Дорогі вишгородці!
Це символічне свято є днем нашої вищої, духовної єдності – єдності національної. Утвердження в нашому народі християнства стало справжнім стрижнем, довкола
якого сформувалася наша духовність, виховалися десятки поколінь, які гідно несли
традиції народу, насамперед — поваги до
ближнього та любові до Бога.
Відповідно до Конституції України держава відділена
від церкви, але ми не можемо бути відділені від тих процесів, які проходять у суспільстві. І я щиро дякую духовенству, яке допомагає владі вести народ, сприяє його
об’єднанню.
У цей святковий день бажаю всім щедрої Божої благодаті, духовної наснаги, міцного здоров’я та довголіття!
Міський голова Олексій МОМОТ

Сердечно вітаю усіх зі світлим Днем
Хрещення Київської Русі-України!
Це благословенне свято ми відзначаємо у День Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого, на долю якого
випало прийняти Хрещення Київської Русі.
Неможливо переоцінити значення
християнських традицій в українській історії. З сивої давнини до сьогоднішнього
дня наша золотоверха столиця об’єднує усіх нас як культурний і духовний центр України. Адже саме тут відбулося
духовне та культурне єднання наших предків.
Щиро зичу всім міцного здоров’я, миру, любові, сімейного тепла та Божого благословення.
Зичу успіхів у всіх добрих починаннях.
Секретар Вишгородської міської ради
Тетяна БРАЖНІКОВА

Шановні жителі міста!
Вітаю вас усіх з Хрещенням Київської Русі, яке ми
відзначаємо у ці дні.
Прийняття християнства як державної релігії було
доленосним історичним актом, який вивів Київську Русь
на новий цивілізаційний рівень, визначив її місце у колі
християнських держав, дав могутній поштовх для розвитку нової якості та змісту культури, політичних і громадських інститутів.
Важко переоцінити вплив православного християнства на суспільну
мораль і правову свідомість наших пращурів.
Наша духовна культура завжди демонструвала і продовжує демонструвати сьогодні толерантне ставлення до інших культур і релігій, ініціювала й ініціює вагомий, взаємозбагачувальний, безперервний культурний діалог зі світом.
Переконаний, з вірою у майбутнє ми зуміємо досягти омріяних висот.
Заступник міського голови Трохим ІВАНОВ
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Запитай у мера

Питання випуску:
На пустирі біля
адмінбудинку
з’явився паркан...
Продовжуємо рубрику
«Запитай у мера». На ваші
запитання відповідає

Пішохідний фонтан

Олексій МОМОТ,
міський голова
Ми огородили територію у
центрі міста та розпочали будівництво дитячого скверу. Проект
завершено. Кошторис (після неймовірної бюрократичної процедури) пройшов державну експертизу.
Отже, щоб унеможливити
плітки альтернативно-обдарованих тролів на період існування
паркану (мовляв, у центрі буде
чергова багатоповерхівка чи ще
щось), розміщую невеличку ескізну частину проекту.
«Родзинкою» скверу буде пішохідний фонтан у його центрі.
Гадаю, що у спекотні дні особливо буде задоволена малеча.

Увага!

Планове
відключення
світла
1 (п’ятниця) та 8 липня
(п’ятниця) з 9:00 до 17:00 не буде
світла на вул. Київській, 6, 8 і в
магазині «Дніпро»
Вишгородський РЕМ

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?
Індекс газети «Вишгород» у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007.
У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює:
понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» —
Олексій, тел: 063-63-66-387

аФішка

Потрібні

ЗА ПІДТРИМКИ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
23-24 липня (субота-неділя) о 10:00 годині — початок регати «Різдво Святої Ольги». Це вже XVI щорічні змагання, присвячені очільниці нашого міста у
давні часи. Цього року вітрильницькі змагання проходитимуть під патронатом міського голови Олексія
Момота.
Організатор — Флотилія «Вільні вітрила» (ФСТ
«Україна», КП «УФКС», БФ «Святої Ольги»). Спостерігати за успіхами наших земляків — майстрів
і аматорів вітрильного спорту можна з набережної
Київського водосховища.
ОСВЯЧЕННЯ НАРІЖНОГО КАМЕНЮ
26 липня (вівторок) об 11:00 — чин освячення
наріжного каменю церковної зали парафії св. Володимира (м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, 5-а)

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

звершить місцеблюститель Патріаршого престолу
УПЦ КП митрополит Єпифаній.
СПАДЩИНА запрошує
26 липня 2016 р. (вівторок) о 15:00 у приміщенні малої зали адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1) відбудеться круглий стіл на тему: «Алкоголізм серед жінок і молоді».
Організатор — духовно-просвітницький центр
«Спадщина».
Запрошуються священнослужителі, медичні працівники, представники правоохоронних органів і громадських організацій, активісти, небайдужі жителі м.
Вишгорода.
Координатор заходу: радник голови Вишгородської райдержадміністрації Степанія Сідляр (тел:
067-459-31-56)

Ідеї до Дня міста
На порозі — 1070 річниця від
дня заснування Вишгорода. Чекаємо ідей і пропозицій стосовно участі у відзначенні цієї дати.
Звертайтеся до організаційного
відділу апарату виконавчого
комітету Вишгородської міської ради (м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка. 2, 4-ий поверх, к. 92,
тел.: 04596-22-037.
Організаційний комітет

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Дорогі земляки!
Вітаю вас зі знаменним
для всього українського народу святом — 1028-ю річницею Хрещення Руси-України,
яку відзначаємо 28 липня.
У цей день ми вшановуємо пам’ять Святого рівноапостольного князя Володимира Великого.
Охрестивши Русь, він не просто запровадив

нову віру на українських землях. Він зробив
крок назустріч зміцненню держави, посиленню її авторитету за кордоном, налагодженню взаємовигідних зв’язків із близькими і
далекими сусідами. Князь Володимир не
просто обрав релігію для свого народу, він
фактично визначив шлях політичного розвитку держави.
У релігійному аспекті це свято є одним із
найбільш символічних. Воно уособлює вищу

Суспільство
духовну та національну єдність. Християнство заклало підвалини для формування подальшої духовної основи народу, визначення
наших національних традицій, релігійних і
культурних пріоритетів. І цей безмежний духовний потенціал нині є невичерпним джерелом духовних сил для українців, які необхідні
для творення добрих справ, примноження
благ і постійного розвитку.
Щиро вітаю всіх зі святом! Зичу всім ро-

Вишгородська міська організація ветеранів війни,
праці та військової служби

Підтримайте петицію
Андрій КОТІЙ,
голова правління Благодійної організації
«Чорнобильський фонд здоров’я»
Благодійна організація «Чорнобильський
фонд здоров’я», відповідно до законодавства України, своєї статутної мети, в інтересах громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, здійснює
благодійну діяльність та відкрила низку
благодійних програм.
Програми орієнтовані на покращення
соціального забезпечення «чорнобильців»,
яким компенсації та пільги мають надаватися
державою та органами місцевого самоврядування безоплатно.
У межах своїх програм, за рахунок благо-

Пропозиція
засобів, громадян-суб›єктів підприємницької діяльності
від восьми до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». Однак, дотепер жоден перевізник не
поніс справедливого покарання.
Головний аргумент відмови пільговикам з боку
власників транспорту — відсутність грошової компенсації, що не надходить від держави.
Якщо пільговику звернутися до суду, він, як правило, його виграє. Але якщо кожен потерпілий так робитиме, то настане справжній колапс. Досить рішення одного суду довести до всіх АТП.
А найпростіший вихід — при черговому перерахунку
тарифу на проїзд у вартість квитка включити вартість
проїзду пільгового пасажира. При цьому — скоротити
на розрахункову величину вартості проїзду пільговиків
пенсійний податок. Тоді компенсація залежатиме не від
чиновників, а від обґрунтованої плати за проїзд, відпадуть претензії до держави від перевізників і підстави
для обмеження безкоштовного проїзду пільговиків.
Докладніше
читайте на сайті газети «Вишгород»

Сьогодні світу потрібна
потужна програма боротьби з
тероризмом та агресією.
Про це лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила
журналістам після зустрічі з
працівниками медичних закладів у Чернігові, коментуючи
теракт у Ніцці, внаслідок якого
загинуло 77 мирних жителів.
«Світ має підготувати набагато сильніші, дієвіші програми боротьби з тероризмом,
війною, насиллям, агресією,
як захистять від цього жахіття
наші родини і народи, інакше
ми далі будемо втрачати і оплакувати наших синів і доньок», –
наголосила політик.
За її словами, терористи

«ЗА» благодійність без податків
дійності, організація планує передавати «чорнобильцям» житло, ліки, продукти харчування
тощо, але відповідно до положень Податкового
кодексу України, суми, які перевищують граничний розмір доходу, визначений згідно зі ст. 169
ПКУ, встановленого на 1 січня звітного податкового року, підлягатиме оподаткуванню.
Відповідно до Закону України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги»
від 2 вересня 2014 року № 1668-VII, встановлено,
що суми коштів, отриманих благодійниками-фізичними особами (які внесені у Реєстр волонтерів
АТО) на банківські рахунки для надання благодійної допомоги на користь АТО, не включатимуться
в загальний місячний (річний) оподатковуваний
доход платника податку на доходи фізичних осіб.

По відношенню до чорнобильців така ситуація є вкрай несправедливою, міжнародні благодійники при наданні благодійної допомоги «чорнобильцям» не мають бажання ще й сплачувати
з цього податки. Державне недофінансування
статей «чорнобильського» закону тягне масове
народне обурення, отримання податків з нульових доходів не приносить користь державі.
Своєчасне внесення змін до Податкового
кодексу України щодо звільнення від оподаткування отриманої чорнобильцями благодійної допомоги створить умови для надходження в Україну великих обсягів благодійної допомоги, що
суттєво зменшить навантаження на державний
та місцеві бюджети в межах виконання Закону
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

Пенсії та допомоги для внутрішньо переміщених осіб
ДЖЕРЕЛО: УПФУ у Вишгородському районі

?

Куди необхідно звертатися пенсіонерам, які переселилися з Донецької та
Луганської областей, для продовження виплати пенсії за місцем фактичного перебування (проживання) та які для цього документи необхідно надати?
Перше, що необхідно зробити, стати на облік як внутрішньо переміщена особа в місцевому
управлінні соціального захисту населення за місцем перебування та отримати відповідну довідку.
Друге: після отримання довідки для продовження виплати пенсії за новим місцем проживання необхідно звернутися до управління
Пенсійного фонду України в районі (місті, районі
у місті), де пенсіонер зареєстрований як внутрішньо переміщена особа та фактично перебуває
(проживає).
До органу Пенсійного фонду України внутрішньо переміщена особа має надати заяву про
запит пенсійної справи та довідку про взяття на
облік внутрішньо переміщеної особи.
До заяви додаються копії документів, що
посвідчують особу пенсіонера (паспорта, пенсійного посвідчення), а також копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності)
та заява про перерахування пенсії на рахунок в
АТ «Ощадбанк».
Орган Пенсійного фонду України складає та
направляє до структурного підрозділу з питань
соціального захисту населення списки осіб, які
звернулись по призначення (відновлення) пенсій,
для розгляду на Комісіях з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам, утворених районними,
районними у мм. Києві і Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад.
Орган Пенсійного фонду України призначає (відновлює) пенсію тільки на підставі рі-

шення Комісії.
Якщо пенсіонер з 2014 року отримував пенсію на підконтрольній території, чи потрібно йому надати до управління Пенсійного фонду довідку про взяття на
облік внутрішньо переміщеної особи?
Такому пенсіонеру виплата пенсії проводилась до 01.02.2015 без надання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Для поновлення виплати пенсії, припиненої з
01.02.2015 у зв’язку з відсутністю реєстрації (як
внутрішньо переміщена особа), пенсіонер має
обов’язково звернутись до територіального органу соціального захисту населення та отримати
довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509.
Як здійснюється виплата пенсій після
прийняття рішення про їх відновлення або призначення ?
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 12.08.2015 № 615, уповноваженим
банком, що здійснює виплату пенсій, призначених внутрішньо переміщеним особам, є АТ
«Ощадбанк». Виплата пенсій внутрішньо переміщеним особам здійснюється шляхом зарахування коштів на платіжну картку Ощадбанку,
що видається пенсіонеру за умови надання ним
відповідного пакету документів (в тому числі, що
підтверджують особу та її статус) до відділення
Ощадбанку за місцем реєстрації.
Внутрішньо переміщеним особам, які отримують пенсії через підприємства поштового зв’язку
або установи інших банків, необхідно відкрити
рахунок для виплати пенсії в АТ «Ощадбанк» та
надати до органу Пенсійного фонду, де вони перебувають на обліку, заяву про зарахування пенсії на цей рахунок.
Таку заяву можливо залишити у банку, співробітники якого передадуть її до органу Фонду.
Крім того, відповідно до Постанови Кабінету
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динного щастя, міцного здоров’я і благополуччя! Нехай незламна віра, відчайдушна надія і безкорисна любов кріплять український
народ! Віримо, що з Божою поміччю здолаємо всі негаразди в країні, переможемо агресора на Донбасі і заживемо у мирній, процвітаючій та економічно успішній країні!
З повагою
Голова Київської облдержадміністрації
Максим МЕЛЬНИЧУК

Юлія Тимошенко:
Світ потребує потужної програми
боротьби з тероризмом

Виїзд із глухого кута
Ветерани війни, праці та військової служби, пенсіонери, інваліди та інші категорії громадян України
мають право на безкоштовний проїзд у міському та
приміському транспорті. Це не тільки матеріальна
допомога людям на схилі життя, а й визнання їхніх
заслуг, вияв особливої поваги.
Зрозуміло, що при приватному розвитку транспорту ця пільга практично не приносить підприємцю прибутку. Часто доводиться спостерігати, як
здоровий чолов’яга не пускає літньої людини в автобус
або взагалі виштовхує її. Водії «не пільгових», часто напівпорожніх автобусів категорично відмовляються безкоштовно перевозити ветеранів.
Всупереч існуючим законам України цим правом
можливо скористатися лише один раз на тиждень.
Адміністративні заходи до порушників Закону не застосовуються, становище з перевезенням ветеранів не
покращується. Податкова служба не реагує на те, що
автовласники беруть із пасажирів гроші, а квитків не
видають.
За Законом України — «Безпідставна відмова від
передбаченого пільгового перевезення громадян тягне
за собою накладення штрафу на водіїв транспортних

Вишгород
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будуть знущатись над цілими народами, якщо не народиться сильніша стратегія боротьби з агресією
та насильством.
«Я знаю, що сьогодні лідери
багатьох держав усвідомлюють
цю небезпеку і працюють над тим,
щоб світ став сильнішим у протидії
проти тероризму. Україна буде повноцінним учасником цієї боротьби
проти зла, з яким не можна жити,
з яким не можна миритись», – пояснила лідер «Батьківщини».
Юлія Тимошенко також висловила співчуття усьому французькому народу та родинам загиблих, які
загинули внаслідок теракту у Ніцці.

катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796–XII.
Пропонуємо підтримати ПЕТИЦІЮ ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо деяких
питань оподаткування благодійної допомоги
отриманої фізичними особами, громадянами
постраждалими внаслідок Чорнобильської
катастрофи – не включати такі суми в загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід
платника податку на доходи фізичних осіб.
Петиція Президенту України на сторінці офіційного Інтернет-представництва Президента України https://petition.president.gov.ua/petition/26215
Петиція Президенту України на Інтернет-сайті
Організації http://chernobyl-people.org/uk/petytsiyaprezydentu-ukrayiny-2/
З більш детальнішою інформацією про діяльність Організації та умовами її благодійних програм ви маєте можливість ознайомитись на Інтернет-сайті організації http://chernobyl-people.org/

Запитуйте — відповідаємо

Міністрів України від 17.03.2016 № 167, для ідентифікації одержувачів соціальних виплат, які є
внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати їм соціальних виплат здійснюється
емісія платіжних карток із зазначенням на них
графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису. Для
одержувачів пенсій така картка одночасно є пенсійним посвідченням.
Для оформлення платіжної картки, яка є пенсійним посвідченням, внутрішньо переміщеній
особі слід звернутись до управління Пенсійного
фонду України за місцем перебування на обліку
із документами, що посвідчують особу, довідкою
про взяття на обліку внутрішньо переміщеної
особи, фотокарткою та засвідчити в органі Фонду
відповідну заяву.
Чи можливе переведення виплати
пенсії на підконтрольну територію за
зверненням родичів пенсіонера або
за довіреністю?
Ні, заява про запит пенсійної справи за новим місцем проживання подається пенсіонером
особисто до органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації).
Це передбачено пунктом 1.5 Порядку подання та оформлення документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005
№ 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 27.12.2005 за № 1566/11846.
Який порядок виплати допомоги на
поховання пенсіонерів, які перебували на обліку в управліннях Пенсійного фонду України на тимчасово окупованій
території України або в районі проведення антитерористичної операції?
Якщо померлий пенсіонер на час смерті не
перебував на обліку в управлінні Пенсійного
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ПОЛІТбюро

фонду України на підконтрольній території, виплату допомоги на поховання та недоотриманої
пенсії померлого здійснює управління Пенсійного
фонду України на території, контрольованій українською владою, до якого звернулися особи, які
мають право на отримання таких виплат відповідно до законодавства.
До заяви про виплату допомоги на поховання необхідно надати витяг з Державного реєстру
актів цивільного стану громадян про смерть,
виданий територіальним органом Міністерства
юстиції України у порядку, визначеному чинним
законодавством щодо проведення державної реєстрації смерті, а також документи, що підтверджують статус заявника.
Як підтвердити переселенцям факт
звільнення з роботи для виплати пенсії в повному об’ємі?
Особи, які переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (АТО), не завжди мають
можливість надати трудову книжку із записами
про звільнення з роботи у період проведення антитерористичної операції.
Для зазначених осіб статус «непрацюючий»
можливо визначити на підставі особистої заяви
довільної форми із зазначенням дати, з якої особа не працює, та пояснення обставин, у зв’язку з
якими не може внести запис в трудову книжку чи
надати оригінал трудової книжки. Орган Пенсійного фонду України перевіряє індивідуальні відомості про застраховану особу (сплату страхових
внесків, відсутність в Державному єдиному реєстрі інформації про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця).
У разі виявлення в подальшому факту роботи особи або інформації про іншу дату звільнення з роботи утримання надміру виплачених сум
пенсії вирішується відповідно до статті 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування».

?

Наше місто

Вишгород

23 липня

Нова вулиця має носити ім’я Героя, тимчасові споруди —
бути на певній відстані від шкіл і дитсадків, ярмарки по суботах
— біля стадіону «Енергетик», а за копії документів треба платити
Влас. інф.
Чергове засідання виконкому міської ради
відбулося 21 липня. На порядку денному — 32
основні і два додаткові питання, з яких прийнято відповідні рішення.
Так, на квартоблік прийнято іще два учасника бойових дій; до квартоблікових справ
внесені зміни; КП «УК» дозволено розділити рахунки на кімнати у гуртожитку на просп.
Т. Шевченка, 6; у склад громадської комісії з
житлових питань замість Надії Фіалко введено
Ольгу Карпенко, начальника юрвідділу міськради; затверджено Порядок складання додаткових списків громадян, які мають право на
одержання приватизаційних паперів у м. Вишгороді та склад комісії (див. на офіційному сайті
міськради).
Внесено зміни до рішення виконкому від
16.06.2016 р. № 148 (ідеться про перелік автомобілів, яким надано дозвіл на проїзд по пішохідній зоні набережної Київського «моря» та
алеї С. Поташника — зокрема, і тимчасовий,
для виконання наукових гідро екологічних досліджень). ПрАТ «Автотранспортна акціонерна
співдружність (АТАСС) «Славутич-Бориспіль»
надано дозвіл для виконання пасажирських
перевезень на внутрішньоміському маршруті
№ 1 (Київська-Набережна — храм свв. Бориса
і Гліба) — на три місяці із 21 липня по 21 жовтня
2016 р., а водночас ухвалено оголосити конкурс для перевізників на цей маршрут, затверджено умови та склад конкурсного комітету.
Члени міськвиконкому вирішили встановити розмір плати за копіювання або друк документів (якщо їх більше як 10 сторінок), що
надаються за запитами на інформацію Вишгородською міської радою, її виконавчими органами та підпорядкованими бюджетними установами. Граничні норми витрат копіювання або
друку документів формату А4, А3 (у тому числі
двосторонній друк та відокремлення від інформації з обмеженим доступом) складають від 0,1
до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної
плати за виготовлення однієї сторінки. Безкоштовно відповіді на запити на інформацію
надаються особі у разі надання інформації про
неї та запитувачу інформації, яка становить
суспільний інтерес.
Затверджено комплексну схему розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької
діяльності, за якою визначено зони обмеження,
тобто певна відстань від дошкільних і шкільних навчальних закладів, пам’ятників, церков,
пам’яток архітектури тощо). ТОВ «Бінат Лтд»
надано дозвіл на тимчасове (терміном на один
рік) розміщення малої архітектурної форми —
павільйону для надання консультацій клієнтам
ЖК «Форт-Хаус». Комунальному підприємству
«Благоустрій-Вишгород» ВМР доручено до 1
вересня ц. р. демонтувати самовільно встановлену тимчасову споруду, власників якої встано-

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У міськвиконкомі вирішили

вити не вдалося, — металевий кіоск на пішохідній доріжці поблизу «Бегемотиків».
Встановлені місця для рекламних засобів,
зокрема Вишгородського історико-культурного
заповідника, режими роботи об’єктів торгівлі та
сфери послуг, зокрема визначено, що у період
з 23 липня до 1 грудня ц. р. щотижневий ярмарок проводитиметься щосуботи з 6:00 до 18:00
біля стадіону «Енергетик», а щоденна торгівля (місцевих жителів) власноруч вирощеними
овочами, фруктами (вагою до 20 кг) і квітами
— із 7:00 до 19:00 у дерев’яних наметах з накриттям та лавками за адресами: вул. Дніпровська (неподалік супермаркета «Варус»), вул.
Н. Шолуденка (поруч із буд. 1, неподалік супермаркета «Еко»), просп. Т. Шевченка (неподалік
супермаркета «АТБ»), вул. Б. Хмельницького
(навпроти буд. 2), вул. В. Симоненка (неподалік
буд. 4-в).
Затверджено при виконавчому комітеті Вишгородської міської ради новий склад
конкурсної комісії щодо оренди майна, що
перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода: голова — І.
Свистун, заступник міського голови; секретар
— Т. Доброхотова, провідний спеціаліст відділу містобудування та архітектури; члени: О.
Рачинський, заступник міського голови; С. Нездоровий, начальник відділу містобудування та
архітектури; І. Мирієвський, начальний фінансово-бухгалтерського відділу; С. Черепан, спеціаліст юрвідділу; В. Поліщук, головний інженер
КП «УК» ВМР; представник КП «БлагоустрійВишгород» ВМР; Н. Кисіль, директор ВЦХЕТУМ «Джерело»; С. Омецинська, зав. ДНЗ
«Золотий ключик». А також — затверджено
склад постійно діючої комісії щодо обстеження
зелених насаджень, що підлягають видаленню
(голова — І. Свистун; члени — О. Карлов, директор КП «Координаційний центр з будівництва та земельних питань ВМР»; представник
КП «Благоустрій-Вишгород» (за згодою); С.
Морозов і В. Карпов, спеціалісти відділів апарату виконкому; Т. Доброхотова, провідний спеціаліст відділу містобудування і архітектури ВМР;
представник (уповноважена особа) заявника;
представник територіального органу Держекоінспекції; представник ДП «Київська науково-дослідна станція» (за згодою); представник
Державного спеціалізованого лісозахисного

Ганна БУЛГАКОВА, депутат Вишгородської
міської ради (виборчий округ № 33, м.
Вишгород, просп. Т. Шевченка, 6)

підприємства «Київлісозахист» (за згодою).
Враховуючи великий обсяг навантаження у
групах ДНЗ, члени міськвиконкому дозволили
нарахування надбавок працівникам дошкільних навчальних закладів. Затвердили нові
штатні розклади: апарату виконавчого комітету
Вишгородської міської ради у зв’язку зі зміною
структури; КП «Благоустрій-Вишгород» та КП
«Управляюча компанія» ВМР (збільшуються,
відповідно, на чотири і три працівники). Внесли
зміни до кошторисів по загальному та спеціальному фондах ДНЗ «Золотий ключик», «Сонечко», «Чебурашка», ВМЦХЕТУМ «Джерело».
Умови договорів та додаткових угод про
пайову участь забудовників, а також проекти
технічних умов на приєднання до централізованих систем водопостачання та водовідведення розглядали й обговорювали різнобічно.
Так, ПАТ «Оболонь» купило та реконструювало приміщення на вул. Набережній, 1. А ТОВ
«Ванда» має багатоквартирний житловий
комплекс з вбудованими нежитловими приміщеннями на розі вул. Н. Шолуденка та пров.
Квіткового. Міськвиконком доручив міському
голові підписати відповідні договори про пайову участь (внесок) замовника у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста. Рішення ж стосовно затвердження додаткової угоди ТОВ «Ніка Лтд»
(житлові будинки на вул. Набережній) більшості
голосів не зібрало.
Під час розгляду проектів технічних умов
на приєднання до централізованих систем водопостачання та водовідведення об’єктів будівництва на пров. Прожекторному (замовник —
ТОВ «Вишгородміськреконструкція-1») та вул.
Луговій, 36 (замовник — ТОВ «Горизонтбудсервіс») озвучили основну причину відмови — завелике навантаження на каналізацію створить
аварійні ситуації на Набережній. Тож необхідно
придбати каналопромивочну спецавтівку більшої потужності, прокласти «ливньовку» більшого діаметру та ретельно розрахувати суму
пайової участі. Врахували й те, що є конфлікт
інтересів, який вирішується в судовому порядку. Члени міськвиконкому не підтримали
проекту рішення та запропонували перенести
ці питання на наступний виконком (після наради з усіма фахівцями). Натомість затвердили
проекти ТУ на приєднання багатоповерхівки
на вул. М. Ватутіна, 110 (секція 2 — замовник
М. Калінкін) та будівлі багатофункціонального
призначення (магазин — замовник ТОВ «ДБКПартнер») на вул. Ю. Кургузова, 1-а до міських
систем водопостачання та каналізації.
Міськвиконком розмежував функціональні
обов’язки між КП «УК» ВМР та КП «БлагоустрійВишгород» (за останнім закріплено утримання
та експлуатація систем: дощової (зливової)
каналізації та зовнішнього освітлення міста).
Одностайно погоджено найменування однієї з
вулиць міста іменем Героя України, генерал-майора С. Кульчицького — це рішення буде винесено на розгляд чергової сесії міськради.

У «каратівському» гуртожитку

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Не було б щастя, так нещастя допомогло.
Саме так сталось із «каратівським» гуртожитком.
Увечері 22 лютого 2016 року на першому поверсі у фойє гуртожитку,
за адресою: м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, буд. 6, сталась пожежа,
внаслідок якої були пошкоджені стіни та стеля приміщення (вигоріли та
закопчені в залежності від локалізації вогню), електричні мережі (відсутнє світло, крім однієї точки), закопчені вікна, батареї. Окремої розмова
про вхідні двері до гуртожитку, які й раніше не зачинялись і, цілком можливо, — призвели до таких наслідків і збитків.
Очевидно мав місце підпал, проте компетентні органи своїх висновків
громадськості так і не оголосили.
Після пожежі фойє гуртожитку на 1-му поверсі потребувало суттєвого ремонту. У такій ситуації зазвичай власники помешкань самостійно, за
власний кошт відновлюють і ремонтують вигорілі приміщення, проте на
сьогодні мешканці гуртожитку не є власниками кімнат, а тут вигоріло ще
й приміщення загального користування.
В умовах сьогодення кожен з нас відчуває певні фінансові труднощі.
Як на мене, то мешканці гуртожитків — це певна «пільгова» категорія
громадян, тому хто ж, як не місцева влада, повинна прийти їм на допомогу?!.
Так врешті-решт і сталось. Ініціативна група мешканців гуртожитку
звернулася до міського голови Олексія Момота з проханням допомогти
їм у фінансуванні та здійсненні ремонту у фойє гуртожитку. Певні бюрократичні перепони, як завжди, стають на заваді добрих справ, проте джерела фінансування було знайдено й виділено гроші з міського бюджету,
залучені підрядники розпочали ремонт.
У ході ремонту планується заміна вхідних дверей та вікон на першому
поверсі, штукатурно-малярні роботи, ремонт вхідної групи та освітлення.

Розпочато ремонт
Від свого імені та від імені мешканців гуртожитку хочу подякувати
міському голові О. Момоту за виявлену волю та послідовність у вирішенні питання початку ремонту у гуртожитку, заступнику Вишгородського
міського голови І. Свистуну — за сприяння, підтримку, а також численні
консультації у ході зустрічей з мешканцями гуртожитку, головному бухгалтеру Вишгородської міської ради Ігорю Мірієвському — за фаховий супровід фінансових документів щодо виділення коштів на ремонт. Окрема
подяка начальнику відділу державного архітектурно-будівельного контролю Вишгородської міської ради Олександру Шамоті за активну участь
у роботі з підготовки та отримання технічного паспорту на приміщення
гуртожитку, що, сподіваюсь, дасть довгоочікуваний старт приватизації
мешканцями своїх кімнат.
Один у полі не воїн — істина не нова, тому маю надію, що спільними
зусиллями ми розрубаємо Гордіїв вузол проблем, що накопичувалися не
один рік.
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Співчуття

Вічна пам’ять і Царство Небесне
Висловлюємо щире співчуття представнику
Вишгородської громади у Верховній Раді України,
народному депутату Ярославу Москаленку — з
приводу смерті його батька, Миколи Дмитровича.
Смерть близької людини — тяжка втрата
для сім’ї, та втіхою є те, що Бог забирає найкращих людей у Царство Небесне — і вони моляться за нас. Сили духу і терпіння у скрутну годину
— рідним, друзям, колегам.
Вічна пам’ять…
Міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Громадські слухання

Обговорюємо зонування
19.08 (п’ятниця) о 19:00 у малому залі засідань адмінбудинку (пл. Т. Шевченка,1, другий
поверх) відбудуться громадські слухання по затвердженню Плану зонування м. Вишгорода.

Відгук на публікацію

За парканом
нічого не видно…
Ольга ДЯЧЕНКО,
почесний громадянин міста
Певно, заголовок відразу нагадує слова відомої української пісні «За
туманом». Оскільки такий
репертуар давно півзабутий, бо багатьом «харашо!»
від примітивних іншомовних пісеньок-одноденок, то й даремне зойкати про втрачене
українське пісенне багатство. Це окрема болюча тема.
А паркан палацу на вишгородських крутосхилах згаданий у листі Євгенія Малаєва «Про
«пана з пагорба» у газеті «Вишгород» від 9
липня ц. р. (шп. 5) не лише спаплюжив історичний мальовничий краєвид, а нагадав гіркі
сторінки загарбницьких набігів на ці священні
землі. Як несподівано перегукується минуле із
сьогоденням!
Новітньому панству немає часу і бажання
заглиблюватися у чужу для них історію. Воно
творить свою і увіковічнює себе у бетоні високих парканів і кількаповерхових палаців. Хто ж
так нагло і бездумно познущався над нашою
спадщиною, високі крани поставив вище Борисоглібського храму?
Ця земля вважається заповідною, на чому
наголошувалося у багатьох публікаціях і на сторінках «Вишгорода».
Дивні асоціації виникають внаслідок діянь
деяких посадовців. Хто й коли давав дозвіл на
розподіл історичних пагорбів?
Чому Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області
надав саме цьому власнику кілька ділянок?
За які заслуги така щедрість, як відреагувала
міська влада на дії «завойовників»? Оті кілька рядків від редакції — післяслово порушеної
Євгенієм Малаєвим проблеми — звичайнісінька відписка.
Хіба так мають реагувати у владних структурах на пограбування громадських земель і
незаконну забудову в історичній місцевості?
Байдуже і безвідповідальне ставлення не
тільки до минулого, а й до майбутнього рідного
міста і його околиць — в отих несанкційонованих забудовах, висотках без передбачених планом дитячих садків і зон відпочинку.
Чомусь напрошується прислів’я, що ліва
рука не відає, що творить права. Тому безкарно «завойовники» вирубали дерева під
будівництво примарного дитсадка, зрівнюють
древні вали і засипають сміттям колись зелені
квітучі яри.
Знищені реліктові і занесені до Червоної
книги України рослини не тільки біля озера
«Бегемотики». Завдяки «любителям природи»
зникли розлогі дерева біля озера неподалік автобусної зупинки «Чайка», а від насаджених ще
довго доведеться чекати тіні.
Комусь дуже хочеться залишити після себе
слід. А чи буде там пустеля — байдуже.
Пригадався знімок, де мавпа пиляє сучок,
на якому сидить. Це, мабуть, щоб ми згадали
теорію Дарвіна про походження людини. А заодно — хрестоматійний вислів: «Ми не будемо
ждати милостині від природи. Взяти їх у неї —
наше завдання». Дехто його добре засвоїв.
Та за високими парканами байдужості не
відають і не бажають вникати в проблеми, зокрема й Вишгорода, та збереження його історичної спадщини.

4

23 липня

Вишгород
Офіційно
Про оприлюднення проекту регуляторного акта

2016 року

Оголошення

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
повідомляємо, що 25.07.2016 року в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде опубліковано проект регуляторного акта та аналіз регуляторного

впливу проекту рішення Вишгородської міської ради «Про
затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м.
Вишгороді».
Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб,

їх об’єднань приймаються впродовж одного місяця з моменту
опублікування проекту даного рішення.
Поштова адреса:
07300, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 64,
тел. (04596) 54-203.

Про затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді
Рішення №___ від _____________ 2016 р.
З метою врегулювання питань по наданню земельних ділянок у користування
суб’єктам господарювання під розміщення
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного призначення для
здійснення підприємницької діяльності у м.
Вишгороді, відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових

споруд для провадження підприємницької
діяльності», керуючись Законом України
«Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», ст. ст.
12, 98-102 Земельного кодексу України, ст.
28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА :
1. Затвердити Положення про порядок
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді (додаток № 1).

2. Затвердити форму договору особистого строкового сервітуту (додаток № 2).
3. Встановити земельний сервітут на право на розміщення тимчасових споруд (малих
архітектурних форм) для замовників та власників тимчасових споруд, що одержують у
встановленому порядку паспорт прив’язки
тимчасової споруди на строк його дії.
4. Доручити міському голові укладати
договори особистого строкового сервітуту
із замовниками та власниками тимчасових
споруд, що одержують у встановленому порядку паспорт прив’язки тимчасової споруди

Аналіз регуляторного впливу
Проект регуляторного акта – рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Положення про
порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді»
(відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», методики проведення аналізу впливу регуляторного
акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України
від 11.03.2004 № 308).
Цей аналіз регуляторного впливу (далі — Аналіз) розроблений відповідно до вимог, встановлених Земельним кодексом України, законами України «Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 21.10.2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» та з метою врегулювання діяльності у
сфері розміщення та функціонування тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності.
1. Аналіз проблеми, яку пропонується
розв’язати шляхом державного регулювання:
Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати
шляхом регулювання.
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.11 року
№ 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи
містобудівної документації» скасовано Постанову Кабінету
Міністрів України від 26.08.09 року № 982 «Про затвердження порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності». Законом України «Про
регулювання містобудівної діяльності» визначено поняття малої архітектурної форми як невеликої споруди декоративного,
допоміжного чи іншого призначення, що використовується
для покращення естетичного вигляду громадських місць і
міських об’єктів, організації простору та доповнює композицію будівників, будівель, їх комплексів.
Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності було визначено як одноповерхові споруди, що виготовляються з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом
будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюються тимчасово без улаштування фундаменту.
Ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» передбачено, що розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності здійснюється в
порядку, встановленому центральним органом виконавчої
влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства від 21.10.2011 року
№ 244 затверджено Порядок розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності.
Відповідно до пункту 2.30 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 21.10.2011 року № 244, у разі закінчення строку дії анулювання паспорта прив’язки, самовільного встановлення ТС для
провадження підприємницької діяльності — така ТС підлягає
демонтажу.
Разом із тим порядок, який регламентував би процедуру
демонтажу ТС, — відсутній. Дана проблема негативно впливає на благоустрій міста Вишгорода та утримання в належному стані його території, архітектурний вигляд міста та його
економічний розвиток у цілому, оскільки у випадках закінчення строку дії, анулювання дозвільної документації, самовільного встановлення ТС — зазначені споруди власниками
(користувачами) як правило, не демонтуються, що порушує
право територіальної громади міста на володіння користування, розпорядження земельними ділянками комунальної власності, на яких розташовані ці ТС.
З огляду на вищевикладене, вирішення окреслених проблем — неможливе за допомогою ринкових механізмів або
чинних регуляторних актів та потребує негайного правового
врегулювання органами місцевого самоврядування з метою

реалізації прав підприємців на ведення господарської діяльності. Прийняття даного регуляторного акта дасть можливість
врегулювати порядок реалізації прав суб’єктів господарювання на розміщення тимчасових споруд на території міста
Вишгорода з метою здійснення підприємницької діяльності,
не забороненої законом. Крім того, проблему демонтажу ТС,
встановлених самовільно або з порушенням чинного законодавства, не врегульовано, тож прийняття нормативно-правового акта-положення про демонтаж ТС на території міста
Вишгорода є оптимальним підходом до вирішення зазначеної
проблеми з чітким дотриманням регуляторної політики в державі.
Впровадження та виконання вимог запропонованого проекту регуляторного акта відповідає тим ресурсам, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, а також ресурсам суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується
дія запропонованого проекту регуляторного акта (сплата податків, зборів та інших обов’язків платежів).
З метою врегулювання процедури надання дозволу на
розміщення та демонтажу тимчасових споруд у місті Вишгород було підготовлено проект рішення «Про затвердження
Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді».
2. Мета та цілі правового регулювання:
- усунення адміністративних бар’єрів під час здійснення
підприємницької діяльності;
- вдосконалення системи ефективного використання земельних ресурсів міста з урахуванням перспектив розвитку
міста;
- впорядкування роботи по розміщенню та облаштуванню
некапітальної забудови на території міста;
- задоволення інтересів територіальної громади з питань
благоустрою;
- забезпечення населення пунктами торговельного, побутового, соціально-культурного призначення, наближених до
місця проживання;
- збільшення надходжень у міський бюджет від суб’єктів
підприємницької діяльності;
- стимулювання розвитку підприємництва;
- врегулювання процедури розміщення і функціонування
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у місті Вишгороді;
- задоволення інтересів територіальної громади за допомогою більш ефективного землекористування.
Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:
- вдосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин;
- забезпечення суб’єктів господарювання інформацією
щодо правил розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
3. Альтернативи:
Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:
Перша альтернатива: відсутність чіткого порядку демонтажу ТС чинить перешкоди для планування і забудови, благоустрою території міста, тому не є прийнятним. Заборона
розміщення ТС також не може вважатись прийнятною альтернативою, тому що гальмує розвиток підприємницької діяльності у місті, зменшує додатковий дохід до міського бюджету
та збільшує рівень безробіття.
Друга альтернатива: прийняття запропонованого регуляторного акта «Про затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді» дасть можливість вирішення
актуальних питань механізму розміщення та демонтажу ТС.
4. Механізми та заходи,
які забезпечать розв’язання проблеми:
Для розв’язання проблеми розміщення та демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності
у місті Вишгороді пропонується механізм, який спирається на
законодавчо врегульовані норми і не суперечить їм. Способами досягнення цілей регулювання є координація суб’єктів,
задіяних у процесі виявлення, прийняття рішення щодо розміщення, проведення безпосереднього демонтажу ТС та їх
зберігання, а також повідомлення власника (користувача) ТС

Проект
Виконавчий комітет

на строк його дії.
5. Це рішення набирає чинності з дня
його офіційного оприлюднення в друкованих
засобах масової інформації.
6. Оприлюднити дане рішення шляхом
опублікування в газеті «Вишгород» та на
офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за
розподілом обов’язків.
Міський голова О. МОМОТ

про вищезазначені дії.
Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.
Реалізація запропонованого регуляторного акта здійснюватиметься шляхом розроблення місцевого нормативноправового документа, який у рамках чинного законодавства
надасть можливість розробити порядок та встановить єдині
правила розміщення та демонтажу тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності в м. Вишгороді.
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:
Можливість досягнення визначених цілей регуляторного
акта забезпечується у разі виконання суб’єктами господарювання підприємствами, установами, організаціями різних
форм власності, їх керівниками, працівниками, громадянами вимог порядку запропонованого проекту регуляторного
акта.
6. Очікувані результати прийняття акта:
Результати прийняття регуляторного акта будуть оцінені
за допомогою методу вигод та витрат, який показує соціальну
і економічну доцільність такого регулювання та здійснюється
за формою:
Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави (міська влада)
1. Покращення та збереження 1. Витрати, пов’язані з впровадженархітектурного вигляду міста
ням та контролем за дотриманням
2. Затвердження чіткого меха- вимог регуляторного акта
нізму надання дозволу на розміщення ТС
3. Збереження охоронних зон
інженерних мереж міста
4. Врегулювання процедури
демонтажу ТС
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
1. Узгодження всіх питань на
стадії проектування
2. Встановлення єдиного порядку розміщення та демонтажу ТС на території м. Вишгорода

1. Грошові та часові витрати,
пов’язані з отриманням дозвільної
документації на встановлення ТС
(грошові витрати, пов’язані з виготовленням проектно-кошторисної
документації)
2. Витрати на демонтаж ТС

Сфера інтересів громади
1. Покращення благоустрою Відсутні
міста
2. Збереження архітектурного
вигляду міста
3. Збереження охоронних зон
інженерних мереж міста

7. Строк дії акта:
Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни
законодавства або з інших причин до регуляторного акта
можливе внесення змін та доповнень.
8. Показники результативності акта:
Показниками результативності даного регуляторного акта є:
а) кількість заяв про надання дозволу на розміщення ТС
для провадження підприємницької діяльності в м. Вишгороді;
б) кількість демонтованих ТС.
9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності акта:
Базове відстеження результативності вищезазначеного
регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог
Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності».
Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено
через рік із дня набрання ним чинності, але не пізніше двох
років із дня набрання чинності цим актом.
Періодичні відстеження планується проводити один раз
на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо
повторного відстеження — з метою подальшого вдосконалення рішення міської ради.
Відстеження результативності здійснюватиметься впродовж усього терміну дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до виконавчого комітету Вишгородської
міської ради, — з метою подальшого вдосконалення рішення
міської ради.
Начальник юридичного відділу О. КАРПЕНКО

Вишгород

Офіційно

23 липня

Оголошено конкурс

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
спеціаліста І категорії юридичного відділу Вишгородської міської ради.
Вимоги:
— освіта вища (юридична);
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel)
— досвід роботи в державних установах за фахом не менше
3-ох років, досвід роботи за фахом не менше 5-ти років;
начальника організаційного відділу Вишгородської
міської ради.
Вимоги:
— освіта вища (менеджмент, державне управління);
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel)
— досвід роботи в державних установах за фахом не менше
3-ох років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до кон-

Лист у номер

курсної комісії такі документи:
— заяву встановленого зразка;
— заповнену особову картку (форма П2-ДС) з відповідними
додатками (трудова діяльність, автобіографія);
— дві фотокартки розміром 3х4 см;
— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації тощо;
— копію військового квитка (для військовослужбовців або
військовозобов’язаних)
— копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
— декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою
Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Під час проведення конкурсу кандидати складають письмовий іспит.
Документи від охочих взяти участь у конкурсі приймаються
впродовж 30 календарних днів із дня оприлюднення повідомлення за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, І-ий поверх, тел.
(04596) 54-554 (спеціаліст І категорії з питань кадрової роботи).

Коли мешканці не байдужі

Василь СТРІЛЬЧУК,
ветеран праці,
мешканець м. Вишгорода
Я проживаю із своєю сім’єю в житловому комплексі «Ярославичі». В нас побудовано чотири корпуси 20-поверхових будинків, у яких мешкає близько п’яти тисяч
осіб. Початок будівництва (ТОВ «ДБК-4»)
— 2012 рік, закінчення — 2016-ий. Наш
1-ий корпус (в якому ми проживаємо) був
введений в експлуатацію 27 листопада, а
тепловий лічильник поставлено 6 грудня
2013 року.
Із дня запуску тепла в будинках почалися проблеми із подачею тепла, особливо з 1-го по 10-ий поверхи: уже в грудні
мешканці скаржилися на неякісне теплопостачання. Проектна організація і будівельники порушили технічні умови № 256
від 01.12.2011 р., за якими слід було запроектувати незалежну систему опалення будинку, а по факту теплопостачання
першої зони виконано по залежній схемі,
що не дає змоги забезпечити гідравлічні
та теплові характеристики параметрів теплоносія, який подається в опалювальну
систему будинку.
Вже починаючи з лютого 2014 року
розпочинається листування між керівництвом обслуговуючої організації (ТОВ
«ЕК Комфорт-Майстер») та ВРКП «Тепломережа», замовником будівництва
(ТОВ «ДБК Партнер») та будівельною організацією і проектантами.
А в цей час матері з немовлятами,
інваліди, люди похилого віку та інші категорії мешканців сидять у холодних квартирах, включають по два-три обігрівачі та
очікують тепла. Почалися ремонтні роботи, внаслідок чого виведено з ладу теплолічильник.
Коли в 2014 році ввели в експлуатацію 2-ий корпус будинку, ми по квитанціях
побачили, що ми (котрі сидимо в холоді)
в два рази більше платимо ніж ті, хто сидить у теплі. Керівники та спеціалісти (як
ВРКП «Вшгородтепломережа», так і ТОВ
«ЕК» Комрфорт-Майстер») усе бачили,
але заходів ніяких не вживали до тих пір,
поки ініціативна група не почала ходити
по інстанціях — з усними та письмовими
скаргами — і змусила їх виправляти ситуацію.
Я сьогодні хочу висловити слова подяки від мешканців будинку і від себе
особисто нинішньому міському голові О.
В. Момоту (котрий робив депутатські запити в різні організації, висвітлював матеріали в газеті «Рідне місто Вишгород»),
голові райдержадміністрації О. Л. Горгану (котрий уважно вислухав нас, збирав
неодноразово керівників та спеціалістів
ВРКП «Вишгоротепломережа» та ТОВ
«ЕК Комфорт-Майстер» на вирішення
цих проблем). Немає в Україні жодної організації куди б ми не зверталися по допомогу, та кругом була відмова, заважав
Яценюка «мараторій» на перевірки (сотні
людей на службі сидять в різних кабінетах, а виїхати на місце не мають права).
Після декількох поїздок до Києва першими відгукнулися на наше прохання:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг України (яка дала
роз’яснення на звернення депутата Верховної Ради України Я. М. Москаленка)
та управління НРСЕКПУ м. Києва та Ки-

ївської області (листом від 18.03.2015 р.
рекомендовано ВРКП «Вишгородтепломережа» здійснити мешканцям корпусу 1
буд. № 1-а на вул. Ю. Кургузова у м. Вишгороді перерахунок за середньодобовим
споживанням теплової енергії відповідно
до даних приладу обліку теплової енергії
за період з 28.01.2015 р. після ремонту теплолічильника до закінчення опалювального періоду 2014-2015 років, про що їх
проінформувати.
Але керівництво ВРКП «Вишгородтепломережа» дане розпорядження проігнорувало, забажало з нами судитись. Ми і
надалі мерзли та платили за холод за підвищеними розрахунками.
Надаю порівняння по розрахунках за
надане тепло по двох корпусах (нагадаю,
у нас, в 1-му корпусі, — 360 квартир, у
яких смерзнемо, у 2-му корпусі — 480 теплих помешкань).
Корпус 1:
Листопад 2014 р. — 6,45 грн/м2
Грудень 2014 р. — 11,33 грн/м2
Січень 2015 р. — 12,96 грн/м2
Корпус 2:
Листопад 2014 р. — 2,91 грн/м2
Грудень 2014 р. — 5,77 грн/м2
Січень 2015 р. — 7,01 грн/м2
Я вимушений був 21.04.2015 р. особисто звернутися до керівництва Антимонопольного комітету України із заявою від
себе та мешканців корпусу № 1 будинку
1-а на вул. Ю. Кургузова у Вишгороді по
даному питанню. Антимонопольний комітет України доручив розгляд даної заяви
своєму обласному територіальному відділенню.
Рішення адміністративної комісії Київського обласного територіального відділення від 07 липня 2016 р. № 31 «Про
порушення законодавства про захист
економічної конкуренції та накладання
штрафу»:
«розглянувши матеріали справи №
314/54-р-02-06-15 про порушення Вишгородським районним комунальним підприємством
«Вишгородтепломережа»
законодавства про захист економічної
конкуренції та подання Другого відділу
досліджень і розслідувань від 24.05.2016
р. № 52-1/ПС-02-06 про попередні висновки у справі, адміністративна колегія
Київського обласного територіального
відділення Антимонопольного комітету
України
ПОСТАНОВИЛА:
Визнати, що ВРКП «Вишгородтепломережа» (ідентифікаційний код —
13713569) за результатами діяльності з 01
жовтня 2014 року по 20 травня 2016 року
займало монопольне (домінуюче) становище на ринку надання послуг з централізованого опалення у межах мереж,
що експлуатуються Підприємством для
надання вищезазначених послуг мешканцям корпусу 1 житлового будинку по вул.
Кургузова, 1-А у м. Вишгород Київської
області, з часткою 100 %.
Визнати дії ВРКП «Вишгородтепломережа» (ідентифікаційний код — 13713569)
які полягають в укладенні із мешканцями корпусу 1 житлового будинку по вул.
Кургузова, 1-А у м. Вишгород Київської
області, зокрема з громадянкою Стрільчук Є.В., договорів про надання послуг з
централізованого опалення в редакції, що
не відповідає Типовому договору затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 21 липня 2005 року № 630 (із
змінами), порушенням законодавства про
захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50 та частиною
першою статті 13 Закону України «Про
захист економічної конкуренції», у вигляді
зловживання монопольним (домінуючим)
становищем на ринку надання послуг з
централізованого опалення у межах мереж, що експлуатуються Підприємством
для надання вищезазначених послуг,
що може призвести до ущемлення інтересів споживачів та були б неможливими
за умов існування значної конкуренції на
цьому ринку.
Визнати бездіяльність ВРКП «Вишгородтепломережа» (ідентифікаційний код
— 13713569) яка полягає у нездійсненні
перерахунку вартості послуги з централізованого опалення мешканцям корпусу 1
житлового будинку 1-А по вул. Кургузова
у м. Вишгороді у зв’язку з відхиленням
кількісних показників наданої послуги у
період опалювального сезону 2014-2015
років, порушенням законодавства про
захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 2 статті 50 та частиною
першою статті 13 Закону України «Про
захист економічної конкуренції», у вигляді
зловживання монопольним (домінуючим)
становищем на ринку надання послуг з
централізованого опалення у межах мереж, що експлуатуються Підприємством
для надання вищезазначених послуг,
що може призвести до ущемлення інтересів споживачів та були б неможливими
за умов існування значної конкуренції на
цьому ринку.
За порушення, зазначене у пункті 2
резолютивної частини цього рішення, накласти на ВРКП «Вишгородтепломережа» (ідентифікаційний код — 13713569)
штраф у розмірі 6 800 (шість тисяч вісімсот) грн.
За порушення, зазначене у пункті 3
резолютивної частини цього рішення, накласти на ВРКП «Вишгородтепломережа» (ідентифікаційний код — 13713569)
штраф у розмірі 34 000 (тридцять чотири
тисячі) грн.
Зобов’язати ВРКП «Вишгородтепломережа»
(ідентифікаційний
код
13713569) у двомісячний строк з дня
—
отримання рішення адміністративної колегії Відділення, припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції, шляхом приведення договорів
«Про надання послуг з централізованого
опалення» у відповідність до Типового
договору про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої
води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №
630 «Про затвердження Правил надання
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» та проінформувати Відділення про вжиті заходи.
Зобов’язати ВРКП «Вишгородтепломережа» (ідентифікаційний код —
13713569) у двомісячний строк з дня отримання рішення адміністративної колегії
Відділення, здійснити мешканцями корпусу 1 житлового будинку по вул. Кургузова, 1-А у м. Вишгород Київської області,
перерахунок за послуги централізованого
опалення у зв’язку з відхиленням кількісних показників наданої послуги у період
опалювального сезону 2014-2015 років,
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Про призначення
на посаду
на громадських засадах
Розпорядження
від 15 липня 2016 року
№ 175
Керуючись ст. 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у
зв’язку з необхідністю:
1. Призначити МАЛИШЕВА Володимира Олександровича
на
посаду
радника міського голови з
гуманітарних питань та зовнішніх зв’язків — на громадських засадах — із 15
липня 2016 року.
Підстава: заява Малишева В.О.
Міський голова О. МОМОТ

Уточнення
У Додатку 1 («Положення про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді та порядок розрахунку
орендної плати за земельні ділянки» — див. стор.
9 газети «Вишгород» № 28’2016) до рішення Вишгородської міської ради від 14 липня 2016 року №
12/64 «Про орендну плату за землю у м. Вишгороді» нижченаведену частину таблиці до п. 7.8 (Основні
ставки орендної плати за земельні ділянки, наведені
нижче, є річними) слід читати у такій редакції:
14

Землі
енергетики
(землі, надані в установленому порядку для
розміщення,
будівництва і експлуатації та
обслуговування об’єктів
енергогенеруючих підприємств, установ і
організацій
(атомні,
теплові, гідро- та гідроакумулюючі
електростанції, теплоелектроцентралі,
котельні),
об’єктів альтернативної
енергетики
(електростанції з використанням
енергії вітру, сонця та
інших джерел), об’єктів
передачі
електричної
та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії
електропередачі, трансформаторні підстанції,
розподільні пункти та
пристрої, теплові мережі), виробничих об’єктів,
необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та
пунктів)
14.01

14.02

14.03

Для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування
буді4
0
вель і споруд об’єктів
(40.11)
енергогенеруючих підприємств, установ і організацій
Для розміщення, будівництва, експлуатації та
4
0
обслуговування
буді(40.12,
вель і споруд об’єктів
40.13)
передачі електричної
та теплової енергії
Для цілей підрозділів
14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

6%

6%

6%

6%

відповідно до чинного законодавства та проінформувати Відділення про вжиті заходи.
Відповідно до частини третьої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф повинен бути сплачений у двомісячний строк з дня одержання рішення.
Згідно із статтею 56 Закону України «Про захист
економічної конкуренції» протягом п’яти днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.
Відповідно до частини першої статті 60 зазначеного Закону рішення органів Антимонопольного комітету
України у двомісячний строк з дня одержання може бути
оскаржене до господарського суду.
Голова адміністративної колегії-голова відділення:
О. Хмельницький».
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23 липня
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Підкорювачі
хвиль

Підтримаємо наших!
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – архів спортсменів, спеціально для «Вишгорода»

Друзі, знайомтесь. Борис Швець
та Павло Мацуєв – у серпні представлятимуть Україну на Олімпійських
іграх у Бразилії. Тільки уявіть, хлопці всього два роки у команді, і який
результат! До речі, тренував хлопців
тренер, який проживає у Вишгороді – Олег Яменко та його батько Володимир Михайлович. Тому у нас є
подвійний привід пишатись таким
досягненням. Та і готувались хлопці
до Олімпіади на акваторії Київського моря. На Олімпіаду екіпаж поїде із
тренером Володимиром Кисельовим.
Здобули вони цю перепустку на
відбірковій регаті «47 Trofeo SAR
Princesa Sofia» в іспанській Мальорці.
За підсумками дев’яти гонок вони
набрали однакову суму балів з італійським екіпажом. Але на Європу залишалася тільки одна ліцензія.
Але найкращим результатом українців у цій регаті було друге місце, а у

Народ — армії

італійців – шосте. Тому у підсумковій
класифікації Мацуєв і Швець виявилися вище.
Востаннє у класі «470» українські
екіпажі виступали на Олімпіаді 2004
року в Афінах.
Окрім високих спортивних досягнень у них є дещо безцінне, про що
ми часом забуваємо – відкритість та
щирість. Вони вірять у свою справу,
горять цим. Обоє хлопців – військовослужбовці.
Їм дуже потрібна наша моральна
підтримка, і не тільки. Бо і спорядження
у хлопців м’яко кажучи не дуже.
Приєднуйтесь та слідкуйте за перебігом підготовки яхтсменів та подій
у Ріо:
https://www.facebook.com/ShvetsMa
tsuyevSailingTeamUKR9/?notif_t=page_
fan&notif_id=1468844988161023
23 липня на Софіївській площі
у Києві о 18:00 проводжаємо збірну
України на ХХХІ літні Олімпійські ігри,
що пройдуть у бразильському Ріо-деЖанейро!

Живемо ЗДОРОВО

Екстремально: «олімпійська» дистанція
ДЖЕРЕЛО: Вишгородська РДА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

ФОТО — Анатолій ШУГАЙЛО, спеціально для «Вишгорода»

В ніч на 14 липня волонтери благодійного фонду «З відкритим серцем у майбутнє»
в складі Шугайло Ірини, Шугайло Анатолія,
Іванова Трохима, Демінського Геннадія та
Шкуренко Вадима черговий раз вирушили
до зони АТО, зі слів волонтерів розумієш, що
ситуація не змінюється взагалі, ті ж обстріли,
напружена ситуація та значна кількість постраждалих…
Завдяки небайдужим громадянам, волонтерам вдалось зібрати необхідну допомогу

Тріатлон

16 липня наше місто приймало Всеукраїнські змагання з
триатлону — VR Olympic Triathlon.
У заході взяли участь понад сто
спортсменів, які, незалежно від
віку та статі, достойно пройшли
«олімпійську»
дистанцію,
що
включала в себе 1,5 км плавання,
40 км велоетапу та 10 км біг. Організатори змагань — Федерація
триатлону України, Вишгородська районна та міська ради та
районна державна адміністрація,
колосальну підтримку в проведенні надав Вишгородський міський голова Олексій Момот заходу
Команда рятувальників районного відділу Державної служби
надзвичайних ситуацій дбала про
безпеку учасників змагань на воді.
Національна поліція Вишгородського району забезпечила повне перекриття руху вулиць М. Ватутіна, Н. Шолуденка та
Межигірського Спаса з 10:00 до 13:00: для того,
щоб спортсмени безперешкодно подолати 40 кілометрову дистанцію. Після велоетапу учасники пробігли по набережній Київського водосховища два
кола по 5 км кожне.
Змагання проходили у непростих погодних умовах: сильний вітер підняв велику хвилю, а після водної «розминки» велодистанція — сім кіл крутими
схилами та біг понад Київським «морем».
Переможців отримали подяки, медалі, призи.
Серед жінок «золоту» медаль виборола спортсменка з міста Дніпра Олександра Гришина. Абсолютним чемпіоном серед чоловіків став мешканець
Вишгородського району (із с. Нові Петрівці) Тарас
Дубинець: він пройшов дистанцію за найкоротший
час і отримав ще й грошову винагороду у 10 000
грн.
Ця грошова премія за встановлення кращого

Війна не закінчилась!

Аліна МАКОВСЬКА

Вишгород

для бійців, яку вони відвезли в 25 батальйон «Київська Русь». До речі, так випадково
склалося, що рівно рік тому волонтери відвідали ту ж позицію та 25 батальйон, за цей час
у зоні АТО спокійніше не стало.
«Приїхавши до зони АТО складається
відчуття, що потрапляєш зовсім в інший світ,
немає елементарних речей для звичайного
життя, кожен день хлопці знаходяться в критичних умовах, кожен день вони відчувають
страх та біль і це неможливо передати на словах адже хто не відчув це на собі там, той не
відчує це тут, де спокійно всі ходять працювати, а потім тихо та спокійно проводять свій

результату започаткована — як щорічна — депутатом міської ради Сергієм Пінчуком і носить назву
«Рекорд Велесгарда». Учасники перегонів зазначали, що характеристики траси й організація заходу відповідає найвищим світовим стандартам.
Варто сказати, що вулиці, якими проходили змагання, були ретельно підготовлені і комунальними
службами міста й району (залатано ями та відремонтувано асфальтне покриття біля каналізаційних
люків, покошено траву, пофарбовано в яскравий
колір «лежачі поліцейські», подбали й про чистоту
на складних поворотах траси, набережній Київського водосховища.
Голова Вишгородської РДА Олександр Горган запевнив, що проведення таких змагань стане традицією у Вишгородському районі і кожного
липня, коли країна відзначає прийняття Декларації
про державний суверенітет, у місті Вишгороді відбуватиметься екстремальний триатлон з «олімпійською» дистанцією.

час в мирній обстановці, і ніякий «Град» не
пролітає у тебе над головою» — розповідає
Голова БФ «З відкритим серцем у майбутнє»,
Ірина Шугайло.
Як зауважив Іванов Трохим, «Дуже шкода бійців на позиціях в таку спеку, а поблизу немає жодного дерева, щоб сховатись від
сонця. Перебуваючи там з ними водночас відчуваєш і образу на таке ставлення до героїв
зі сторони влади і відчуваєш приємне почуття від того, що хоч якось допомагаєш їм та
маєш можливість особисто поспілкуватись з
нашими захисниками». Трохим Іванов також
додав, щоб люди не залишались байдужими
до ситуації в країні та продовжували допомагати тим, хто за наш з вами спокій віддає своє
життя.

Але не дивлячись на такі моменти, хлопці
як і завжди тепло зустріли волонтерів та залишили їх у себе на ніч, щиро дякували усім
за допомогу, за те, що не забувають про них,
дуже зворушили бійців і дитячі малюнки, які і
в найскрутніший час гріють серце та служать
як оберіг.
Ще раз хочемо усім нагадати, що війна не
закінчилась, вона як тривала так і триває і наших героїв стає все менше.
Щиро дякуємо за допомогу усім, хто в такий скрутний для країни час зміг допомогти
хлопцям, а також окремо дякуємо за довіру
і підтримку українській діаспорі в особі Наталії Парчевської та Валентини Бардакової, які
мешкають в Америці на протязі двох років та
не дивлячись на це допомагають бійцям!

Вишгород

Живемо ЗДОРОВО

23 липня

ФОТОмить

«Коралі»
побували
у зоопарку

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

Хор «Коралі» (міський Центр творчості «Джерело») нещодавно із перемогою повернувся
із фестивалю у Братиславі (Словаччина). Приємним сюрпризом для дівчаток стала поїздка у
Демидівський зоопарк «12 місяців», де для них

влаштували цікаву екскурсію. І навіть спекотна
погода не стала на заваді цікавому відпочинку,
бо на території зоопарку розміщено величезний
басейн.
«Коралі» щиро дякують за цей чудовий подарунок Вишгородському міському голові Олексію Момоту, його заступникові Трохиму Іванову та голові Вишгородської районної ради Ростиславу Кириченку.

«Водограй» та «Рум’янок»
повернулись із Чорного моря

2016 року
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Про все потроху
У ніч з 15 на 16 липня в Туреччині відбулася спроба захоплення влади військовими. Вони
намагалися скинути уряд, проте
повстання придушили. У неділю,
17 липня, турецька влада заявила,
що практично всі учасники спроби
військового перевороту затримані,
контроль над країною відновлений.
У Туреччині ввели військовий стан і
комендантську годину
Президент України Петро Порошенко підписав закон про фінансову реструктуризацію
Россільгоспнагляд із 15 липня
ввів тимчасові обмеження на ввезення кормів та кормових добавок
з українського підприємства «Катеринопільський елеватор»
16 липня правоохоронці затримали першого заступника голови Державної служби з питань праці
Михайла Бардонова під час отримання хабаря в сумі 100 тис. грн
Україна відновила імпорт газу
з Польщі та нарощує його імпорт зі
Словаччини
Із 1 серпня платіжна система
Visa запровадить в Україні принцип
нульової відповідальності для власників усіх своїх карт
17 липня у Єревані група
озброєних осіб проникла на територію полку патрульно-постової служби поліції Вірменії і силою захопила
вісьмох заручників
У неділю, 17 липня, в Україні
відбулися довибори до Верховної
Ради по семи мажоритарних округах
В Ізмаїлі (Одещина) з діагнозом «кишкова інфекція» госпіталізовано вже 201 особу
Журналіст «Української правди» і телеведучий Павло Шеремет
загинув у Києві від вибуху в автомашині
Невідомий поранив у київському парку головного редактора українського журналу Forbes

Woman Марію Ридван
Сейм Республіки Польща збирається встановити 11 липня Національним днем пам’яті про жертви
геноциду, який здійснили українські
націоналісти щодо жителів 2-ї Речі
Посполитої
Конкурс з електростанцією
для окупованого Криму провалився: не зголосився жоден інвестор
Україна, Грузія, Норвегія, Ліхтенштейн, Чорногорія та Албанія
приєдналися до рішення Євросоюзу про продовження санкцій проти
Криму
У навчальному центрі «Десна» (Чернігівська область) в червні
було зафіксовано масове отруєння
військових, Міноборони проводить
перевірку. Начальник Центру розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил України
Дмитро Марченко заявив, що продукти зберігалися з порушенням
температурного режиму, а саме:
при +39 С
Українські міста почали боротьбу за право приймати Євробачення-2017
ДТП у Вишгороді: 19 липня
«поцілувались» фура і легка вантажівка – на вул. Набережній при
в’їзді до міста. Водія «Mercedes»
передали в руки лікарів
Дві смуги проїжджої частини Хрещатика у Києві (навпроти
буд. 27-а) перекриті з 18 липня по
10 серпня: будується друга нитка
головного міського каналізаційного колектора (це необхідно для
забезпечення надійного водовідводу Оболонського, Подільського,
частини Шевченківського районів
та Вишгорода). Прес-служба акціонерної компанії «Київводоканал»
повідомляє, що буде збудовано
свердловину для прокладки трубопроводів, після закінчення робіт
бетоновод демонтують і здійснять
благоустрій.

Громадські слухання

Чи «переїде» школа «Надія»?
Влас. інф.

Із відпочинку

ФОТО – інтернет-мережі

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

Засмаглих та переповнених емоціями зустрічали
із відпочинку 56 вихованців оркестру-студії «Водограй» і ансамблю сопілкарів «Рум’янок» міський голова Олексій Момот та батьки дітей. Два тижні юні
музиканти оздоровлювались у Сергіївці Одеської
обл., на березі Чорного моря.
Діти трохи зморені дорогою, але безумовно щасливі

Дім. Сад. Город

від зустрічі з рідними. Кожен привіз сувеніри та згадку
про тепле море.
Виконуючи цьогорічну міську програму оздоровлення вишгородських дітлахів із малозабезпечених родин
і сімей учасників АТО, у міський раді виявили, що після
проведення основного тендеру на оздоровлення залишились кошти — тож було проведено ще один, додатковий
— для талановитих дітей.
Діти не лише гарно відпочили, а й регулярно репетирували, аби вдосконалити свій репертуар до Дня міста.

Окулірування дерев влітку

Підготував Олександр КОНОНЕНКО
Досить часто на садовій ділянці залишається мало
місця для нових дерев. Збільшити кількість сортів можна, прищепивши по кілька на одному дереві.
Окулірування — один із найпростіших способів розмноження плодових дерев. Цією процедурою можна займатися, коли прирости поточного року добре підросли
й на них утворилися вічка, по величині рівні просяному
зерну (у яблуні й груші) або небагато менше (у вишні).
Вершина вічок має почати забарвлюватися в яскравокоричневий або темно-жовтий колір.
Окулірування сливи, вишні, а також груші проводять
із третьої декади липня по першу декаду серпня. Після
5-10 серпня починають прищеплювати вічками яблуні.
Зерняткові культури окулірують Т-подібним способом.
Приживаються
щеплення в них краще (до
100%), ніж у кісточкових
(до 70-80%).
Перед початком роботи вибирають здоровий
пагін цього року й з нього
акуратно зрізають бруньку з ділянкою кори (2,5 см)
— щиток. Двох-трьохлітні
прирости можна використовувати тільки для окулірування в крону.

Для окулірування користуються спеціальним чистим
добре наточеним окулірувальним ножем. Заздалегідь
готують обв’язку — поліетиленові стрічки шириною 1 см
і довжиною 15-20 см.
Попередньо зі стовбурів дичок «на кільце» вирізують всі гілки до висоти 15 см від землі. На тонких дичках
це роблять за 1-3 дня до процедури, а на товстих — за
місяць.
Крім того, стовбури підщеп обмивають мокрою ганчіркою й протирають насухо. Місце для Т-подібного розрізу вибирають із північного або східного боку, на висоті 5-7 см від землі на деревно-підзолистому ґрунті й на
висоті 3-5 см на піщаному ґрунті. Якщо на стовбурі підщепи є ушкодження, то зріз розташовують нижче цього
місця.
Окулірування починається з того, що на корі підщепи роблять розріз у вигляді літери «Т». При цьому прорізають кору, не зачіпаючи соковитої молодої деревини.
Спочатку роблять горизонтальний розріз близько одного сантиметра. Потім — вертикальний (обов’язково —
знизу вгору), і ніж не виймають, не зрушують із розрізу,
а відгинають правий кут Т-подібного розрізу, потім процедуру повторюють із лівого боку. У результаті під горизонтальним розрізом утвориться невеликий розтруб
(шириною 0,5-1 мм), зручний для заглиблення в нього
щитка із брунькою.
Далі потрібно швидко помістити у зріз щиток, щільно притиснути до нього кору. Після чого щеплення
обв’язують. Туго зав’язані окулірування — передумова
їхньої високої приживлюваності.

18 липня відбулися громадські
слухання з приводу реконструкції
громадської будівлі на вулиці Н.
Шолуденка, 8-а під школу «Надія»
для дітей з особливими потребами, на яких був присутній Вишгородський міський голова Олексій
Момот, начальник міського відділу містобудування та архітектури
м. Вишгород Сергій Нездоровий,
депутат-мажоритарник округу Та-

мара Войтович, місцеві депутати
та мешканці прилеглих будинків.
Вислухали всі «за» та «проти» і вирішили провести поквартирне опитування мешканців прилеглих будинків: бути дитячий школі «Надія»
з власним приміщенням чи ні.
Дивно, що у деяких людей вмикається неприязнь та протистояння,
коли справа дійсно благородна.
Адже нині закинута будівля у вечірню пору перетворюється на пристанище для бомжів та любителів
оковитої…
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23 липня

Вишгород

ТЕЛЕпрограма
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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 , 2 5 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
7:00, 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 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 4»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Х/ф «Крута
Джоджiя»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:30, 07:50, 08:25
Смакота
06:35, 23:25 Золотий
гусак
08:45 Телемагазин
10:15 Т/с «Таксi»
11:00 Президентська
колекцiя. Д/ф «Клiнтон»
13:30 Казки Лiрника
Сашка

13:45 М/с «Друзi янголiв»
14:15 Суспiльний
унiверситет
15:00 Д/ф «Бiй за гору
Макiвка»
17:00 Вiкно в Америку
17:30 Орегонський
путiвник
20:30 Д/ц «Повернення».
Д/ф «Нiмець»
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
06:50, 07:15, 08:15 Ранок
з Україною
09:15 Зоряний шлях
12:30 Х/ф «Коханець для
Люсi»
14:30, 15:30 Т/с «Коли б я
була цариця»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Королева гри»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Бiблiотекар 3.
Проклiн iудової чашi»
ТОНіС
6:30 «Щоденник для
батькiв»
07:00 «Моднi iсторiї з

Оксаною 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
14:00 НЛО. секретнi
архiви
15:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
15:40, 22:10 Океан-ВЕТ
18:50 В гостях у Дмитра
Гордона. Микола
Мащенко
21:40 Приборкувачi
крокодилiв
23:10 Тисяча днiв планети
ТЕТ
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 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:20, 22:00 Країна У
23:00 Вiталька
00:00 Т/с «Свiтлофор»

«Свiдок»
15:40 Т/с «Гаваї 5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 2»

СТБ
7:15, 16:00 «Все буде
добре!»
09:15 «Зiркове життя»
12:10 Х/ф «Сестронька»
14:05, 20:05 «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»
23:50 «Доньки-матерi»

НОВИЙ КАНАЛ
6:10, 08:05 Kids Time
06:12 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:07 М/ф «Джастiн i
лицарi доблестi»
10:00 Х/ф «Молодi татусi»
11:40 Х/ф «Мiськi
девчата»
13:20, 00:00 Х/ф
«Холостяк»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Дешево i сердито
21:00 Суперiнтуїцiя

НТН
9:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:35 Х/ф «Принцеса на
бобах»
13:40, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: маямi - 8»
14:00, 19:00, 23:15

МЕГА
6:40 Бандитська Одеса
07:20, 07:50 Дзеркало
iсторiї
08:20 Вiйна на
виснаження
09:20 Смертельна зустрiч
11:20, 17:05 Технологiї їжi
12:15 Паралельний свiт
13:15 Академiк Корольов

15:20, 17:50 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:20, 22:00 Країна У
18:50, 19:55, 20:55
Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Вiталька
00:00 Т/с «Свiтлофор»

09:55, 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»
15:20 Т/с «Гаваї 5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 2»

14:10, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:10 Мегапавуки
16:10, 20:45 Вiн i вона.
Бiй за життя
18:00 Далеко i ще далi
21:40 Дика Iталiя
22:40 Мегамисливцi
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 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
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 «У пошуках
скарбiв нiбелунгiв»
ІНТЕР
6:15 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с «Все
повернеться»
13:20, 14:20 «Судовi
справи»
15:15 «Жди меня»
18:05, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Двадцять рокiв
без кохання»
22:30 Т/с «Територiя
краси»
ICTV

6:50 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
09:45 Х/ф «Мисливцi за
привидами»
11:50, 13:20 Х/ф
«Мисливцi за
привидами-2»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Х/ф «Дев’ять
ярдiв»
16:45 Х/ф «Кур’єр»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
22:25 Т/с «Вiддiл 44»
5 КАНАЛ
6:25, 18:45 Мiсцевий час
06:43, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
06:55 Ранок iз Бiблiєю
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi

10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 23:30 Час:
Важливо
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
(телемарафон)
20:00 Час. Пiдсумки дня
23:32 Кордон держави
2+2
7:40, 09:00 «Top Gear»
08:40, 10:00, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
11:00 «Реал-бодрит»
12:00 «Українськi
сенсацiї»
13:00 Д/п «Дембель»
14:00, 18:50 «Люстратор
7,62»
14:55 «Люстратор.
Спецпроект»
15:50, 23:20 «Секретнi
матерiали»
19:20 «Цiлком таємно»
20:00 Х/ф «Легенда.
Гробниця дракона»
22:00 Т/с «Легенди»
23:55 Д/п «Помста
природи»

ВI В ТО Р О К , 2 6 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
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 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 4»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Х/ф «Приниження»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:10, 07:10, 08:10 Ера
бiзнесу
06:20, 07:20 АгроЕра
06:30, 07:50, 08:25
Смакота
06:35, 23:25 Золотий
гусак
07:30, 23:50 На слуху
08:30 Паспорт.Ua
08:45 Телемагазин
09:15, 18:55 Про головне
09:45 Уряд на зв’язку з
громадянами

10:15 Т/с «Таксi»
11:05 Президентська
колекцiя. Д/ф «Клiнтон»
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:40 М/с «Друзi янголiв»
13:55 Хто в домi хазяїн?
15:05 Фольк-music
17:10 Мистецький пульс
Америки
18:15, 01:20 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Травма»
20:30 Нашi грошi
21:50 Вiйна i мир
22:30 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
12:40 Х/ф «Арифметика
пiдлостi»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:30 Футбол. Лiга
Чемпiонiв УЄФА
«Шахтар» - «Янг Бойз»

23:50 Подiї дня
ТОНіС
07:30 Приборкувачi
крокодилiв
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:00 Чарiвнi свiти
13:40 «Будьте здоровi!»
14:00, 23:10 Тисяча днiв
планети
15:40, 22:10 Океан-ВЕТ
17:45 «Соцiальний статус.
ваша пенсiя»
18:20 Сiм чудес України.
Чернiвцi
18:50 В гостях у Дмитра
Гордона. Микола
Мащенко
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультмiкс
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»

СТБ
7:10, 16:00 «Все буде
добре!»
09:10 «Зiркове життя»
10:10 «Вагiтна у 16»
12:05 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-8»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»

НОВИЙ КАНАЛ
07:07 Т/с «Друзi»
09:15 Т/с «Щасливi
разом»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Супермодель поукраїнськи 2
21:50 Київ вдень i вночi
23:40 Х/ф «Робiн Гуд:
Принц злодiїв»
МЕГА
08:20 Злочин iменем раси
09:20 Смертельна зустрiч
11:20, 17:05 Технологiї їжi
12:15 Паралельний свiт

13:15 Зворотнiй бiк
Мiсяця
14:10, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:10 Таємницi джмелiв
16:10, 20:45 Вiн i вона.
Бiй за життя
21:40 Пустелi: життя на
межi
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:25, 01:20
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:10 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
22:30 «Київськi iсторiї»
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»
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»
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, 20:40 Т/с
«Двадцять рокiв без
кохання»
11:10, 12:25 «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
14:30, 16:15 «Сiмейний
суд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:05, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 Подробицi
22:30 Т/с «Територiя

краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Сонька Золота
Ручка»
11:55, 13:20 Х/ф «Солдат»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 22:25 Т/с «Вiддiл
44»
15:25, 16:20, 21:25 Т/с
«Нiконов i Ко»
16:55 Т/с «Нiчнi ластiвки»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
23:25 Х/ф «Спецiалiст»
5 КАНАЛ
6:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:45 Час громади
06:43, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
06:45 Клуб LIFE
06:55 Ранок iз Бiблiєю
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
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
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп
корупцiї!
23:32 Хронiка дня
2+2
6:00 Мультфiльми
07:40, 11:20 «Облом.UA.»
08:30, 18:30 «Спецкор»
08:50 «Люстратор 7,62»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Помста
природи»
12:15 «Вiдеобiмба»
13:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»«
15:35, 22:00 Т/с
«Легенди»
16:30 Х/ф «Супербрати
Марiо»
18:50 «Люстратор 7.62»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Бермудськi
щупальця»
23:55 Т/с «МЕК 8»

С Е Р Е ДА , 2 7 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
7:00, 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 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Х/ф «Рiзня»
UA:ПЕРШИЙ
07:30 Ера будiвництва
07:35, 23:50 На слуху
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:45 М/с «Друзi янголiв»
14:00 Школа Мерi
Поппiнс
14:15 Суспiльний
унiверситет
17:15 Д/с
«Середземномор’я»
18:15 Новини. Свiт

19:25 Т/с «Травма»
21:50 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот
22:45 З перших вуст
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
12:40, 21:00 Т/с
«Королева гри»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
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, 23:10 Тисяча днiв

планети
14:55 «Цивiлiзацiя
Incognita»
15:40, 22:10 Природа
сьогоднi
17:45 Чарiвнi свiти
18:15 Сiм чудес України.
Алупка
18:50 В гостях у Дмитра
Гордона. Микола
Мащенко
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 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:20, 22:00 Країна У
18:50, 19:55, 20:55
Одного разу пiд
Полтавою
19:15, 20:20 Одного разу
в Одесi
23:00 Вiталька
00:00 Т/с «Свiтлофор»

СТБ
08:40 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-8»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:05 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Давай поговоримо
про секс 2»
00:30 «Один за всiх»
НТН
6:55 Х/ф «Небезпечнi
гастролi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 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»

15:20 Т/с «Гаваї 5.0»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
07:25 Т/с «Друзi»
09:50 Т/с «Щасливi
разом»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Супермодель поукраїнськи 2
22:00 Київ вдень i вночi
23:45 Х/ф «Олександр»
МЕГА
6:40 Бандитська Одеса
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20 Треблiнка: машина
смертi
09:20 Смертельна зустрiч
10:20 Рiчковi пригоди
11:20, 17:05 Технологiї їжi
12:15 Паралельний свiт
13:15 Прокляття
скiфських курганiв
14:10, 19:50 Секретнi
iсторiї
16:10 Останнi племена
18:00 Далеко i ще далi

20:45 Вiн i вона. Бiй за
життя
21:40 Пустелi: життя на
межi
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 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
00:35 «Київськi iсторiї»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00, 01:40 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»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
09:20, 20:40 Т/с
«Двадцять рокiв без
кохання»
11:10, 12:25 «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
12:40, 15:00, 16:15
«Сiмейний суд»
13:00 «Молебень на
Володимирськiй гiрцi та
Всеукраїнський хресний
хiд»
16:40 «Давай
одружимося»
18:05, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»

22:30 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 16:55 Т/с «Нiчнi
ластiвки»
11:50, 13:20 Х/ф
«Спецiалiст»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 22:25 Т/с «Вiддiл
44»
15:35, 16:20, 21:25 Т/с
«Нiконов i Ко»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:20 Х/ф «Найманi
убивцi»
5 КАНАЛ
06:45 Клуб LIFE
06:55 Ранок iз Бiблiєю
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

10:30, 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!
(телемарафон)
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:32 Хронiка дня
2+2
08:10, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
08:50, 18:50 «Люстратор
7.62»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
11:10 «6 кадрiв»
12:45 «Вiдеобiмба»
13:30, 23:55 Т/с «МЕК 8»
13:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»«
14:45 Т/с «Загублений
свiт»
15:40, 22:00 Т/с
«Легенди»
16:35 Х/ф «Вогняна
пастка»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Х/ф «Американськi
дракони»

Ч Е ТВ Е Р , 2 8 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
7:00, 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 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 4»
23:10 Х/ф «Мотель»
UA:ПЕРШИЙ
09:00 Урочисте
Богослужiння зi СвятоВолодимирського
кафедрального собору
на свято Св. Володимира
Великого
12:10 Слiдство. Iнфо
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:45 М/с «Друзi янголiв»
15:35 Надвечiр’я. Долi
16:35 Свiтло

17:15 Д/с
«Середземномор’я»
19:20 Т/с «Травма»
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22:25 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
12:40, 21:00 Т/с
«Королева гри»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»

13:10, 17:45 Чарiвнi свiти
14:00, 23:10 Тисяча днiв
планети
15:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
18:15 Сiм чудес України.
Хотин
18:50 В гостях у Дмитра
Гордона. Дiна Рубiна
21:40 «Вiдлуння»
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 Т/с
«Домашнiй арешт»
16:20, 22:00 Країна У
18:50, 19:55, 20:55
Одного разу пiд
Полтавою
19:15, 20:20 Одного разу
в Одесi
23:00 Вiталька
СТБ

7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
12:10 «Нацiональне
талант-шоу «Танцюють
всi!-8»
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
6:50 Х/ф «Вiрнiсть»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 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»
15:20 Т/с «Гаваї 5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 2»
НОВИЙ КАНАЛ
07:07 Т/с «Друзi»
09:20 Т/с «Щасливi
разом»
15:20 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Т/с «СашаТаня»
20:00 Супермодель поукраїнськи 2
21:45 Київ вдень i вночi
23:15 Х/ф «Мiськi
девчата»
МЕГА
6:40 Бандитський Київ
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20 Цiсар i вiйна
09:20 Смертельна зустрiч
10:20 Свiт на долонi
11:20, 17:05 Технологiї їжi
12:15 Паралельний свiт
13:15 Шосте вiдчуття
14:10, 19:50 Секретнi

iсторiї
16:10, 20:45 Вiн i вона.
Бiй за життя
18:00 Далеко i ще далi
21:40 Пустелi: життя на
межi
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00, 13:00, 16:00
«Мультляндiя»
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 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
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»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:30 «Мультфiльм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
12:00, 14:00, 16:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
11:00, 20:40 Т/с
«Двадцять рокiв без
кохання»
11:55, 12:25 «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
13:15, 14:20 «Судовi
справи»
16:40 «Давай
одружимося»
18:05, 19:00 Ток-шоу

«Стосується кожного»
22:30 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45, 16:55 Т/с «Нiчнi
ластiвки»
11:30, 13:20 Х/ф «Найманi
убивцi»
12:45, 15:45 Факти. День
15:35, 16:20, 21:30 Т/с
«Нiконов i Ко»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
23:25 Х/ф «Руйнiвник»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:20, 10:46 Огляд преси
06:25, 18:45 Мiсцевий час
06:55 Ранок iз Бiблiєю
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
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, 17:19, 18:15
Україна - понад усе!
(телемарафон)
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:32 Хронiка дня
2+2
6:35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
07:35, 12:10 «Облом.UA.»
08:10, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 19:20, 23:20
«Секретнi матерiали»
09:20 Д/п «Пiдземнi
мiста. Лондон «
11:10 «6 кадрiв»
12:45 «Вiдеобiмба»
14:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»«
15:45, 22:00 Т/с
«Легенди»
16:40 Х/ф «Американськi
дракони»
20:00 Х/ф «Фактор 8»
00:20 Т/с «Секта»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 9 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:05 «Битва салонiв»
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 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:20 «Сватики»
20:50 Концерт пiсень М.
Мозгового «Минає день,
минає нiч»
23:00 «Вечiрнiй Київ»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
07:30 Ера будiвництва
08:30 Територiя закону
08:35 Паспорт.Ua
08:45 Телемагазин
09:00 Вiчне
12:25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13:30 Казки Лiрника
Сашка

13:45 М/с «Друзi янголiв»
15:35 Вiра. Надiя. Любов
16:35 Гра долi
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Травма»
20:30 Х/ф «Дорога»
21:50 Перша студiя
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 11:40 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
12:40, 21:00 Т/с
«Королева гри»
14:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
6:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
07:20 «Будьте здоровi!»
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
13:10, 17:45 Чарiвнi свiти
14:55 «Цивiлiзацiя
Incognita»
15:40, 22:10 Природа
сьогоднi
18:15 Сiм чудес України.
Дубно
18:50 В гостях у Дмитра
Гордона. Дiна Рубiна
21:40 Вiдлуння

ТЕТ
6:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
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 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:20 Країна У
17:50 М/с «Маша i

Ведмiдь»
18:30 М/ф «Астробой»
20:00 М/ф
«Льодовиковий перiод»
21:20 Х/ф «100 мiльйонiв
євро»
23:00 Х/ф «Забiйнi
канiкули»
СТБ
7:25 Х/ф «Подарунок
долi»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:50 Т/с «Коли ми
вдома»
20:10 Х/ф «Ми дивно
зустрiлися»
22:35 Х/ф «Двi iсторiї про
кохання»
НТН
6:50 Х/ф «Очiкування
полковника Шалигiна»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 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»
15:20 Т/с «Гаваї 5.0»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Пiд куполом
- 2»

16:10 Вiн i вона. Бiй за
життя
18:00 Далеко i ще далi
20:45 Останнi племена
22:40 Таємницi джмелiв
23:30 Вражаюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
7:10 Kids Time
07:12, 21:45 Київ вдень
i вночi
11:40, 20:00
Супермодель поукраїнськи 2
19:00 Т/с «СашаТаня»
23:35 Х/ф «Незаконне
вторгнення»
МЕГА
6:40 Бандитська Одеса
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20 1918: життя пiсля
вiйни
09:20 Смертельна зустрiч
10:20 Третє царство:
гриби
11:20, 17:05 Технологiї їжi
12:15 Паралельний свiт
13:15 Органи на експорт
14:10, 19:50 Секретнi
iсторiї
15:10 Мегамисливцi

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 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
00:35 «Прогулянки
мiстом»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»

09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»

дверей»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
10:00, 17:00 Т/с «Нiчнi
ластiвки»
11:45, 13:20 Х/ф
«Руйнiвник»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35 Т/с «Вiддiл 44»
15:35, 16:20 Т/с «Нiконов
i Ко»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Скетчком «На
трьох»
23:30 Х/ф «Скелелаз»

ІНТЕР
6:25 «Мультфiльм»
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 «Двадцять рокiв
без кохання»
12:25 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
13:35, 14:20 «Судовi
справи»
16:40 «Давай
одружимося»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 00:20 «Подробицi»
20:40 Х/ф «Бiдна Liz»
22:30 Х/ф «Нiч закритих

5 КАНАЛ
06:20, 10:50 Огляд преси
06:25, 18:45 Мiсцевий час
06:43, 08:20, 21:25
Бiзнес-час
06:45 Клуб LIFE
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
13:15, 14:10 День
15:15, 16:15, 16:32, 17:12,
18:15 Україна - понад усе!
(телемарафон)
16:40 Мотор
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Д/п
23:30 Хронiка дня
2+2
07:35, 12:10 «Облом.UA.»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
08:50, 18:50 «Люстратор
7.62»
10:15 Д/п «Пiдземнi
мiста. Лос-Анджелес»
11:10 «6 кадрiв»
13:30, 23:45 Т/с «МЕК 8»
13:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»«
14:45 Т/с «Загублений
свiт»
15:40 Т/с «Легенди»
20:00 Х/ф «Прихована
загроза»
00:10 Т/с «Секта»

СУБОТ А , 30 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:40 Х/ф «Мiльйонер з
нетрiв»
09:00 «Сватики»
09:40, 19:30 ТСН
10:40 «Свiтське життя»
11:40 Т/с «Центральна
лiкарня»
16:35, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
6»
20:15 «Українськi
сенсацiї»,
23:10 Х/ф «Едвард рукиножицi»
UA:ПЕРШИЙ
6:20 У просторi буття
06:55, 00:20 Телемагазин
07:05 АгроЕра. Пiдсумки
08:35, 23:40 Золотий
гусак
09:00 Мистецький пульс
Америки
10:55 Казки Лiрника
Сашка
11:30 М/с «Друзi янголiв»
12:25 Д/ф «Голiвуд над

Днiпром»
14:30 «Коронацiя
слова-2016». Церемонiя
нагородження
17:00 Т/с «Травма»
20:30 На пам’ять
21:30 Дорога до Рiо-2016
23:20 Вперед на Олiмп!
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:15 Х/ф «Небесний
тихохiд»
11:00 Х/ф «Арифметика
пiдлостi»
13:00, 15:20 Т/с
«Випробування вiрнiстю»
17:10, 19:40 Т/с «Князiвна
iз хрущовки»
23:45 Реальна мiстика
ТОНіС
9:50, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
11:00 «Шеф-кухар
країни» з Михайлом

Поплавським
11:50 Х/ф «Черницi в
бiгах»
14:10 Сiм природних
чудес України. Шацькi
озера
15:10 Чарiвнi свiти
15:40 Тисяча днiв планети
16:30 Концерт Наталi
Бучинської i Нiколо
Петраша «Весна
прийшла»
20:00 Жовтий янгол.
Вечiр пам’ятi Олександра
Вертинського циклу
«Видатнi кияни»
22:30 Х/ф «Таємничий
поїзд»
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»
11:05 М/с «Маша i

Ведмiдь»
11:35 М/ф «Астробой»
13:05 М/ф «Лiсовий
патруль»
14:20 Х/ф «Фабрика
пилу»
16:15 Х/ф «Любов на
островi»
18:00 М/ф
«Льодовиковий перiод»
19:15 Х/ф «100 мiльйонiв
євро»
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:40 «Кулiнарнi
знайомства»
13:20 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком...»
15:05 Х/ф «Ми дивно
зустрiлися»
16:50 Х/ф «Двi iсторiї про
кохання»
19:00 Х/ф «Навчаю грi на

гiтарi»
22:45 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
9:55 Х/ф «Хiд у вiдповiдь»
11:30 «Речовий доказ»
15:00 Т/с «Детективи»
19:00, 02:30 «Свiдок»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:00 Х/ф «Замiна - 2:
останнiй урок»

09:40, 21:00 Життя пiсля
людей
11:30 Смертельна зустрiч
14:25 Пустелi: життя на
межi
16:20 Далеко i ще далi
17:15 Неймовiрнi парки
18:10 Запрограмованi
долi
22:50 Паразити. Навала
ТРК «КИїВ»
9:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «Приречений на
любов»
14:05 «Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 16:00, 17:10,
18:00»У центрi уваги»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

НОВИЙ КАНАЛ
07:15 Kids Time
07:20 Дешево i сердито
10:15 Хто зверху
14:20 Т/с «СашаТаня»
17:15 М/ф «Мегамозг»
19:00 Х/ф «З Парижа з
любов’ю»
21:00 Х/ф «Механiк»
22:50 Х/ф «Вуличний
боєць»
МЕГА
7:45 Медiчi: таємницi
династiї

6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:00 М/с «Мiа та я»
11:20 Х/ф «Бендслем»
13:25 «КВН»
17:10 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
23:00 Х/ф «Моє велике
грецьке лiто»

ICTV
07:15 Стоп-10
08:15 Провокатор
10:15 Секретний фронт
12:15, 13:00
Громадянська оборона
12:45 Факти. День
14:30 Х/ф «Нью-йоркське
таксi»
16:25 Х/ф «Скелелаз»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Джон Вiк»
22:05 Х/ф «Горець»
00:30 Х/ф «Соломон
Кейн»

ІНТЕР
07:00 М/ф «Казка про
царя Салтана»
08:05 Х/ф «Не було б
щастя»
09:20 Х/ф «Кiн-дза-дза!»
12:10 Х/ф «Закляття
Долини Змiй»
14:15 Х/ф «Нiч закритих
дверей»
16:10, 20:30 Т/с
«Щасливчик Пашка»
00:15 Х/ф «Iгри дорослих
дiвчат»

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

K1

07:50, 08:20, 22:15
Бiзнес-час
08:32 Не перший погляд
10:40 Автопiлот-новини
15:32 Палата
17:10 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
18:15 Фактор безпеки
19:25, 23:32 Машина часу
20:00 Стоп
корупцiї!
22:32 Д/п «Останнiй мiф»
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25 «Облом.UA»
10:10 «Вайпаут»
12:00 «Top Gear»
15:00 Х/ф «Прихована
загроза»
16:50 2 тур ЧУ з футболу
«Волинь» - «Олiмпiк»
19:20 2 тур ЧУ з футболу
«Чорноморець» «Шахтар»
21:25 Х/ф «Заручник»
23:35 Х/ф «Афганськi
лицарi»

НЕДIЛЯ , 31 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:55 Концерт пiсень М.
Мозгового «Минає день,
минає нiч»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05, 19:30 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт 6»
12:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
15:15 Т/с «Свати - 4»
20:15 Х/ф «Пограбування
по-жiночому»
00:00 «Свiтське життя»
UA:ПЕРШИЙ
6:45 Крок до зiрок
07:35 Свiт on line
10:10 Гра долi
10:40 Мистецькi iсторiї
11:45 Х/ф «Камiнний
хрест»
13:40 Театральнi сезони
14:15 Фольк-music
15:20 Дорога до Рiо-2016
15:55 Український корт

17:35 Т/с «Травма»
21:40 Перша шпальта
22:20 Книга ua
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 19:00 Подiї
09:00 Х/ф «Два квитки у
Венецiю»
11:00 Т/с «Князiвна iз
хрущовки»
14:50 Х/ф
«Сонцестояння»
17:00, 19:40 Т/с «Iлюзiя
щастя»
21:45 Т/с «Випробування
вiрнiстю»
ТОНіС
6:10 Х/ф «Черницi в бiгах»
09:50, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
11:20 Х/ф «Останнiй раз,
коли я бачив Париж»
14:20 «Шеф-кухар
країни» з Михайлом

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

Поплавським
15:30 НЛО. секретнi
архiви
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:35 Чудеса природи
22:00 Х/ф «Мрець»
00:15 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:10 М/ф «Лiсовий
патруль»
12:25 Х/ф «Фабрика
пилу»
14:20 Х/ф «Любов на
островi»
16:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
20:00 Країна У
23:25 Х/ф «Забiйнi

канiкули»
СТБ
5:55 «ВусоЛапоХвiст»
07:00 «Все буде добре!»
10:25 «Караоке на
Майданi»
11:25 Х/ф «Навчаю грi на
гiтарi»
15:10 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
23:00 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
НТН
7:00 Х/ф «Очiкування
полковника Шалигiна»
08:30 Х/ф «Хiд у
вiдповiдь»
10:05 Т/с «Угода»
13:30 «Розсмiши комiка»
15:25 Х/ф «Сто грамiв»
для хоробростi...»
16:50 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Слiд

саламандри»
22:30 Х/ф «Кiлер Джо»
00:25 Х/ф «Виття Банши»

межi
16:20 Далеко i ще далi
18:10 Мiстична Україна
22:50 Паразити. Навала
00:45 Вражаюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
8:05 М/с «Кiт у чоботях»
10:02 Х/ф «Сезон
полювання 2»
11:20 М/ф «Мегамозг»
13:15 Х/ф «Незаконне
вторгнення»
15:20 Х/ф «З Парижа з
любов’ю»
19:00 Х/ф «Шалена
карта»
21:00 Х/ф «Загiн»
22:50 Х/ф «Братерство
по кровi»
00:45 Х/ф «Вуличний
боєць»
МЕГА
6:00 Паралельний свiт
07:45 Iнквiзицiя
09:40, 21:00 Життя пiсля
людей
11:30 Смертельна зустрiч
13:25 Пустелi: життя на

Вважати недійсним опубліковане в газеті «Вишгород» № 20 (1075)
від 21 травня 2016 року оголошення наступного змісту: Вважати недійсним загублене посвідчення учасника бойових дій (УБД) № 063231
від 07.12.2015, видане на ім’я Сергія Анатолійовича ЛІСОВІНА

ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 21:30
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:30
«Телемаркет»
13:00 «Здрастуй, рiдне
село!»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:35 «Мультляндiя»
18:50 «Життєвi iсторiї»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»

ІНТЕР
6:55, 20:00 «Подробицi»
07:40 М/ф «Казка про
рибалку й рибку»
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Х/ф «Навiщо ти
пiшов»
13:55 Х/ф «Бiдна Liz»
15:45, 20:30 Т/с
«Щасливчик Пашка»
21:55 Х/ф «В Париж!»

Вважати недійсними втрачені документи від 10.09.1999
р. про членство в ГБК «Ветеран» гаражний бокс № 84 на
ім’я Миколи Миколайовича РАТУШНЯКА

в м. Вишгороді

Підприємству у м. Вишгороді на постійну роботу потрібен різноробочий.
З/п – договірна.
Тел: 098 159 54 57

— ЗАВІДУВАЧ
АПТЕКИ
— ПРОВІЗОР
— ФАРМАЦЕВТ
По довідки
звертатись:
(067) 501-27-70

5 КАНАЛ
6:00, 09:32 Вiкно в
Америку
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
07:50, 08:25, 22:15
Бiзнес-час
10:10 Кордон держави
10:25 Будемо жити
11:10 Рандеву з Я.

Вважати недійсними втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 408) на ім’я Володимира
Михайловича ВОЙТОВИЧ прошу

На постійну
роботу
потрібні:

ICTV
6:55 Стоп-10
08:45 Зiрка YouTube
10:00 Дивитись усiм!
11:00 Без гальм
11:25 Х/ф «Вiдкрийте,
полiцiя-3»
13:00 Х/ф «Нью-йоркське
таксi»
13:30 Х/ф «Горець»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Гнiв титанiв»
21:05 Х/ф «Час вiдьом»
22:55 Х/ф «Джон Вiк»

08:15 «Мультфiльми»
09:50 Х/ф «Бендслем»
13:20 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
18:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Прикинься
моїм чоловiком»
23:00 «КВН»

В агенцію нерухомості терміново потрібен секретар.
Тел: (068) 321-40-49

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

Соколовою
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Дiалоги з
Патрiархом
16:05 В кабiнетах
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
23:32 Фiнансовий
тиждень
2+2
06:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25 «Облом.UA»
11:00 «Люстратор 7.62»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
15:00 Д/п «Дембель»
16:00 Д/п «Зброя»
16:50 2 тур ЧУ з футболу
«Днiпро» - «Сталь»
19:20 2 тур ЧУ з футболу
«Карпати» - «Динамо»
23:15 Х/ф «2012: Судний
день»

На роботу в аптеку потрібні
ФАРМАЦЕВТИ.
В аптеці в оренду здається кабіент
Тел: (097) 285-50-48

Пам’ятаємо

Віктор Дорошенко
20 липня минуло два
роки, як пішов у кращий
із світів Дорошенко Віктор Іванович — коханий
чоловік, люблячий батько
і дідусь, щирий брат і кум,
гарний зять, турботливий
дядько. Корінний вишгородець у десятках поколінь,
Віктор Дорошенко користувався авторитетом у виробничому колективі, його
любили і поважали сусіди, завжди були раді
бачити друзі.
Світла пам’ять світлій людині! Згадайте і
пом’яніть Дорошенка Віктора Івановича теплим
словом й щирою молитвою всі, хто його знав.
Дружина і діти
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2016 року

Небесне і земне

Хрещення Русі — джерело духовної сили
Олександр КОНОНЕНКО
Великий князь Володимир у 988-му
році освятив мешканців Києва, а згодом
й інших міст держави. Але утвердження
християнства розтягнулось на століття.
Утвердження християнства на Русі —
складний і тривалий процес, що розтягнувся
у часі на багато століть, пройшовши кілька
важливих стадій: спонтанного проникнення
християнських ідей і цінностей до язичницького середовища, боротьби християнства та
інших світових релігій за сфери впливу, про-

голошення християнства державною релігією
Київської Русі, протистояння язичницького
суспільства новій ідеології.
Початок християнства на Русі поклав
апостол Андрій Первозванний, який поставив
хрест на Київських горах. Існує переказ, що
апостол благословив слов’ян і передбачив
поширення православ’я на Русі: «Бачите ви
гори сі? Так от, на сих горах возсіяє благодать Божа, і буде город великий, і церков багато воздвигне Бог».
Першою правителькою Русі, що офіційно
прийняла християнство, стала княгиня Ольга:

найвірогідніше — у Києві, у 955 р. Вона починає проводити лінію на обмеження впливу
язичництва у державі, будує дерев’яну церкву святої Софії. Але активної підтримки у суспільстві її діяння не отримали.
Продовжити справу своєї бабусі — хрестити Київську Русь і проголосити християнство державною релігією — зміг лише князь
Володимир Великий у 988 р. Для унормування церковного життя Володимир видав Устав,
призначивши десятину на утримання церкви,
та визначив права духовенства. Таким чином
він намагався дати структурне оформлення

Вишгород
нової релігії, подібне до візантійського. На
чолі церкви стояв київський митрополит. У
великих містах були поставлені єпископи, які
вирішували всі церковні справи своїх єпархій.
Митрополити та єпископи володіли землями,
селами й містами. Церква мала власні військо, суд і законодавство. Першим митрополитом, про якого існує згадка в письмових
джерелах, був грек Теотемпт.
Що ж значило для Київської Русі прийняття християнства? Насамперед, позитивні зрушення у внутрішньому житті держави.
Воно піднесло значення князівської влади в
Києві на небувалу висоту і зміцнило зв’язок
між окремими частинами могутньої держави,
сприяло подальшому розвиткові суспільних
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Пам’яті Святого рівноапостольного
Свята Ольга великого князя Володимира

Взірець для благодійників

Благодійний
фонд
«Святої
Ольги» щиро вітає
вишгородців із 1026-річчям
від
дня
народження засновниці й управительки Вишгорода — Святої
Рівноапостольної Великої княгині Ольги.
Віками ткалось мереживо народних переказів про велику княгиню
Ольгу, як про діяльну, мудру, «віщу»
правительку й захисницю. Від природи
ця жінка була наділена гострим розумом, нестримною енергією, широтою
поглядів та несхибною волею.
Дружина збирача земель князя
Ігоря і мати князя-воїна Святослава,
державниця і християнка, господиня і
політична діячка, бабуся князя Володимира Хрестителя, засновниця віри
і корінь Православ’я — це найменше,
що можна сказати про неабияку особистість, ім’я якої — Ольжинград — носить наше рідне місто Вишгород.
Та головна риса Великої княгині —
благодійність, якою Свята Ольга відзначається після прийняття християнства.
Хай її християнське життя стане взірцем
для нинішніх благодійників і меценатів,
спонсорів усіх добрих справ на благо
людини і Вишгородської громади.
Бажаємо вишгородцям мирного неба над головами та незламності
духу.

Богдан НИКОЛИН,
настоятель храму Св. Володимира м.
Вишгорода, протоієрей
З ласки Божої кожна країна і кожний
народ, а нерідко — й місто, мають у своїй
історії просвітителя. Господь вибирав із
середовища людей обранців Своїх і через них просвітлював світлом віри народ
Свій.
Славить похвалами Рим Петра і Павла, через котрих увірував у Христа Ісуса,
Сина Божого; Асія, Ефес і Патмос — Іоана
Богослова; Індія — Фому; Єгипет — Марка: кожна країна, місто і народ шанують
і прославляють своїх наставників, які навчили християнській вірі.
Святий Апостол Павло заловідує нам:
«Пам’ятайте наставників ваших котрі проповідували вам Слово Боже, і... наслідуйте віру їх» (Євр. 13, 7). Прислухаючись до
заклику Святого Апостола, ми славимо і
ублажаемо сьогодні просвітителя і хрестителя Русі — рівноапостольного великого князя Володимира.
Зглянулося всемилостиве око благого
Бога на князя Володимира — і засіяв у серці його розум; він зрозумів суєту ідольської
омани і віднайшов єдиного Бога, Котрий
створив усе видиме і невидиме. Загорівся він
духом і забажав серцем бути християнином і
навернути всю свою землю в християнство.
З благої любові Божої до роду людського це
здійснилося. Увійшовши у святу купіль, відродився Володимир від Духа» і води, і звелів
він усьому народу своєму хреститися в ім’я
Отця і Сина і Святого Духа. 3 того часу зем-

ля наша почала прославляти Христа з Отцем і Святим Духом. Просвітило землю нашу
сонце Євангелія, руйнувалися капища, зводилися церкви, хрест освятив міста, ідоли
були скинуті і з’явилися ікони святих, почала
підноситися безкровна жертва, фіміам, який
підносився до Бога, освятив повітря.
Князь Володимир — складна історична
особистість. В його особі сьогодні ми можемо бачити, як у дзеркалі, себе — з усією
складністю характерів, мінливістю поведінки, з піднесеннями і падіннями. Господь зволів вибрати саме таку людниу, щоб повністю
явити в ньому чудо, котре творить з людьми
свята віра.
Що ж дала християнська віра князю
Володимиру і країні нашій? Грішний і буйний язичник Володимир стає натурою побожною. Його навернення до Христа було
справжнім і глибоким. Перетворення його
характеру і розрив із гріхом були гідні подиву. «Здобув єси неоціненний бісер Христа,
обравшого тебе, яко другого Павла, і зтрясшого сліпоту у святій купелі душевну вкупі і
тілесну», — співає про нього Церква.
Свята віра змінила Володимира, допомогла йому почути Слово Господнє, сказане
царю Навуходоносору Пророком Даниїлом
і за цим словом влаштувати своє життя:
«спокутуй твої гріхи милостинею і твої переступи — милосердям до бідних» (Дан, 4.24).
Милостиня до людей дала йому велику
ласку у Бога», як істинному рабу Христовому. В цьому переконують нас слова Святого Письма: «Милість же підноситься над
судом» (Як. 2, 13); «Блаженні милостиві, бо
вони помилувані будуть» (Мф. 5, 7); «хто

Наслідуйте віру їх

звернув грішника з облудної путі, спасе
душу від смерті і покриє безліч гріхів» (Як. 5,
.20). Якщо Господь Бог подасть таку нагороду за навернення однієї людини з облудного
шляху, то яке блаженство здобув князь Володимир? Адже він не тільки сам навернувся до Христа, але, як володар і вождь турбувався за навернення свого народу. Від нього
загорілися вогні віри в серцях його людей.
Віра очистила народ від грубої омани ідолопоклонства, змінила характери людські.
В християнській вірі — витоки нашої вітчизняної культури. Віра поклала основу нашій писемності, живопису, архітектурі. Віра
внесла в життя нашого народу, в сім’ю та
суспільство гуманні принципи. Віра, котру
Господь дарував нам через князя Володимира, була достойним сіянням, що принесло достойні плоди духа. Вона прославила
сонми святих угодників — наших співвітчизників, котрі просять Бога за нашу землю, за
нашу Святу Церкву, за наш народ.

Хода ЗА МИР чи за розбрат?
Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — Інтернет-мережі

Хресна хода «за мир і припинення війни на Донбасі» зі Сходу і Заходу України
рухається на Київ. Але чи справді її учасники переслідують заявлені цілі, чи не сколихне вона українську столицю провокаціями і зіткненнями?
Всеукраїнська хресна хода миру, любові
і молитви за Україну, організована Українською православною церквою Московського патріархату заради Божого благословення для української землі, стартувала
3 липня зі Свято-Успенської Святогірської
лаври (Донецька область), а 9 липня почалася хода з Почаївської лаври (Тернопільська
область). Колони вірян рухаються із Заходу і
Сходу країни і мають зустрітися в Києві напередодні 28 липня — Дня Хрещення Київської
Русі. Втім, більшу частину шляху учасники
«ходи» долають все ж не пішки, а автотранспортом.
Предстоятель УПЦ МП митрополит
Онуфрій зазначив, що Православна Церква
є такою силою, яка єднає всіх людей нашої
країни, що «хресна хода не пов’язана з політикою, її мета закликати до миру і посилити молитви про дарування миру українській
землі», а також благословив усіх вірян УПЦ
— до 27 липня виконувати особливе молитовне правило, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (докладніше – див:
http://news.church.ua/2016/07/09/blazhennishijmitropolit-onufrij-blagosloviv-osoblive-molitovnepravilo-dlya-vsix-viryan-na-chas-xresnoji-xodimiru-v-ukrajini/.

Цитуючи ці слова, українські ЗМІ нагадують, що в минулому році митрополит демонстративно відмовився вставати зі свого місця
у Верховній Раді, коли Президент України Петро Порошенко зачитував імена українських
військових та добровольців, які воювали на
Донбасі.
Експерти, політики і громадські активісти не виключають, що церковна акція може
бути організована Кремлем для дестабілізації ситуації в українській столиці. Адже, крім
справді мирних вірян, у колонах помічені
особи із забороненою екстремістською символікою, послідовники проросійських так званих «казацких» організацій та молоді люди
спортивної статури, які раніше брали участь
у рейдерських атаках і провокаціях із захопленнями храмів. І ті «казачки», які зараз
охороняють «святогірських і почаївських паломників», вже в столиці можуть виступити
в ролі, наприклад, українських націоналістів
із символікою, скажімо, забороненого в Росії
«Правого сектору» і влаштувати якісь провокації з кровопролиттям для того, щоб російські ЗМІ отримали «хороші картинки».
Народний депутат України, координатор
групи «Інформаційний спротив» Дмитро
Тимчук наголошує, що ще навесні цього
року в окремі райони Донецької і Луганської
областей до представників УПЦ МП приїжджала делегація Російської православної
церкви для підготовки цієї спецоперації: «Ця
хресна хода, за нашою інформацією, була обговорена та затверджена на окупованій території Донбасу».
Українські правоохоронні органи детально вивчають ситуацію навколо хресної ходи.

У МВС повідомили, що
поліцейських у Києві
буде приблизно три
тисячі, якщо виникне
необхідність, до охорони порядку будуть
залучатися підрозділи
Національної
гвардії.
Глава СБУ Василь Грицак зауважує, що «СБУ
робить все можливе,
щоб розуміти ситуацію, пов’язану з подіями із хресною ходою,
і відстежує ситуацію по
тих групах або структурах, які зацікавлені в
дестабілізації або можливості використання
хресної ходи для дестабілізації ситуації в нашій державі».
На думку політтехнолога Тараса Березовця, в Москві не просто так намагаються
привернути до хресної ходи максимальну
увагу: «Що стосується безпеки учасників
ходи, то звісно, ніхто її гарантувати не може.
На шляху можуть стати не тільки правоохоронні структури, а й радикально налаштовані
українські громадяни. Нещодавно в Борисполі місцеві жителі проголосували за те, щоб
не пропускати учасників хресної ходи через
територію міста. І якщо ті спробують пройти,
то цілком можливі зіткнення». Це і є метою
організаторів подібних провокацій. Їм необхідне відео з побиттям мирних вірян, яке б
транслювалося на пропагандистських каналах Кремля, але найголовніше — щоб спробувати поглибити розкол між вірянами УПЦ
Московського і УПЦ Київського патріархату.

Втім, віряни УПЦ Київського патріархату, які
традиційно проводять у столиці хресну ходу
27 липня, вчинили дуже мудро, перенісши
ходу — тепер вона відбудеться на день пізніше, усілякі «перетини» унеможливлено.
Хресна хода до Києва переслідує мету
укріплення миру. Але чому її учасники несуть
ікону Миколи Другого, яке відношення він
має до війни в Україні, чому немає ікон українських святих? І при чому тут «георгіївські
стрічки»? Мало тут релігійного, а тим більше,
патріотичного.
І все ж, хочеться вірити, що більшість
учасників хресної ходи таки і справді несуть
у серці бажання укріплення миру в Україні,
не прагнуть завдати прикрощів іншим вірянам, не піддадуться на усілякі провокації
і пам’ятають головне, чому учить християн
Бог: «Мир вам!». Це значить — мир і спокій у
власній душі, недопушення наруги над іншим,
може навіть пожертвування якимись власними інтересами, якщо це веде до конфліктів…
Мир нам!

Вишгород

Небесне і земне

23 липня

Хрещення Русі — джерело духовної сили
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відносин, відіграло величезну роль у консолідації феодальної держави. Князь в особі церкви
отримав потужну ідеологічну опору, яка освячувала його владу і підтримувала його управління
державою.
Християнство — як релігія загальноприйнята в Європі — ще більше зблизило давньоукраїнську державу з європейськими країнами,
підняло їхні стосунки на новий рівень, сприяло
зростанню престижу Київської Русі.
Церква відіграла доволі прогресивну роль і
у культурно-освітньому житті. До Києва приїха-

ло багато грецьких священників, письменних
людей, які сприяли поширенню грамотності та
знань про всесвіт та минулі цивілізації.
Велику роль у підвищенні культурного рівня населення відіграли монастирі, де велося
літописання, створювались бібліотеки, школи
малювання. У Київській Русі існувало до 30
монастирів. Першим і найбільшим була КиєвоПечерська Лавра, заснована у 1051 році. Тут
працювали Нестор-Літописець, чернець-живописець Алімпій, чернець-лікар Агапіт.
Сьогодні в Україні відзначення Хрещення
Русі відбувається на державному рівні, програ-

ма заходів включає проведення урочистостей
за участю представників органів державної
влади та місцевого самоврядування, громадських об’єднань, релігійних організацій. Чимало
буде і культурно-мистецьких програм. Зокрема,
яскрава програма святкування Дня Хрещення
Русі запланована у «Парку Київська Русь».
І все ж, що сьогодні для нас значить Хрещення Русі? Мета цього святкування — не
тільки згадувати велике минуле, а сприяти
зміненню духовності, утвердженню моральних
цінностей у нашому зболеному нестатками і
бідами суспільстві, нагадати про важливість
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зміцнення миру і вклонитись усім, хто власним
здоров’ям і кров’ю цей мир утримує, вшанувати
пам’ять тих, хто заплатив за нього своїм життям…
Сьогодні наша держава бореться з багатьма викликами, зовнішніми і внутрішніми
ворогами. Зовнішній — це агресор-сусід, а
внутрішній — зубожіння народу, корупція у владі. Чи можливо це залагодити? Як наголошує
Церква, «приклад розбудови держави Святим
Володимиром свідчить — якщо будуватимемо
життя країни та народу на міцному фундаменті
Божих Заповідей, правди, любові до ближнього
та жертовності, то будемо мати успіх». Хай для
кожного з нас День Хрещення Русі стане джерелом духовної сили, яка допоможе справитись
з усіма негараздами.

Із відродженням Межигірського монастиря відродиться Україна
Геннадій НІКОЛАЄНКО
Нація — це історична особистість. Етнос
перетворюється на націю тоді, коли стала
суб’єктом історичного розвитку. І Україна
саме в 17 столітті, коли формується українська нація, стає суб’єктом світової історії.
Козаки були головною військовою та інтелектуальною силою Європи в захисті проти
турків. Майже при всіх європейських дворах у
якості військової сили і охорони були козаки.
У нас модно зараз казати: «Економіка виведе нас із усіх криз....»
У жодній країні світу нація не виходила з
кризи завдяки виключно економічним чинникам. Лише завдяки культурі, релігії, ідеї державності та національних інтересів.
Ось вам приклад. 14 століття. Чума викосила пів-Європи, повсюди продовольча криза
— нема хліба... Чим відповідає людство? Ренесансом!
Небаченим підйомом культури!
Те ж саме в Україні після війн Богдана
Хмельницького. Із руїни як виходять? Організовується Києво-Могилянська академія. У
освіті здійснюється перехід на латину, навіть у
сільських школах.
Колишній чеський президент Гавел висловився таким чином: «За сталінської диктатури ми сиділи в клітках, нас випустили — і ми
опинились в джунглях». У нас свої джунглі і
подолати їх можна лише високою духовністю,
вивченням та аналізуванням свого коріння.
Духовність — це створення свого внутрішнього світу, особистості, тому що Бог розмовляє з
людьми через їх особистість.

Вивчення речей зовнішнього світу прилучає нас до Божественної мудрості. Цей світ є
книгою Бога, мовою Бога. Треба тільки зуміти
дійти до цих божественних смислів. Звідси й
така дуже рідкісна (відмінна від інших націй)
наша особливість. Всі народи обожнюють зовнішній світ і природу. В Україні інакше. Зовнішній світ і природа акомпанують людині,
відповідають на її запити, бажання, на її молитву. (Наше Межигір’я може бути прикла-

дом).
Декілька слів про людей, що думають, що
роблять велику справу для України.
Марнославна людина — раба бажань своїх. Вона робить кар’єру, бажає нових і нових
посад, поки не досягає рівня своєї некомпітентності. Всяка кар’єра закінчується розчаруванням та бездуховністю (гадаю дехто себе
піймав на цьому).
І, нарешті,потрібно мати духовні цілі. Чим

маштабніші духовні завдання ви собі ставите,
тим більше у вас умов для щастя. Це напряму
пов’язано з питанням сенсу життя людського. І
це не складно, а навпаки, дуже просто.
Сенс людського життя полягає в тому, щоб
зробити щасливою хоч одну людину. Уявіть
собі кількість щасливих людей, коли Межигір’я
в черговий раз заживе духовним життям. Сам
Господь усміхнеться і благословить нас… уже
в котрий раз.
Приведу маленький приклад. Колись у
Парижі гуляв один польський священнослужитель. І коли він опинився на мосту самогубств
(з нього часто кидались у Сену самогубці),
побачив людину, що, перехилившись через
перила, приречено дивилась у воду. Ксьонз
підійшов до неї і сказав: «Я не буду вас змушувати відмовлятись від вашого бажання, це
ваша справа, але у вашій кишені, напевно, є
якісь гроші, вони вам більше не потрібні. Он
там на розі стоїть жебрак — віддайте йому
гроші». Людина пішла і більше не повернулась. Вона зробила маленьке добро іншій, і це
її врятувало.
Давайте врятуємо себе. Давайте на всіх
рівнях говорити про велич і святість Межигір’я.
Давайте підемо з моста і роздамо золоті
монети інформації тим, хто ще не знає що
Межигір’я — Український Єрусалим, звідки
православ’я духовним кроком рушило до тоді
ще неписьменної Європи. Де в 988 році була
запалена перша свічка православної віри.
Місце, де проходили духовний вишкіл перші
руські князі.
Осередком духовного відродження України має стати Межигір’я.

Бог явився, щоб підтримати тих, хто зневірився…
Підготував Олександр КОНОНЕНКО
За Демидовим у саду є місце, де у 1926
році відбулось Богоявлення. Щороку 30
липня сюди з’їжджається багато паломників, які шукають підтвердження проявів
Божої Сили, аби укріпити свою Віру та зцілити душу.
Спаситель явився двом пастушкам —
одинадцятилітньому Миколі (Микола Максимович Купрієнко) та чотирнадцятилітньому
Омеляну (Омелян Іванович Фещенко), щоб у
страшні роки гонінь на Віру Христову нагадати людям, що зневірилися, рятівні слова євангельської істини і попередити про страшні події, які їх чекають.
Напередодні Богоявлення, в ніч на неділю
24 липня 1926 року, Спаситель прийшов до
Омеляна уві сні і сказав, що незабаром той,
разом з іншим хлопчиком, побачить Його наяву. І це справді сталося 30 липня 1926 року
неподалік Демидова близько восьмої години
ранку — несподівано спалахнула-промайнула блискавка, як перед дощем, хоча день був
ясним і безвітряним, а через мить небо на заході зробилося рожевим і з’явився великий сяючий хрест. Верх його досягав зеніту, а внизу
він упирався в хмару невисоко над землею.
На тлі хреста виділялася фігура Господа.
Пастухи немов скам’яніли і не могли зрушити з місця. Спаситель стояв, оточений веселкою, кінці якої спускалися по обидва боки
до хмари. У лівій руці він тримав розкрите
Євангеліє, а праву підняв для благословення. Він говорив тихо-тихо, але звучно, якби на
весь світ, а коли замовкав, починали співати
ангели.
Спаситель казав, що скоро прийде судити світ, бо гріх і беззаконня дійшли до Небес,
призвідники церковних розколів і чвар відступили від православної віри, почали роздирати
ризи Божественні і Святу Апостольську Церкву. І тільки ті, хто покається, будуть прощені.
Господь наказав, щоб на місці Богоявлення

були поставлені хрест та ікона в такому вигляді, як Він явився хлопчикам.
Звістка про явлення Спасителя швидко
поширилася між віруючими. Був зроблений
хрест і таємно від місцевої влади освячений
в храмі. Винос призначили на дванадцяту годину ночі. Боячись влади, народ і священики
йшли без світла і співу. Та, як тільки вийшли
з храму, залунали дзвони і ангельський спів
у повітрі: «Хресту Твоєму поклоняємось, Владико ...». Дзвіниця ж була закрита — і люди
зрозуміли, що то Господь уже з ними. За селом перед ходою з’явився світлий стовп. Він
рухався, показуючи шлях. На місці явлення
Спасителя побачили незвичайне світло. Коли
підійшли ближче, світло піднялося до хмар,
а освячене Господом місце зробилося червоним. І в цей час з небес знову пролунали
дзвони. А коли встановили хрест та ікону, то
ангели знову заспівали: «Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і Святе Воскресіння
Твоє славимо...».
Після встановлення хреста до місця явлення Спасителя почалося паломництво віруючих. Щосуботи приходили ченці з КиєвоПечерської Лаври і Флорівського монастиря,
щоб відслужити молебень. Відомий художник Фотій Красицький — нащадок Шевченка
(онук сестри Тараса, Катерини) — написав
картину «Пастушок». Він приїжджав у Демидів і з натури писав хлопчика.
Хрест на місці явлення Спасителя ніхто не
посмів чіпати чотири роки. Але в 1930-му на
зборах місцевого комсомольського осередку
вирішили його знищити. Спочатку ніхто не
наважувався зробити це, потім один активіст таки зголосився: зачепив його кінською
упряжкою і витягнув. Кажуть, що його незабаром спіткало нещастя.
Щоправда, не всі демидівці повірили тоді
в явлення Христа. І незабаром, немов у зміцнення і підтримку віруючим, відбулося тут
явлення Божої Матері. В одному зі збережених рукописів розповідається, що Господь

наказав поставити хрест біля вдовиного колодязя, який був викопаний у селі в післяреволюційний час удовами під час сильної засухи.
Тоді у всій окрузі ніде не було ні краплі води,
лише, по милості Божій, у вдовиній криниці.
Явлення Божої Матері відбулося, коли служили, як повелів Спаситель, молебень.
З’явилася Вона на сході у блакитному вбранні. Всі, хто бачив Богородицю, впали на коліна, а потім у їх житті сталися добрі зміни.
Влада суворо заборонила про це будьщо розповідати, та слово Боже нестримне:
світ замовкне, а каміння кричатиме. Віруючі
записали і зберегли дорогоцінні свідоцтва. А
коли вже у наші дні зайнялися пошуком місця явлення Спасителя, кілька місцевих селян,
абсолютно незалежно один від одного, показали однаково.
На полі, де відбулося явлення Спасителя,
згодом був посаджений колгоспний сад, який
ріс гарним і доглянутим. Лише на одній ділянці дерева не приживалися, весь час всихали.
Місце це, розміром приблизно 5 на 10 метрів,
заростало лише травою і польовими квітами.
Місцеві жителі досі зберігають у пам’яті
перекази тих подій, не загубилася і інформація про подальшу долю Омеляна і Миколи.
Омелян рано залишився сиротою. Але, попри
життєві негаразди і немочі, ріс дуже добрим
хлопчиком. Більшовики намагалися залякати
його, змушували відректися і підписати брехливе свідчення, що заперечувало явлення
Спасителя. Але Омелян відмовився від іудиного шляху — і його засудили на 10 років
ув’язнення, яке він відбував десь за Уралом. А
в 1936 році був пересуд, і Омелян отримав ще
10 років ув’язнення.
І ось, дивом переживши всі труднощі
табірного життя, через роки Омелян повернувся до рідного села в сані священика.
Та односельці не прийняли його як священнослужителя. Він служив десь у Білорусії,
де мріяв побудувати новий храм, але в 1983
році його пограбували в потязі й убили.

Микола, другий свідок явлення Спасителя,
був із заможної сім’ї. Він не зміг виконати наказів Господа — у той суворий час йому було
всього 11 років, і батьки, побоюючись влади,
змусили його все приховувати. У 1941 році —
під час Великої Вітчизняної (ІІ Світової) війни
— він загинув на фронті.
…На місці явлення Христа людина відчуває потужну енергетику, що дозволяє зміцнювати не тільки духовний, а й фізичний стан,
колодязь із чудодійною водою допомагає лікувати захворювання дихальних шляхів. Вірячи
у Божу Силу, православні з усієї України знаходять сюди стежку, приходять помолитись,
покаятись у своїх гріхах і попросити у Господа
помочі в усіх богоугодних справах, у здоланні
недуг тілесних і духовних. І кожному дається
по вірі його…
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Втрачені документи від 15.08.2002 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 452) на ім’я Тетяни Борисівни ПАЛАМАРЧУК вважати
недійсними
Втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 426) на ім’я Анатолія Івановича КУРГАНСЬКОГО вважати недійсними
Втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 360) на ім’я Тетяни Володимирівгни ГРИЦИК вважати
недійсними

Мозаїка

Вишгород
Допоможемо Анжелі

Анжелі Бабич – 42 роки. Минулого року у жінки стався
серцевий напад. Після довгих обстежень лікарі сказали,
що її потрібно терміново оперувати – замінювати серцевий клапан. За станом здоров’я жінка не може працювати.
50 тисяч гривень, що необхідні на операцію, – для
родини непосильна сума. Відтерміновувати операцію
теж уже не можна.

А ще постійно потрібна медикаментозна підтримка.
Реквізити «Приватбанку»:
КОД ЄДРПОУ одержувача – 14360570
МФО банку – 305299
Рахунок одержувача – 29244825509100
5168755518045717, Бабич Анжела Михайлівна,
2657814146

Купуй українське

Втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 393) на ім’я Василя Петровича ІВАЩЕНКА вважати недійсними
Втрачені документи від 20.04.1995 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 309) на ім’я Володимира Дмитровича КАПЛУНА вважати
недійсними

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у №28’2016

В продуктовий магазин в м. Вишгороді
ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ. Зарплата висока,
гнучкий графік роботи Тел: (093) 696-57-37

У м. Вишгороді, на вул. Симоненка, 7-а,
відкрилась нова цілодобова АПТЕКА
— низькі ціни
— кваліфіковані працівники
— широкий асортимент
— попереднє замовлення
— безкоштовна доставка ліків по м. Вишгороду
— безкоштовне вимірювання тиску
Тел: (044) 229-37-94
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Краще один раз взятися за розум,
ніж потім все життя хапатися за голову

Натуральна косметика
за помірними цінами
Навесні і влітку українська земля вкривається
цілющим різнотрав’ям, і кожна жінка має змогу використати сили природи для свого здоров’я та краси! Фраза «Зроблено в Україні» звучить не тільки
гордо, а й модно. Це стосується, зокрема, нашої
косметики. Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2 (сьомий магазин, приміщення колишньої
аптеки).
В магазині представлена продукція виробників косметики Вишгородського р-ну: фабрика «Комбі» та підприємство «Альянс краси».
У нас широкий асортимент продукції для догляду
за тілом та волоссям із високим умістом активних рослинних компонентів, що мають цілющі властивості. Усі

продукти містять ретельно підібране поєднання корисних рослинних компонентів, що доповнюють і підсилюють дію один одного.
В наявності фіто- та біокосметика марок: Pharma
BIOlaboratory, «Ясне сонечко», «Мой каприз», Family
Doctor, Naturall, VivaOliva, Energi Vitamin.
В асортименті: міцелярна вода, гелі та Біопінки для
вмивання, дитяча фіто- та BIOкосметика, захисні (від
сонця та непогоди) креми для обличчя, дитячі підгузки
R:R, морська сіль, SPA-масла, лікувальні мазі.
Шампуні – від 19 грн, гелі для душу – від 16 грн,
креми для обличчя – від 15 грн. Креми для рук від 12
грн, фарба для волосся «Елітан» — 20 грн.
У нас продається єдина в Україні «Органіка».
Працюємо з 10:00 до 19:00. Неділя – вихідний.

Громадська приймальня Української Гельсінської спілки з прав людини
надає безкоштовну правову допомогу з усіх юридичних питань.
Спеціальний юридичний супровід у питаннях створення ОСББ і вирішення конфліктних ситуацій з
приводу комунальних тарифів.
Адреса: м. Вишгород, вул. Кургузова, 6-а, 2-й поверх, офіс 210.
Приймальні дні: вівторок, четвер з 10:00 до 15:00, тел: (050) 520-83-03 E-mail: comitet2015@gmail.com
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