу ВГО «СГОУ» Народна
Рада» входить понад 20 комітетів, у
тому числі: Комітет із охорони навколишнього середовища, Комітет із захисту прав споживача, Комітет по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю.
Адреса: м. Вишгород, вул Н. Шолуденка, 1, офіс 18.
Режим роботи:
пн-пт – з 9:00 до 18:00.
Обідня перерва: з 13:00 до 14:00.
Вихідні: субота та неділя.
Тел. офісу: 067-365-46-34.

Ветеранські справи

9 липня

свідків. І як важливо не залишати їх наодинці з їхніми проблемами. Саме цьому питанню й присвячено семінар, наголосила Таміла
Орел. Мета заходу — ознайомити керівників
первинних ветеранських організацій із основною документацією і напрямками роботи на
місцях.
Для вирішення багатьох питань ветеранів
необхідно постійно співпрацювати з головами
сільських рад, мати на обліку всіх пенсіонерів,
дітей війни, інвалідів війни і праці, учасників
бойових дій (афганців, атовців), самотніх людей літнього віку.
Найважливіше завдання первинних ветеранських організацій — захист прав ветеранів законними методами, відстоювання їхніх
інтересів з допомогою місцевої, районної і
обласної влади, треба займати активну позицію у всіх сферах життя найнезахищеніших
верств населення.
Зокрема із районної організації ветеранів
надіслано письмове звернення до міської і районної влади щодо тарифів за комунальні послуги і неякісного обслуговування ветеранів
транспортом міжміського сполучення.
Співпраця з місцевою владою буде ефективною, коли голови первинних ветеранських
організацій входитимуть у виконкоми. Необхідно подбати про стенди, де було б зафіксовано прізвище керівників і графік їхньої роботи.
Хоча це громадська організація, та треба
добиватися виділення коштів із місцевих бюджетів на різні потреби пенсіонерів: лікування хворих чи інвалідів, вітання зі святами чи
допомогу у похованні померлих. Активно залучати спонсорів для підтримки ветеранських
організацій. Треба знати своїх депутатів у
міських, районних, обласних радах, обраних у
Верховну Раду. Звертатися до них письмово
для вирішення важливих питань із життя ве-

теранів.
А вони займають непасивну позицію. Тож
їх необхідно запрошувати у самодіяльні художні колективи, проводити різні заходи, які
позитивно впливають і на підростаюче покоління. Життєвий потенціал оптимістично налаштованих ветеранів є взірцем для формування майбутніх патріотів нашої країни.
Вдало доповнила інформацію про нагальні ветеранські справи Наталя Рудько —
директор Вишгородського територіального
центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг). Вона подякувала Ростиславу Єремі за увагу до потреб людей старшого віку і ознайомила із деякими набутками
щодо забезпечення гідного життя престарілих
мешканців будинку для ветеранів.
Наталя Рудько також запросила до співпраці голів первинних ветеранських організацій, сільських голів, щоб допомагали на місцях соціальним працівникам. Головна увага
– пенсіонерам. Вони не стоять осторонь громадського життя.
При центрі діє творчий колектив «Золотий вік», талановиті виступи якого відомі далеко за межами району. Клуб «Майстриня»
об’єднує умілих жінок. Нині бажаючі освоюють комп’ютер і вправляються у танцях.
Тісно співпрацює із районною ветеранською організацією і Товариство Червоного
Хреста України. Його голова Ірина Правдива розповіла про роботу медичних сестер,
специфіку обслуговування
патронажною
сестрою. Через недостатнє фінансування неможливо закупити необхідне обладнання, є
дефіцит кадрів.
Товариство проводить просвітницьку роботу в школах, зокрема в Старопетрівській,
підтримує волонтерський рух, працює із переселенцями. Раз на місяць організовують
«Місію добра» — безкоштовні зачіски жінкам
і чоловікам. Дослухаються в Товаристві до порад та вивчають досвід інших міст-побратимів
Вишгорода. Щоб робота була ефективною,
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Відроджуємо
традиції

«Ой, на
Івана, ой, на
Купала!..»
Щиро вітаю вас із Днем
Івана Купали! Нехай ваші душевні багаття радості відганяють всі печалі і хвороби, а
водоспади веселощів і сміху
пожвавлюють ваші серця та
запрошую Вас на святкування
свята у місті Вишгороді 08 липня (п’ятниця) на 19:00 год.
Івана Купала (Купайла) —
традиційне
східнослов’янське
свято, яке відзначають вночі
перед Івановим днем. Дівчата
плетуть вінки з польових квітів і
перед заходом сонця збираються на вигонах біля річок, де виготовляють опудало. Взявшись
за руки, ходять навколо опудала
й співають пісень про кохання.
Чоловіки й жінки у співах участі
не беруть. Обов’язково розкладається велике вогнище, через
яке стрибають дівчата і хлопці
поодинці або в парі.
Купальське вогнище, за
переказами, має велику силу.
Через купальське вогнище стрибають усі, проходячи так своєрідний ритуал очищення. Вважається: якщо дівчина і хлопець, які
кохають одне одного, узявшись
за руки, стрибають у парі через
вогнище і їхні руки залишаються з’єднаними, то побравшись,
вони все життя проживуть разом.
Після спалення опудала дівчата тікають від хлопців до
води, щоб ворожити («заворожувати вроду»). Дістають свічки,
запалюють і, прилаштувавши до
своїх вінків, пускають на воду.
Поки вінки пливуть, дівчата ідуть
понад річкою й співають. За народним повір’ям, якщо вінок пливе добре й гарно горить свічка,
то дівчина вийде заміж, а якщо
він крутиться на місці, — то ще
дівуватиме, а як потоне — заміж
не вийде взагалі.

складено списки тих, хто потребує медичної
допомоги і допоміжних засобів пересування.
Забезпечити гідну старість могла б і диспансеризація всього населення, яку давно
чомусь не проводять, наголосив заступник
голови районної організації ветеранів Леонід
Шморгун.
Він акцентував увагу на відродженні і організації козацького руху. За його сприяння діє
двісті таких об’єднань. Варто було б і в школах запровадити вивчення козацької справи.
У Старих Петрівцях започатковано козацьку
громаду в школі і в селі. Добрий почин мають
підтримати і в інших населених пунктах.
Зауважували й доповнювали почуте активні слухачі заходу. Були закиди на адресу
райлікарні, де за деякі послуги вимагають великі кошти. Досі не виконується закон щодо
фінансування учасників АТО, їхніх родин.
Голова Синяківської організації ветеранів
Микола Єгоров поділився досвідом співпраці
з місцевою владою і спонсорами.
Щоб розповісти про набутки у роботі з
пенсіонерами та для ознайомлення з досвідом керівників таких організацій, Таміла Орел
порекомендувала учасникам семінару, по
можливості, передплатити газету «Ветеран».
Як діє місцева програма «Турбота» – ознайомив голова Старопетрівської сільської ради
Ростислав Єрема. Тут і словом, і ділом підтримують ветеранську організацію, із місцевого
бюджету виділяють кошти для потреб людей
старшого віку, ветеранів війни і праці, атовців.
Адресну допомогу отримують пенсіонери
на лікування, оперативне медичне втручання,
забезпечення паливом, передбачено матеріальне заохочення до різних свят.
Значні кошти виділено й на обладнання
Старопетрівської амбулаторії, Новопетрівської райлікарні.
Гарним акордом цікавого і корисного спілкування було смакування українських страв,
про яке подбав господар села Ростислав
Єрема.
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9 липня
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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 , 1 1 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 «ТСН-Тиждень»
07:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
09:00 Марiччин кiнозал.
М/ф «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля 4»
10:55 «Мiняю жiнку - 2»
12:15, 12:50 «Слiпа»
13:15, 14:15, 15:10
«Сiмейнi мелодрами - 6»
16:10 «Розсмiши комiка
5»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Свати - 3»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Х/ф «Книга Iлая»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:20 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
10:15 Т/с «Таксi»
10:55 Д/с «Джон
Фiтцжеральд Кеннедi»
13:35 Казки Лiрника
Сашка
13:50 М/ф «Друзi янголiв»

14:50 Д/ф «Хронiка
Української Повстанської
армiї. 1942-1954»
17:00 Вiкно в Америку
18:15 Новини. Свiт
18:55 Про головне
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
21:50 Подорожнi
22:45 З перших вуст
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 Зоряний шлях
10:50 Т/с «Русалка»
14:40, 15:30 Т/с «Школа
проживання»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Самара»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Бiблiотекар. У
пошуках списа долi»
ТОНіС
7:00 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:30 НЛО: секретнi
архiви
14:00 Забутий Мундiаль
16:00, 17:45 Дика планета
18:15 «Iпостасi спорту»
18:45 В гостях у Д.
Гордона. Л. Кравчук
21:00 Чудеса природи
21:40 Приборкувачi
крокодилiв
22:10 Секрети акул
23:10 Тисяча днiв планети
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
6:00 Малята-твiйнята
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультмiкс
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, 19:55 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:20, 22:00 Країна У

18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:20, 15:55 «Все буде
добре!»
09:25 «Зiркове життя»
12:15 Х/ф «Три плюс два»
14:05, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Вагiтна у 16»
23:45 «Доньки-матерi»
НТН
5:10 Т/с «Туди, де живе
щастя»
09:00 «Судiть самi»
09:55, 17:35 Т/с
«Детективи»
11:25 Х/ф «Вiдпустка за
власний рахунок»
13:50, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 11»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:45 Т/с «Гаваї 5.0»

19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив - 2»
НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 08:00 Kids Time
06:07 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
08:02 М/ф «Неймовiрнi
пригоди кота»
09:45 Х/ф «Агент Кодi
Бенкс»
11:45 Х/ф «Агент Кодi
Бенкс 2»
13:40 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Дешево i сердито
21:20 Суперiнтуїцiя
00:15 Х/ф «Заручини в
уявi»
МЕГА
6:40, 12:30 Дзеркало
iсторiї
07:40 Смертельна зустрiч
08:40, 21:40 Свiтанок
планети
09:40 Хто з’їв наше
м’ясо?
10:40 Мiстична Україна
11:30 Паралельний свiт
14:20, 22:40 Мисливець

та жертва
15:20 Анатомiя бою
16:20, 20:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
17:10 Мега-їжа
18:10 Далеко i ще далi
19:50 Секретнi iсторiї
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
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 «У
центрi уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»

10:40 «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 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 Х/ф «Дiти шпигунiв»
23:40 «КВН»
ІНТЕР
7:00, 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 Х/ф «Влiтку я надаю
перевагу весiллю»
11:10, 12:25 Д/п
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
14:20 «Сiмейний суд»
15:20 «Жди меня»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Культ»
23:45 Т/с «Розумниця,
красуня»

ICTV
6:50 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:00 Без гальм
11:00 Дивитись усiм!
12:00, 13:20 Х/ф «Агенти
ФБР»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:20 Х/ф «Вогонь
iз пекла»
16:45 Х/ф «Вiд колиски до
могили»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Кримiнальна
Україна
21:25 Т/с «Нiконов i Ко»
22:25 Свобода слова
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, 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 Час:
Важливо
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Кордон держави
2+2
6:15 «Top Gear»
08:25, 19:00 «ДжеДАI»
08:45 Х/ф «Святий
Петро»
12:45 «Українськi
сенсацiї»
13:45, 18:50 «Люстратор
7,62»
14:45 «Люстратор.
Спецпроект»
15:45 «Секретнi
матерiали»
18:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:00 Х/ф «Загiн
порятунку»
22:00 Т/с «Таксi: Бруклiн»
23:00 Д/п «Дембель»
00:00 Д/п «Пiдземнi
мiста. Стамбул»

ВI В ТО Р О К , 1 2 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:30 Марiччин кiнозал
07:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
09:00, 19:30 ТСН
09:45 «Чотири весiлля 4»
11:00 «Мiняю жiнку - 2»
12:15, 12:50 «Слiпа»
13:15, 14:10 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:10, 16:10 «Розсмiши
комiка 5»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 3»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Х/ф «Збройовий
барон»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:35, 23:25 Золотий
гусак
09:45 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:15 Т/с «Таксi»
10:55 Д/с «Джон
Фiтцжеральд Кеннедi»
16:35 Подорожнi

17:30 Мистецький пульс
Америки
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Травма»
21:50 Вiйна i мир
22:40 Класики свiтової
лiтератури
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 Зоряний шлях
11:50, 21:00, 23:30 Т/с
«Самара»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
6:30 «Щоденник для
батькiв»
07:00 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
07:30 Приборкувачi
крокодилiв
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»

10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:15, 21:00 Чудеса
природи
13:40 «Будьте здоровi!»
14:00, 23:10 Тисяча днiв
планети
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 Сiм природних
чудес України. Балаклава
18:45 В гостях у Д.
Гордона. Л. Кравчук
21:40 «Вiдлуння»
22:10 Левиний рик
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультмiкс
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, 19:55 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:20, 22:00 Країна У

18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:30, 15:55 «ВСе буде
добре!»
08:30 «Вагiтна у 16»
09:30 «Доньки-матерi»
10:25 «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
Павлом Костiциним»
22:35 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
НТН
6:40 Х/ф «Капiтан
«Пiлiгрима»
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»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:17 Т/с «Друзi»
11:00 Т/с «Щасливi
разом»
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Вiд пацанки до
панянки
22:30 Х/ф «Мiльйонер
мимоволi»
00:25 Х/ф «Великий тато»
МЕГА
6:40, 12:30 Дзеркало
iсторiї
07:40 Смертельна зустрiч
08:40 Свiтанок планети
09:40 Свята вода
10:40 Мiстична Україна
11:30 Паралельний свiт
13:20, 19:50 Секретнi

iсторiї
14:20, 22:40 Мисливець
та жертва
15:20 Анатомiя бою
16:20, 20:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
18:10 Далеко i ще далi
21:40 Синя безодня
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:10 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
00:35 «Служба порятунку»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове

поколiння»
10:40 «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»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
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, 21:00 Т/с «Культ»
12:25 Д/п «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:30 «Судовi справи»
14:20, 16:15 «Сiмейний
суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:45 Т/с «Розумниця,
красуня»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 16:50 Т/с
«Пiвнiчний вiтер»
11:50, 13:20 Х/ф «Вогонь
iз пекла»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 22:25 Т/с «Вiддiл
44»
15:30, 16:20, 21:25 Т/с
«Нiконов i Ко»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:20 Х/ф «Шосе смертi»
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 Час:
Важливо
13:15, 14:10 День
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Хронiка дня
2+2
08:30, 18:30 «Спецкор»
08:50, 18:50 «Люстратор
7,62»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Пiдземнi
мiста. Стамбул»
10:15 Д/п «Пiдземнi
мiста. В’єтнам»
12:05 Х/ф «Вiйна
драконiв»
13:55 Х/ф «Ера драконiв»
15:40, 22:00 Т/с «Таксi:
Бруклiн»
16:40 Х/ф «Загiн
порятунку»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Пiд прицiлом»
23:55 Д/п «Пiдземнi
мiста. Токiо»

С Е Р Е ДА , 1 3 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:30 Марiччин кiнозал
07:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
09:00, 19:30 ТСН
09:45 «Чотири весiлля 4»
11:00 «Мiняю жiнку - 2»
12:15, 12:50 «Слiпа»
13:15, 14:10 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:10, 16:10 «Розсмiши
комiка 5»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 4»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Х/ф «5 днiв у
серпнi»
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 М/ф «Друзi янголiв»
13:55 Школа Мерi
Поппiнс
15:20 Вiктор Павлик.

Концертна програма
17:10 Д/с «Вiзит до
Кореї»
18:15 Новини. Свiт
19:20 Т/с «Травма»
21:25 Тенiс. Кубок Девiса.
Щоденник
21:50 Слiдство. Iнфо
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 Зоряний шлях
11:50, 21:00, 23:30 Т/с
«Самара»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
6:30 «Щоденник для
батькiв»
07:00 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
07:30 «Вiдлуння»
09:50, 16:50 «Алло,

лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:15, 21:00 Чудеса
природи
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:00, 23:00 Тисяча днiв
планети
15:40, 22:10 Левиний рик
17:45 Дика планета
18:10 Сiм природних
чудес України
18:40 В гостях у Д.
Гордона. Л. Кравчук
21:40 Глобал - 3000
23:50 «Натхнення»
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
08:00 Мультмiкс
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, 19:55 Т/с
«Домашнiй арешт»

16:20, 22:00 Країна У
18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:10, 15:55 «Все буде
добре!»
09:10 «Зiркове життя»
10:05 «Україна має
талант! Дiти»
12:50 «Україна має
талант!-6»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
7:00 Х/ф «Звинувачується
весiлля»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Судiть самi»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»

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»
22:25 Т/с «CSI: Маямi - 8»
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив - 2»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:20 Т/с «Друзi»
11:00 Т/с «Щасливi
разом»
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Вiд пацанки до
панянки
22:10 Х/ф «Особливо
небезпечна»
00:00 Х/ф «100 футiв»
МЕГА
6:40, 12:30 Дзеркало
iсторiї
08:40 Свiтанок планети
09:40, 17:10 Мега-їжа
10:40 Мiстична Україна

11:30 Паралельний свiт
13:20, 19:50 Секретнi
iсторiї
14:20, 22:40 Мисливець
та жертва
15:20 Анатомiя бою
16:20, 20:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
18:10 Далеко i ще далi
21:40 Синя безодня
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
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 «У
центрi уваги»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40 «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»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 21:00 Т/с «Культ»
12:25 Д/п «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:30 «Судовi справи»
14:20, 16:15 «Сiмейний
суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:45 Т/с «Розумниця,

красуня»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 16:50 Т/с
«Пiвнiчний вiтер»
12:00, 13:20 Х/ф «Кохання
на трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 22:20 Т/с «Вiддiл
44»
15:30, 16:20, 21:25 Т/с
«Нiконов i Ко»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:20 Х/ф «Чорна хвиля»
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 Час:
Важливо
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:32 Хронiка дня
2+2
08:30, 18:30 «Спецкор»
08:50, 18:50, 19:20
«Люстратор 7,62»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Пiдземнi
мiста. Токiо»
10:15 Д/п «Пiдземнi
мiста. Прага»
11:10 «6 кадрiв»
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 «Пiд прицiлом»
20:00 Х/ф «Тунель»
23:55 Д/п «Пiдземнi
мiста. Дублiн»

Ч Е ТВ Е Р , 1 4 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
7:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
09:00, 19:30 ТСН: «ТСН»
09:45 «Чотири весiлля 5»
11:00 «Мiняю жiнку - 2»
12:15, 12:50 «Слiпа»
13:15, 14:10 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:10, 16:10 «Розсмiши
комiка 5»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 4»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:15 «Право на владу
2016»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:35, 23:25 Золотий
гусак
10:15 Т/с «Таксi»
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:40 М/ф «Друзi янголiв»
15:35 Надвечiр’я. Долi
17:10 Д/с «Вiзит до

Кореї»
18:15 Новини. Свiт
19:20 Т/с «Травма»
21:25 Тенiс. Кубок Девiса.
Щоденник
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22:40 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
09:15 Зоряний шлях
11:50, 21:00, 23:30 Т/с
«Самара»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
00:15 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
07:00 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за

днем»
12:15, 21:00 Чудеса
природи
13:50, 23:10 Тисяча днiв
планети
15:40, 22:10 Левиний рик
18:15 Сiм iсторичних
чудес України. Софiя
Київська
18:45 В гостях у Д.
Гордона. Л. Кравчук
21:40 «Вiдлуння»
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультмiкс
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, 19:55 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:20, 22:00 Країна У
18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
00:00 Т/с «Свiтлофор»

СТБ
08:50 «Зiркове життя»
10:30 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
13:15 «Україна має
талант!-6»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 11»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:20, 21:30 Т/с «CSI:
Маямi - 8»
15:15 Т/с «Гаваї 5.0»

19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Справжнiй
детектив - 2»
НОВИЙ КАНАЛ
07:27 Т/с «Друзi»
13:40 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Вiд пацанки до
панянки
22:10 Х/ф «Серцеїдки»
00:45 Х/ф «Заручини в
уявi»
МЕГА
8:40 Свiт на долонi
10:40 Мiстична Україна
11:30 Паралельний свiт
13:20, 19:50 Секретнi
iсторiї
14:20, 22:40 Мисливець
та жертва
15:20 Анатомiя бою
16:20, 20:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
17:10 Хто з’їв наше
м’ясо?
18:10 Далеко i ще далi

21:40 Синя безодня
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
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 «У
центрi уваги»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40 «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 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
7:00, 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, 21:00 Т/с «Культ»
12:25 Д/п «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:30 «Судовi справи»
14:20, 16:15 «Сiмейний
суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
23:45 Т/с «Розумниця,
красуня»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50 Т/с «Пiвнiчний
вiтер»
11:45, 13:20 Х/ф «Чорна
хвиля»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 22:20 Т/с «Вiддiл
44»
15:30, 16:20, 21:25 Т/с
«Нiконов i Ко»
16:50 Т/с «Сонька Золота
Ручка»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
23:20 Х/ф «Колонiя»
5 КАНАЛ
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, 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 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
2+2
09:00, 19:20, 23:20
«Секретнi матерiали»
09:20 Д/п «Пiдземнi
мiста. Дублiн»
10:15 Д/п «Пiдземнi
мiста. Москва»
11:10 «6 кадрiв»
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 «Тунель»
20:00 Х/ф «Цiль номер
один»
23:55 Д/п «Пiдземнi
мiста. Єрусалим»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 5 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:30 Марiччин кiнозал
07:00, 08:00 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
09:00, 19:30 ТСН
09:45 «Чотири весiлля 5»
11:00 «Мiняю жiнку - 2»
12:15, 12:50 «Слiпа»
13:15, 14:10 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:10, 16:10 «Розсмiши
комiка 5»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:20 «СватиКИ»
22:00 «Свiтське життя»
23:00 «Вечiрнiй Київ»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
10:15 Т/с «Таксi»
11:55 Д/ф «Повернення»
12:20 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13:30 Казки Лiрника
Сашка
15:00 Театральнi сезони
15:30 Вiра. Надiя. Любов
18:15 Новини. Свiт

19:40 Т/с «Травма»
20:30 Х/ф «Скажи
кукурудза»
21:25 Тенiс. Кубок Девiса.
Щоденник
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 Зоряний шлях
11:50, 21:00, 23:30 Т/с
«Самара»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
00:15 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
6:30 «Щоденник для
батькiв»
06:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
07:20 «Будьте здоровi!»

10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:15, 21:00 Чудеса
природи
13:10, 17:45 Чарiвнi свiти
14:00, 23:10 Тисяча днiв
планети
15:40, 22:10 Левиний рик
18:15 Сiм чудес України.
Судак
18:50 В гостях у Д.
Гордона. В. Фокiн
00:00 «Еротична спека»

Футбол»
21:00 Х/ф «Я, робот»
23:10 Х/ф
«Американський пирiг»
СТБ
5:55 «Зiркове життя»
07:50 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
09:35 Х/ф «Маша»
11:30 Х/ф «Ой, ма-мочки!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:45 Х/ф «Остання роль
Рiти»
22:35 Х/ф «Дорога моя
донечко»

ТЕТ
6:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
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 «Домашнiй
арешт»
17:20 М/ф «Як козаки...»
20:00 М/с «Козаки.

НТН
6:35 Х/ф «Невизначена
особа»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Судiть самi»
09:50, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с

«CSI: Маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15, 23:45 Т/с «Гаваї
5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
НОВИЙ КАНАЛ
5:57 М/с «Кунг-фу Панда:
Легенди крутостi»
07:15 Kids Time
07:17 Т/с «Друзi»
09:45, 20:00 Вiд пацанки
до панянки
19:00 Т/с «СашаТаня»
22:00 Х/ф «Сiнiстер»
00:05 Х/ф «Сiнiстер 2»
МЕГА
6:40, 12:30 Дзеркало
iсторiї
07:40 Смертельна зустрiч
08:40 Арльберг: окраса
Австрiї
10:40 Мiстична Україна
11:30 Паралельний свiт
13:20, 19:50 Секретнi
iсторiї
14:20, 22:40 Мисливець
та жертва

16:20, 20:50 Вiн i вона.
Бiй за життя
17:10 Свята вода
18:10 Далеко i ще далi
21:40 Синя безодня
23:30 Вражаюче вiдео

Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»

ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20 «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
5:40, 12:25 Д/п «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
06:30 М/ф «Мауглi»
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 «Культ»
14:20, 16:15 «Сiмейний
суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:00 Х/ф «Полiт
фантазiї»

K1
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 16:50 Т/с «Сонька
Золота Ручка»
12:00, 13:20 Х/ф «Няньки»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30 Т/с «Вiддiл 44»
15:30, 16:20 Т/с «Нiконов
i Ко»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25, 22:05 Т/с «На
трьох»
23:30 Х/ф «Найманець»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25, 18:45 Мiсцевий час
06:43, 08:20, 21:25
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!
16:40 Мотор
19:50 Час. Пiдсумки дня
23:30 Хронiка дня
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:50, 18:50 «Люстратор
7,62»
09:00, 19:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Пiдземнi
мiста. Єрусалим»
11:10 «6 кадрiв»
13:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:45 Т/с «Загублений
свiт»
15:40 Т/с «Таксi: Бруклiн»
16:40 Х/ф «Цiль номер
один»
20:00 Х/ф «Таксi»
21:50 Х/ф «На старт,
увага, оммммм»
23:50 Х/ф «Порушуючи
правила»

СУБОТ А , 16 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 А/ф «Риф 3Д»
07:35 Марiччин кiнозал.
М/ф «Маша i ведмiдь»
08:05 «СватиКИ «
09:40, 19:30 ТСН
10:40 «Свiтське життя»
11:40 Т/с «Центральна
лiкарня»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
6»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:10 Х/ф «Джекi Браун»
UA:ПЕРШИЙ
8:35, 23:40 Золотий гусак
09:10 Мистецький пульс
Америки
10:50 Школа Мерi
Поппiнс
11:05 Казки Лiрника
Сашка
11:35 М/ф «Друзi янголiв»
12:20 Х/ф «Дитячий
секрет»
14:25 Чоловiчий клуб.

Спорт
15:30 Чоловiчий клуб
16:10 Д/ф «Джиммi
Картер»
17:35 Т/с «Мафiоза»
21:30 Тенiс. Кубок Девiса.
Щоденник
22:00 М/ф «Дорога»
22:20 Альтернативна
музика
23:00 Територiя закону
23:20 Вперед на Олiмп!
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10, 05:20 Зоряний
шлях
08:50 Х/ф «Олександра»
10:50 Т/с «Сила серця»
14:40, 15:20 Т/с «Сила
Вiри»
19:45 Д/ф «Поколiння
Янтар»
20:50 Футбол. Супер
Кубок України «Шахтар» «Динамо»
23:20 Х/ф «Маша й
ведмiдь»

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 «Синьйор
Робiнзон»
14:30 Сiм природних
чудес України
16:30 М. Поплавський
«Серцем i душею»
17:00 Концерт
М.Поплавського
«Українська пiсня року»
20:00 Тисяча днiв планети
22:00 Х/ф «8 з
половиною»
00:30 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
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»
11:25 М/с «Маша i
Ведмiдь»
12:40 М/ф «Роботи»
14:30 Х/ф «Моя
супермама»
16:25 М/ф «Як козаки...»
18:50 М/с «Козаки.
Футбол»
19:50 Х/ф «Я, робот»
22:00 Х/ф
«Американський пирiг»
23:50 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
11:55 «Єгорушка проти
експертiв!»
13:05 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
14:50 Х/ф «Остання роль
Рiти»
17:00 Х/ф «Дорога моя
донечко»

19:00 Х/ф «Подiлись
щастям своїм»
23:30 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
6:50 Х/ф «Стара
фортеця»
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: викрадена»
НОВИЙ КАНАЛ
07:30 Дешево i сердито
09:50 Вiд пацанки до
панянки
11:45 Хто зверху
13:50 Т/с «СашаТаня»
17:10 Х/ф «Ямакасi»
19:00 Х/ф «Погоня»
21:00 Х/ф «Трейсери»
22:50 Х/ф «Поцiлунок
дракона»
00:50 Х/ф «Серцеїдки»

МЕГА
6:30 Мiстична Україна
08:20 Анатомiя бою
10:00 Карл Великий
12:00 Шукачi пригод
13:50 Синя безодня
16:40 Далеко i ще далi
18:20 Паралельний свiт
21:00 Шiсть почуттiв
23:50 Вирiшальна мить
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Концерт М.
Поплавського у Варшавi»
14:10 «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
08:15 «Мультфiльми»
10:00 М/с «Мiа та я»
11:20 Х/ф «Чарiвник Макс
i легенда про перснi»
13:10 «КВН»
15:15 «Розсмiши комiка»
17:00 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «Орел i Решка»
23:00 Т/с «Красуня та
чудовисько»
ІНТЕР
6:45, 20:00 «Подробицi»
07:45 М/ф «Мауглi»
09:00 Х/ф «Формула
кохання»
11:00 Х/ф «Бiлоруський
вокзал»
13:00 Х/ф «Жiноча
iнтуїцiя»
15:20 Т/с «Ластiвчине
гнiздо»
20:30 «Слов’янський
базар у Вiтебську»

ICTV
8:10 Кримiнальна Україна
09:10 Секретний фронт
11:05 Громадянська
оборона
12:05, 13:00 Iнсайдер
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Бетховен»
15:05 Х/ф «Бетховен-2»
16:50 Х/ф «Няньки»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Бiй без
правил»
22:10 Х/ф «Втеча з
Шоушенка»
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 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
13:10 Кiно з Я. Соколовою
14:10 Феєрiя мандрiв
15:15 Час iнтерв’ю
17:10 «Дзеркало iсторiї»
18:15 Фактор безпеки
20:00 Стоп корупцiї!
20:25 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно в Америку
22:32 Д/п «Останнiй мiф»
2+2
6:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25 «Облом.UA»
10:10 «Вайпаут»
12:00 «Top Gear»
15:00 Х/ф «Чорний орел»
16:50 Х/ф «Порушуючи
правила»
18:20 Х/ф «Таксi»
20:10 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю»
22:20 Х/ф «Пiраньї 3DD»

НЕДIЛЯ , 17 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00 «Шiсть кадрiв»
08:05 «Українськi
сенсацiї»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 Марiччин кiнозал
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт 5»
12:25 Т/с «Центральна
лiкарня»
15:15 Т/с «Свати - 3»
17:20 Т/с «Свати - 4»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Його любов»
00:40 «Свiтське життя»
UA:ПЕРШИЙ
6:45 Крок до зiрок
08:10 Смакота
08:35 Золотий гусак
11:55 Х/ф «Бiлий птах з
чорною ознакою»
13:45 Театральнi сезони
14:35 Фольк-music
16:05 Д/ф «Джиммi
Картер»
18:00 Т/с «Мафiоза»
21:00 Новини
21:30 Тенiс. Кубок Девiса.

Щоденник
23:00 Паспортний сервiс
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:30 Зоряний шлях
09:10 Х/ф «Маша й
ведмiдь»
11:00 Т/с «Сила Вiри»
15:00 Х/ф «Любов для
бiдних»
17:00, 20:00 Т/с «Кращий
друг родини»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
22:00 Т/с «Сила серця»
ТОНіС
6:00 Х/ф «Синьйор
Робiнзон»
07:50 «Натхнення»
09:50, 19:30 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
11:00 «Будьте здоровi!»
11:20 Х/ф «Моє останнє
танго»
14:00 «Шеф-кухар

країни»
15:10 Коли природа
наносить удар у вiдповiдь
16:10 НЛО: секретнi
архiви
17:10 «Трускавецька
фiєста»
20:40 «Кумири»
21:00 «Свiтськi хронiки»
21:35 Євромакс
22:00 Х/ф «Полковнику
нiхто не пише»
ТЕТ
6:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
07:30 Байдикiвка
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:25 М/ф «Роботи»
13:15 Х/ф «Моя
супермама»
15:10 Країна У
20:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
23:20 Т/с «Свiтлофор»

Народна
цілителька
Раїса проводить
прийом громадян
за попереднім
записом.
Тел: (097) 880-65-86,
(068) 882-07-90,
(099) 708-01-15

СТБ
5:55 «ВусоЛапоХвiст»
07:00 «ВСе буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:40 «Караоке на
Майданi»
11:35 Х/ф «Подiлись
щастям своїм»
16:05 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
19:00, 01:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
23:05 «Я соромлюсь
свого тiла 2»

НОВИЙ КАНАЛ
7:47 М/с «Дракони:
Вершники Олуха»
09:05 М/с «Кiт у чоботях»
11:00 Х/ф «Особливо
небезпечна»
13:00 Х/ф «Ямакасi»
14:45 Х/ф «Погоня»
16:45 Х/ф «Трейсери»
18:40 Х/ф «3 днi на
вбивство»
21:00 Х/ф «Людина
листопада»
23:00 Х/ф «Сiнiстер 2»

НТН
7:00 Х/ф «Золото партiї»
08:40 Т/с «Головний
калiбр»
11:55 «Розсмiши комiка»
13:45 Х/ф «Кримiнальний
талант»
16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Слiд
саламандри»
22:35 Х/ф «Бронежилет»
00:25 Х/ф «Ранчо
хижакiв»

МЕГА
6:30 Мiстична Україна
08:20 Анатомiя бою
10:00 Карл Великий
11:00 Таємниця
Джоконди
12:00 Шукачi пригод
13:50 Синя безодня
16:40 Далеко i ще далi
18:20 Паралельний свiт
21:00 Шiсть почуттiв
23:50 Вирiшальна мить
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 21:30

«Столиця»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Вiкно в Європу М.
Поплавського»
13:05 «Київськi iсторiї»
14:00 «Служба порятунку»
14:30 «Мультляндiя»
15:00, 00:00 «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
6:00 «Свати бiля плити»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:00 Х/ф «Чарiвник Макс
i легенда про перснi»
11:50 М/с «Мiа та я»
13:10 «Орел i Решка.
Курортний сезон»

Підприємству у м. Вишгороді на постійну
роботу, в цех ламінації та декору, потрібен робітник. Навчання, жінка/чоловік.
З/п — від 4 000 грн. Тел: (098) 159-54-57

Підприємству у м. Вишгороді на постійну роботу, в цех рідких фарб, потрібен маляр. З/п — договірна.
Тел: (098) 159-54-57
Продам земельну ділянку (у м. Вишгороді) 5 соток.
Тел: (063) 855-26-22

18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:00 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Дiти шпигунiв
3: Гру завершено»
22:40 «КВН»
ІНТЕР
6:50 «Подробицi»
07:20 «Мультфiльм»
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний»
13:00, 23:00
«Слов’янський базар у
Вiтебську»
15:30, 21:30 Т/с
«Ластiвчине гнiздо»
20:00 «Подробицi тижня»
ICTV
6:35 Х/ф «Бетховен»
08:20 Х/ф «Бетховен-2»
10:05 Зiрка YouTube
11:40 Дивитись усiм!

12:45 Факти. День
13:25 М i Ж
13:50 Х/ф «Втеча з
Шоушенка»
16:40 Х/ф «Бiй без
правил»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Початковий
код»
22:10 Х/ф «Людина, що
бiжить»
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
08:32 Феєрiя мандрiв
09:10 Сiмейнi зустрiчi
10:10 Кордон держави
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО

19:25 Невигаданi iсторiї
20:00 Д/п «Свiтова вiйна.
Загрози та виклики»
Частина 2
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
23:32 Фiнансовий
тиждень
2+2
6:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
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 «Ласкаво
просимо до раю»
18:10 Х/ф «Джек Гантер.
В пошуках скарбiв
Угарiта»
20:05 Х/ф «Джек Гантер.
Небесна зiрка»
22:05 Х/ф «Джек Гантер.
Прокляття гробницi
Ехнатона»

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК
«Ветеран» (гаражний бокс № 225) на ім’я Василя Анатолійовича ПРИЙМАКА
Вважати недійсними
втрачені документи
від 10.12.1991 р. про
членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний
бокс № 322) на ім’я
Катерини Петрівни
ХОМЯК
Вважати недійсними
втрачені
документи
від 10.12.1991 р. про
членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс
№ 208) на ім’я Ніни
Сергіївни ПИШНОЇ
Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991
р. про членство в
ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 253)
на ім’я Юрія Сергійовича МАЛАШКА

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про
право власності на житло за адресою: пр.
Молодіжний, 12, кв. 19, видане виконкомом
Вишгородської міської ради згідно з розпорядженням № 154 на ім’я Августини Миколаївни ПИКУЛЬ
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
З ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕЛЕТ
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Оператора гранулятора (пелети)
— з/п від 5000 грн.
Слюсаря-механіка — з/п від 5000 грн.
Тракториста — з/п від 4000 грн.
Різноробочого — з/п від 3000 грн.
Електрика — 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

8

9 липня

Вітаємо

У родині депутата міськради
Олексія РОСТОВСЬКОГО з’явився
на світ синочок. Вітаємо щасливих батьків і всіх
родичів іще одного вишгородця. Хай росте здоровим і розумним — на радість батькам і усій
вишгородській громаді, хай прославляє рідне
місто добрими ділами. Нашого полку прибуло!
Міський голова Олексій МОМОТ, секретар
ради Тетяна БРАЖНІКОВА, міська рада,
міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Êîíñåðâóºìî
áåç ðèçèê³â
Підготував Олександр КОНОНЕНКО
Розпочався сезон консервації, і господарки
прагнуть, щоб їх асортимент був найрізноманітнішим. Але сьогодні не про рецепти – їх в інтернет-мережі можна знайти сотні. Куди важливіше
— безпека вашої консервованої продукції.
Консервація — найсприятливіше середовище
для розмноження бактерій, законсервовані продукти
можуть приховувати в собі збудників різноманітних
хвороб, одна з яких особливо небезпечна. Ботулізм
існує стільки, скільки і людство. Спалахи епідемії
були зафіксовані практично у всіх країнах Європи.
Це гостре інфекційне захворювання виникає в результаті вживання продуктів, які містять отруйні речовини (токсини), що виробляються бактеріями ботулізму. Цей токсин – одна з найсильніших біологічних
отрут. Він у 375 тисяч разів активніший від отрути
гримучої змії.
Ботулізм – хвороба «брудних рук». Бактерія
живе скрізь. Ґрунт, вода, кишечник тварин, риб і
навіть людей – улюблені місця їх скупчення. Тепле
і вологе середовище провокує посилене зростання кількості бактерій, які викликають найпотужнішу
інтоксикацію організму. Щоб убезпечити вашу продукцію, треба дуже ретельно мити овочі і фрукти, які
ви заготовляєте, проводити відповідну до рецепта
теплову обробку.
У домашніх умовах самостійно відрізнити заражені консерви від доброякісних можна тільки по здуттю банок, яке спричинює накопичення газоподібних
продуктів життєдіяльності паличок ботулізму. Іноді
смак, запах і вигляд продукту можуть не змінюватися. Крім того, збудники хвороби накопичуються в
банці з консервантом не скрізь, а гніздами. Ось чому
одні люди, які вживали продукт з однієї банки, можуть захворіти на ботулізм, а інші – ні.
Враховуючи важкий характер перебігу хвороби
та можливі наслідки, краще не купувати консервовані продукти домашнього приготування, також не варто робити самостійно консерви з м’яса, риби і грибів.
При обробці продуктів для консервування в домашніх умовах слід дотримуватися чистоти і не використовувати зіпсовані овочі та фрукти; піддавати
тепловій обробці банки і кришки в обов’язковому порядку; зберігати домашні консерви при температурі
від +2 до +6 градусів тепла; продукцію із «бомбажних» (здутих) банок у жодному разі не можна використовувати у їжу.
Але якщо бактерія все ж потрапила до вашого
організму і з’явилися ознаки харчового отруєння, не
займайтесь самолікуванням – терміново зверніться
по медичну допомогу. Ігнорування хвороби або неправильне та несвоєчасне лікування може призвести до таких наслідків, як параліч, пневмонія і навіть
смерть хворого.
Вважати недійсними втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 417) на ім’я Станіслава Івановича
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Прокуратуру Київської області
очолив Дмитро Чибісов
У середу, 6 липня, генеральний прокурор України Юрій Луценко представив
колективу прокуратури Київської області
нового керівника — старшого радника юстиції Дмитра Чибісова — повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.
Д. Чибісов свою роботу в органах прокуратури розпочав у листопаді 2000 року слідчим
Хмільницької міжрайонної прокуратури Вінницької області. У подальшому працював на
посадах слідчого прокуратури Дніпровського
району м. Києва, заступника прокурора Оболонського району м. Києва, Переяслав-Хмельницького міжрайонного прокурора Київської
області, заступника прокурора Київської області, прокурора Чернігівської області, начальника відділу нагляду за додержанням законів
органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному
провадженні прокуратури Київської області.

Потрібні охоронники — доба/три,
дві доби/чотири, денні зміни та вахти в
м. Вишгороді та м. Києві.
Охорона різних об’єктів.
Доба-250-240-300-150 грн.
(067) 979-67-61, Антон Дмитрович.
(097) 546-37-09, Ігор Геннадійович.
(096) 015-74-95, Юрій Анатолійович.

Назва установи

дата та час проведення

Адреса

1

Ірпінський міський центр зайнятості населення

05.07.2016
з 10.00 до 13.00

вул. Троїцька, 40,
м. Ірпінь

2

Васильківська РДА

07.07.2016
з 10.00 до 13.00

вул. Покровська, 4
м. Васильків

3

Управління соціального за- 12.06.2016
хисту населення Іванківської з 10.00 до 13.07.2016
РДА

вул. Поліська, 1,
смт Іванків

4

Бородянський центр соці- 13.07.2016
ально-психологічної реабілі- з 10.00 до 13.00
тації населення

вул. Центральна, 228,
смт Бородянка

5

Управління соціального за- 14.06.2016
хисту населення Поліської з 10.00 до 13.07.2016
РДА

вул. Жовтнева, 66,
смт Красятичі

6

Управління соціального за- 19.07.2016
хисту населення
з 10.00 до 13.00
Фастівської РДА

вул. Соборна,16,
м. Фастів

7

ЦНАП Вишгородської район- 21.07.2016 (чт)
ної державної адміністрації
з 10.00 до 13.00

площа Т. Шевченка, 1,
м. Вишгород

8

Управління соціального за- 26.07.2016
хисту населення Макарів- з 10.00 до 13.00
ської РДА

смт Макарів,
пров. Гетьманський, 2

9

Управління соціального за- 28.07.2016
хисту населення Обухівської з 10.00 до 13.00
РДА

вул. Київська, 24,
м. Обухів

Щоб отримати додаткову інформацію щодо графіка прийому або попередньо записатись на прийом, телефонуйте: (04598) 53-621

Вважати недійсними втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 407) на ім’я Олексія Миколайовича ФІЛІПЕНКА

Вважати недійсними втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 276) на ім’я Олени Віталіївни УБОЖЕНКО
Вважати недійсними втрачені документи від
29.10.2009 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 392) на ім’я Миколи Францевича ЯРКОВЦЯ
Вважати недійсними втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 17) на ім’я Миколи Степановича ВАСИЛЕНКА
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

Заступник головного редактора — Вікторія Шмигора
Літредактор — Валентина Яковенко
Кореспонденти — Валентина Яковенко, Олександр Кононенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук

P. S.

№

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

Т. в. о. директора — головний редактор
КП «Редакція газети «Вишгород» —
Марина Кочелісова

Погляди редакції не завжди збігаються
з думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність
даних несу ть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

Вишгород

Графік прийомів громадян фахівцями Вишневського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги на липень 2016 року

Цікаво

ІЗ НАРОДЖЕННЯМ ПЕРВІСТКА!

Âèøãîðîä

Мозаїка

2016 року

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад 11 000 примірників

Не хочеш, аби сіли на шию,
— не кланяйся низько

Ë³òíº ñîíöå: ÿê ïðàâèëüíî çàñìàãàòè
Ваше здоров’я
Підготував Олександр КОНОНЕНКО
Користь від сонця. Ультрафіолетові промені
активують обмін речовин, покращують роботу залоз внутрішньої секреції і кровоносної системи,
збільшують кількість гемоглобіну. Під променями
сонця в організмі виробляється вітамін Д, який
зміцнює кістки, імунну систему, допомагає засвоєнню мінеральних речовин. Ультрафіолетове проміння має антибактеріальну
дію, шкіра стає здоровішою, еластичнішою, зникають ранки та
вугрі.
Шкода від сонця. Надмірне перебування на сонці сушить
шкіру, спричинює її передчасне старіння, руйнує білки й інші корисні речовини. Зловживання сонцем може призвести до утворення меланоми, відомої як рак шкіри.
Постраждати може і головний мозок. Довге перебування на

сонці з непокритою головою призводить до сонячного чи
теплового удару, який може навіть спричинити летальний
результат.
Правила безпеки:
– перебувайте на сонці в сонцезахисних окулярах;
– якщо у вас особливо чутлива шкіра, засмагайте тільки в тіні;
– не засмагайте натщесерце чи одразу після їжі (витримайте паузу – годину-півтори);
– пийте більше рідини, щоб уникнути зневоднення організму;
– не можна знаходитися на сонці людям із пухлинами, захворюваннями щитовидної залози, цукровим діабетом, гіпертонією;
– не можна засмагати вагітним;
– користуйтесь засобами для засмаги.
Під час засмагання не можна спати і не варто читати.
Дотримуйтесь цих рекомендацій — і тоді сонце принесе
лише радість, здоров’я і насолоду, тим більше що це його основна місія стосовно людини.

