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Міський голова Олексій Момот разом із дітлахами
міста закладають капсулу на місці будівництва
нового дитячого садочка у Вишгороді (23.09.2016 р.)

Наші інтерв’ю

Про міфи і реалії гострих тем
Розмовляла Лілія ЯНЧУК
Вишгород впевнено розвивається, стає
кращим і зручнішим для жителів, більш привабливим і цікавішим для гостей. З’являються
нові об’єкти, ремонтується і приводиться до
ладу раніше збудоване. Ведеться кропітка,
щоденна, часто напружена робота. Але, попри
все це, часто від громади звучить критика на
адресу і депутатського корпусу, і міського голови. Тож, прямуючи на інтерв’ю з Вишгородським міським головою Олексієм Момотом,
ми «озброїлися» питаннями, які останній місяць активно обговорюються вишгородцями, в
тому числі – в соціальних мережах. Об’єднання
громад, скандальні забудови, дитячі садочки –
теми, які вже стали легендами, що обростають
новими чутками та непідтвердженими фактами. Тож, у нашій розмові Олексій Момот розвінчував міфи та ділився планами на майбутнє.
— Олексію Вікторовичу, розпочнемо спілкування з об’єднання громад. Відбулися два
етапи громадських слухань на цю тему у Вишгороді, обговорювалася вона й у населених
пунктах району. За результатами зустрічей з
людьми та перемовин з навколишніми селами,
чи можна вже говорити про те, що Вишгород
стане центром ОТГ?
О. В. Момот: Наразі важко сказати, що ж буде
далі, оскільки процес об’єднання у нашому районі
загальмувався. Мою пропозицію щодо об’єднання
міста із навколишніми селами та з адміністративним центром у Вишгороді підтримали і депутат-

ський корпус, і громада. На жаль, сільські депутати
на сесіях у більшості місцевих рад прийняли рішення відмовити в такій ініціативі. Були випадки, коли
громада висловилася «за» ОТГ, а сільські обранці,
не враховуючи думку населення, проголосували
проти об’єднання з Вишгородом. Такі прецеденти
сталися у Хотянівці та Лебедівці. Таким чином, з
правого боку ми обмежені негативними рішеннями Новопетрівської та Старопетрівської сільських
рад, а з лівого – Лебедівки та Хотянівки. На сьогоднішній день від депутатського корпусу за підписом 16-ти депутатів надійшла пропозиція щодо
нового формату ОТГ, яка, на мою думку, також не
матиме схвального результату. Дивним чином депутати пропонують об’єднати Хотянівку, Лебедівку
і через водний кордон – Лютіж, Демидів і Козаровичі. Такий план не має перспектив затвердження ні
в КОДА, ні в Кабміні, оскільки в Законі чітко прописані пункти про дотичність територій. Безперспективність цієї ідеї підтвердив і обласний архітектор.
На мій погляд, наразі існує два варіанти розвитку подій. Перший – це створення єдиної великої
Вишгородської громади, куди увійде весь район,
або другий – діяти в межах перспективного плану,
який затверджений Кабінетом Міністрів, де визначено дві ОТГ – Димерську і Пірнівську. Згідно з
цим планом, Вишгород, Старі і Нові Петрівці, Лютіж і Хотянівка становлять так звану «білу пляму»,
яка в перспективі також може розглядатися, як варіант об’єднання. Щодо подальшого обговорення
чи проведення громадських слухань, то вони проводитимуться за ініціативи і організації депутатів.
Далі — на стор. 2

Про скликання чергової ХХVІІ сесії
Вишгородської міської ради VIІ скликання
Розпорядження Вишгородської
міської ради
від 17 липня 2017 року № 111
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ХХVІІ сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання
28 липня 2017 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з наступним порядком денним:
1. Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського бюджету
за 3 місяці 2017 року.
2. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 23.12.2016 р.
№ 19/3 «Про Вишгородський міський бюджет на 2017 рік».
3. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 13.09.2016
року № 15/22 «Про затвердження Положення про Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Вишгородської міської ради в новій редакції».
4. Про заслуховування звітів про роботу комунальних підприємств за 6 міся-

ців 2017 року.
5. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення для
провадження підприємницької діяльності
у м. Вишгороді.
6. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Степанишиній М.П.
7. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Клімову
Ю.С.
8. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Пархоменко С.Г.
9. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іванець Р.П.
10. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Овсієнку М.М.
Далі — на стор. 2
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камінь
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і скаже,
хто тебе
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НА ФОТО: Валерій Виговський і Вадим Крищенко біля пам’ятної дошки
Віктору Лісоволові на будинку, де він жив у Вишгороді
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них закладів. Тому, передбачаючи такі обставини, зараз ми намагаємося максимально
охопити місто роботами з благоустрою, новими об’єктами, ремонтом доріг, дахів, заміною
вікон тощо.
—- Олексію Вікторовичу, будівництво
на території колишнього ресторану «Вишгород» — буде багатоповерхівка чи ні?
О. В. Момот: Дуже хочеться нарешті поставити крапку в цій історії. Розпочну з традиційного: жодних дозволів на будівництво
будь-чого на згаданій території міська рада

Наші інтерв’ю
(Початок на стор. 1)
Наразі обранці взяли коротку паузу для
опрацювання всієї наявної інформації і невдовзі мають озвучити свої нові пропозиції з
питання ОТГ.
— Олексію Вікторовичу, на якому етапі сьогодні перебувають проекти з будівництва повноцінного дитячого садочка
та двох добудов до існуючих? Якщо я не
помиляюся, нещодавно відбувся тендер,
то напевно вже незабаром розпочнуться
довгоочікувані роботи?
О. В. Момот: Тема садочків для мене є
дуже болючою. З одного боку я розумію, що
громада справедливо вимагає і очікує від
міської ради якнайшвидшого вирішення проблеми з ДНЗ, з іншого – іноді відбуваються
речі, які не можна логічно пояснити ні собі, ні
тим більше тим, хто надіється і чекає. Але я
спробую.
Справді, було проведено два тендери на
добудову корпусів до двох існуючих садочків.
30 червня відбулося відкриття конвертів, де
по одному з об’єктів проходили дві компанії,
по іншому – три. Були всі підстави визнати
проведення конкурсу. Цю процедуру проводило не місто, а обласний департамент регіонального розвитку, який із невідомих для нас
причин оголосив, що конкурс не відбувся.
У ситуацію втрутився голова КОДА, наразі дехто з обласних чиновників заробив на
свою голову чималих проблем, але нам від
того не легше, оскільки тендер треба оголошувати заново, а це – часові затрати. Процедура триває 30 днів, ще 10 днів додається на
визначення переможця, оскарження результатів і таке інше.
Вже 17 липня від міської ради ми оголосили тендер на будівництво садка по вул.
Шкільній. Протокол про його оголошення з
посиланням на офіційний сайт Держзакупівлі я розмістив на своїй сторінці у фейсбуку
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-17000491-a), щоб громада могла переконатися
у його дійсності. 20 липня департамент регіонального розвитку Київської області повторно оголошує конкурс на будівництво двох
корпусів до ДНЗ. Сподіваюся, що цього разу
він відбудеться успішно і одночасно ми розпочнемо будувати всі три об’єкти.
Ситуація з критичною нестачею місць у
комунальних садках для маленьких вишгородців справді досягла апогею. Тому всі наші
зусилля будуть спрямовані на вирішення
саме цієї проблеми. До настання холодів ми
плануємо звести «коробки» і вкрити їх дахом, щоб у зимовий період можна було продовжувати внутрішні роботи. Мушу попередити громаду, що наступний рік для нас буде
фінансово важким, оскільки левова частка
бюджету йтиме саме на будівництво згада-

Наше місто
ризиків рішення переходу в судову площину. І
я доносив зміст цього висновку до депутатів і
активістів, для того, щоб всі оцінили наслідки
того, що може постати перед нами.
Насправді ризики колосальні. Так, міська
рада одноголосно прийняла рішення не подовжувати договір оренди із забудовником. Із
юридичної точки зору, це чи не єдина законна
забудова, яка велася у Вишгороді. У 2012 році
було отримано рішення міської ради на оренду земельної ділянки з цільовим призначенням під будівництво багатоповерхівок. Тобто,

Про міфи і реалії гострих тем
не надавала. Наголошую на цьому. Логічно,
що коли інвестор проявив цікавість до цього
об’єкту, громада насторожилася в очікуванні
того, що виросте чергова багатоповерхівка.
Це укорінений стереотип, який влада плекала десятками років, на що маємо справедливу недовіру від містян. Але варто розповісти
передісторію. Руїни ресторану спокійно «відпочивали» до того часу, поки міська рада не
провела інвентаризацію земель, від яких міський бюджет не доотримував кошти. Власнику
території стало нерентабельно утримувати
«мертвий об’єкт», і треба було вирішувати,
що з ним робити далі. Інвестор, він же власник, з яким у мене була розмова, справді мав
наміри на будівництво багатоповерхівки. На
що я висловився категорично проти і запропонував провести зустріч із жителями прилеглого будинку та вислухати думку громади.
Результат ми знаємо – жителі несхвально відреагували на таку перспективу. Тож, інвестор
наразі має дещо іншу ідею.
Невдовзі відбудуться повторні громадські збори. І я, забігаючи наперед, можливо
відкрию таємницю: наступний проект, з яким
інвестор хоче вийти до людей, – це будівництво триповерхового медико-діагностичного
центру на кшталт «Медікому» чи «Добробуту». Як на мене, така пропозиція є дуже слушною, адже Вишгороду такого об’єкту справді
не вистачає. Крім того, будівництво медичних, торгівельних, офісних чи розважальних
центрів надає інвестиційної ваги місту та дає
можливість надходження додаткових коштів
до бюджету. Повторюся: лише після обговорення з громадою ми зможемо гарантовано
стверджувати, чи розпочнеться будівництво
діагностичного Центру на території колишнього ресторану «Вишгород».
– Ще одна «гаряча» подія, яку хочу з
Вами обговорити. Протистояння між громадою і забудовником «ПМК-2». Договір
оренди на земельну ділянку розірвано, будівництво продовжується, мешканці організували безстрокову акцію протесту, на
Вашу адресу лунають закиди, що мер самоусунувся від вирішення цієї проблеми,
а міська рада не має наміру позиватися
із компанією-забудовником. Виглядає як
глухий кут. Який вихід із цієї ситуації?
О. В. Момот: Для мене насправді дуже
дивно чути, що хтось із юристів апарату міської ради не буде відстоювати інтереси міста.
Це насправді чергова спроба ввести громаду
в оману. Адже останнім часом чітко прослідковую інформаційну кампанію, яка спрямована і особисто проти мене, і загалом проти
діяльності міської ради. Тож, про юристів то
абсолютна брехня і нісенітниці. Більше того,
окрім юридичного відділу ми залучали профільних спеціалістів для проведення аналізу

цільове призначення не порушено. Оренда
за землю сплачувалася в повному обсязі без
жодного дня затримки. Містобудівні умови і
обмеження на будівництво цих об’єктів надано районною архітектурою. На основі цих документів Республіканський архбудконтроль
надав дозвіл на багатоповерхову забудову.
Більше того, проведена обов’язкова державна експертиза, яка дала позитивний висновок на будівництво. А ми знаємо, що це найвищий державний будівельний орган. Тобто,
всі необхідні умови дотримано. І коли під час
нарад із приводу цього питання активісти
мені говорили, що там очевидно порушено
норми ДБН, то я відповідав: так, очевидно порушено. Але суд керуватиметься у прийнятті
рішення не тим, що ми скажемо на словах,
а офіційним пакетом документів із печатками
державних органів. Власне, якщо в порядку
регресу забудовнику компенсувати збитки,
щоб він повернув земельну ділянку в тому
стані, в якому брав, то на сьогоднішній день
це близько 280-300 млн грн. Для порівняння
– річний бюджет міста складає 120 млн на рік.
У разі програшу такого позову відбудеться
арешт казначейських рахунків, окрім захищених статей. Місто фактично зупиниться. Така
перспектива може бути. І тоді виникає питання, де будуть всі ті активісти, що нині організували акцію протесту? Звісно, що прийдуть
знову ж таки до нас, і в будь якому випадку
звинувачення лунатимуть на адресу міського
голови та міської ради.
Щодо того, чому я жодного разу не був у
місці проведення акції протесту. Я як посадова особа не маю права ставати на чийсь бік.
Депутати долучаються, їм простіше в цьому
плані. В період, коли йдуть суди і забудовник
намагається довести, що саме внаслідок діяльності міської ради він поніс колосальні
збитки, поява міського голови на акції протесту може слугувати підтверджуючим доказом.
Тому я категорично не буду цього робити.
Займаючи посаду мера, я повинен прораховувати наперед кожен свій крок і зважувати
кожне своє слово, щоб не нашкодити місту.
Тож, ситуація така – заходимо в суди. Власне, проводилися попередні слухання за участі
юриста будівельної компанії, наразі плануємо
ще одні, але сподіваємося на зустріч із вищим керівництвом цього підприємства. Бо
насправді у людей є бажання домовлятися. Я
хочу, щоб свої побажання, як то будівництво
садочка, укріплення схилу, проведення експертизи будинків Кургузова, 11-11а, 3а-3б,
школи «Сузір’я», СТ «Енергетик», були озвучені забудовнику саме громадою. Вдасться
домовитися – добре. А якщо ні – то ми принаймні будемо розуміти, що використали всі
можливості, аби уникнути тих ризиків, про які
я говорив. Ми всі маємо взяти спільну відпові-

Вишгород
дальність за будь-який результат у цій справі.
— Сподіваємося, що фінал буде без
наслідків для міста.
А наразі до більш позитивного. У розпалі – оздоровча літня кампанія. Де цього року відпочивають юні вишгородці та
скільки діток міська рада планує оздоровити?
О. В. Момот: Міська комплексна програма оздоровлення дітей на сьогодні активно
діє. У поточному році депутати проголосували за збільшення її фінансування. Саме велика кількість заяв від батьків спонукала нас
до такого рішення. Наразі 60 діток перебувають на відпочинку у с. Сергіївці Миколаївської
області, ще 180 будуть оздоровлюватися у
спортивно-оздоровчому комплексі «Бригантина», що в с. Коблево тієї ж області.
До прикладу: минулого року за цією програмою путівки на море отримали близько 80
дітей. Першочергово згаданою програмою
передбачено оздоровлення дітей, які є жителями Вишгорода та належать до категорій
дітей учасників АТО, обдарованих та талановитих дітей, тих, які мають особливі досягнення в навчанні, брали участь в учнівських
олімпіадах різних рівнів, є учасниками гуртків, студій, колективів та спортивних секцій
міських комунальних закладів, діти з числа
соціально незахищених верств населення та
багатодітних сімей. Особливо намагаємося
стимулювати тих хлопців і дівчат, які протягом року гідно представляли наше місто на
різних творчих конкурсах чи спортивних змаганнях і з нагородами повернулися додому.
— І на завершення хотілося б ще трохи
добрих новин. Поділіться з нашими читачами планами на найближчі місяці, які нові
проекти будете запроваджувати в місті.
О. В. Момот: Найближча приємна подія
– це відкриття дитячого майданчика по Мазепи/Шолуденка. Якщо ви бачили, там встановлено дитячий ігровий комплекс у формі
літачка, аби зберегти тематичне забарвлення
території. Вважаю, що коли заберуть паркан,
те, що жителі міста там побачать, – сподобається всім. Рішення про побудову цього скверу саме на цій локації прийнято не випадково.
Адже близько десятка прилеглих будинків не
мають дитячої зони відпочинку.
Ми втілили в життя ініціативу Віктора Олександровича Решетняка, яку він не
встиг реалізувати за життя. Це «Теплі вечори», які проводяться біля РБК «Енергетик»
щоп’ятниці. Приємно спостерігати, як люди
поважного віку вальсують чи просто спілкуються. І кожного тижня все більше і більше
вишгородців приходять на ці зустрічі.
Також можу сказати, що готуємо неймовірну творчу несподіванку в рамках проекту
«Шануй українське». Поки не відкриватиму
таємниці, хто виступатиме у Вишгороді, але,
повірте, що вражень буде не менше, ніж від
виступів ансамблю ім. Вірського, студії ім.
Верьовки та капели бандуристів. Щиро дякую за допомогу в організації цих заходів
нашій землячці Тетяні Школьній, депутату
ВРУ Ярославу Москаленку та депутату КОР
Андрію Пещеріну. Цей проект має потужну
підтримку містян у вигляді численних вдячних відгуків, тому з упевненістю можу сказати: «Шануй українське» будемо розвивати.
Також ми вже розпочали підготовку до дня
міста, який святкуватимемо у вересні. Запланована цікава і насичена програма, яка буде
спрямована більше на молодіжну аудиторію.
Додам, що все буде набагато яскравіше, ніж
минулого року.

Про скликання чергової ХХVІІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
(Початок на стор. 1)
11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Зеленій О.В.
12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Винник С.М.
13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Масюк Н.Б.
14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Дідківській Є.Ф.
15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Носихіній М.В.
16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Косяк В.І.
17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Абрашевичу В.В.
18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в постійне користування РО «РЕЛІГІЙ-

НА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ
ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ СВЯТОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА».
19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянам (Горбенку
С.О., Сайчук О.В., Ханчичу Ю.М., Архипенку
М.М., Березанцю Ю.В., Наконечному О.Ф.,
Оржаховському В.В., Саржану В.В., Грибовському Б.А.)
20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам (Вертелю
О.А., Колосу Л.Б., Саржану В.В., Оржаховському В.В., Грибовському Б.А.)
21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в спільну часткову власність гр.
Шерстньовій Н.А., гр. Виннику В.А., гр. Шерстньовій А. О., гр. Винник-Голубєву О.М., гр. Винник Н.М.
22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в спільну часткову власність гр. Каращенку С.О., гр. Каращенку О.Ю.

23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Галичиній Т.І.
24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у постійне користування ОСББ «НАБЕРЕЖНИЙ 4»
25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Куколевському О.М.
26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Майбоженко С.М.
27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Куколевському Д.М.
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Луцьку Л.О.
29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Рудоль Г.М.
30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Мельнічуку А.В.

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Негоденко Г.Р.
32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Авдєєву О.М.
33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
цільове призначення яких змінюється, гр. Сторожика І.І.
34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
цільове призначення яких змінюється, гр.
Штанька О.А.
35. Про внесення змін до рішення № 20/28
від 26.01.2017 року.
36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Cимоненковій В.М.
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати
засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного
та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

Тема

Вишгород

2017 року

3

Незламний
дух

У міськвиконкомі

Розглянули
поточні питання
сьогодення

Сергій ЖАДАН,
Артем ТЮТЮННИК,
депутати міської ради

Влас. інф.
20 липня відбулося чергове
засідання виконавчого комітету
Вишгородської міської ради.
Порядок денний передбачав
розгляд низки квартирних питань,
рішень Опікунської ради, встановлення режимів роботи об’єктів
торгівлі та сфери послуг. Члени
виконкому надали дозвіл на розміщення рекламних засобів, а також затвердили звіт про оцінку
міського майна, умови конкурсу на
право оренди нерухомого майна,
надали дозвіл у гуртожитку по прту Шевченка, 6, розглянули проект
технічних умов на приєднання до
централізованих систем водопостачання та водовідведення літнього
кафе по вул. Набережній, присвоїли тимчасові будівельні та поштові
адреси, затвердили заходи щодо
проведення благоустрою, погодили місця розташування тимчасових
споруд. Також було внесено зміни
до рішення виконкому «Про створення комісії для розгляду земельних тарифів».

22 липня

І знову маємо намір підняти болюче питання будівництва ЖК
«Ярославичі-2» із 5000 нових мешканців.
У четвер 13 липня засідання постійної профільної комісії містобудування відвідали представники КПМК-2, члени садового товариства СТ «Енергетик», мешканці прилеглих будинків по вул. Кургузова, громадяни міста,
депутати міської ради та міський голова Олексій Момот. Члени садового
товариства скаржились на початок будівництва підпірної стіни, яке вже декілька місяців як завмерло та спричинило обвал декількох секцій паркану,
що відділяє їхні приватні будинки від скандальної забудови. Вкотре Олексій Момот намагався вибудувати конструктивний діалог з представниками
КПМК-2 та ДБК-4. Але його вкотре не відбулося, адже представники забудовника чують виключно себе і не зважають на кричущі вимоги громади.
Посланці показово залишили залу серед засідання, в розпал активного
обговорення. Резюмуючи зустріч, домовились здійснити виїзне засідання
будівельної комісії на наступний день та запросити геодезиста для встановлення чітких меж товариства з будівельним майданчиком.
Окрім цього, 15 липня розпочалася безстрокова акція протесту за
участі представників СТ «Енергетик», жителів прилеглого багатостраждального будинку по вул. Кургузова, 11-а, які теж висунули до забудовника
ряд своїх претензій та претензій небайдужих громадян м. Вишгорода.
У перші дні акції активісти домагалися витребувати хоча б якісь дозвільні документи стосовно будівництва, права розпоряджатися земельною ділянкою, а також визначити законність вивозу ґрунту з будівельного
майданчика у найближчу лісову смугу. Вимоги наступні: зменшити поверховість до 16-ти поверхів, згідно з містобудівною документацією, додержання вимог ДБН, стосовно відстані четвертої секції до приватних будинків
та законності спорудження цієї секції як такої. Вимоги були почуті, але до-
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Іван БУРДАК
Саме
регіональні
інвестиційні
системи
(РІС) повинні стати інноваційними і глобально-інтегрованими
інфраструктурно-інституційними каркасами, на яких повинні формуватись територіальні утворення як субрегіонального,
так і супрарегіонального рівня. Власне,
такі територіальні утворення і стають головними «машинами» стратегічно-керованого просторово-діяльнісного розвитку, від кластерів, особливих економічних
зон і агломерацій — до територій випереджального розвитку (ТВР) та глобальних міст і регіонів.
В Україні функціонують і набирають висоту наукові парки Київського університету
ім. Т. Г. Шевченка, «Київська політехніка»,
Одеського політехнічного університету, «Наукоград-Харків», державної екологічної академії післядипломної освіти та управління
«Чорнобиль»,
«Інноваційно-інвестиційний
кластер Тернополя», «Радіоелектроніка та
інформатика». Асоціація спрямовуватиме зусилля разом із суб’єктами науково-навчальної діяльності на створення наукових парків
у різних регіонах України. Паралельно з цим
необхідно ініціювати створення індустріальних парків.
Шановні колеги! Провідні представники
сільськогосподарської науки відмічають той
факт, що за останні чверть століття українська аграрна наука відчутно відстала від
світового рівня. Країна рухається сьогодні в
напрямку протилежному від того, якого вимагає сталий розвиток сільського господарства, навіть при стійкому нарощуванні рекордних врожаїв зернових.
Адже фундаментативну основу сталого
розвитку формує хоча б просте відтворення,
а краще нарощування біоплодючості грунтів.
Проте основні суб’єкти господарювання на
ній — агрохолдінги та домогосподарства —
забезпечити таке відтворення не в змозі. Перші — через надмірну хімізацію і орієнтацію на
виробництво передусім ринково привабливих культур, а останні — через неспроможність впровадження науково обґрунтованих
сівозмін. При цьому офіційна продуктивність
орендованого агрохолдингами гектара землі
мало чим відрізняється від середньої по країні, що вказує на значну долю тіньового обігу
та вивезення за кордон капіталу.
В інтересах сталого розвитку національного агропромислового комплексу при підтримці вітчизняної науки Асоціація буде сприяти розв’язанню таких проблем:
Створення самодостатніх об’єднаних

кументів мітингувальники так і не дочекались упродовж тижня.
Кожного дня відбувається один і той же сценарій: зранку приїжджають
панелевози, які не можуть проїхати вузенькою дорогою через запарковані автомобілі згідно з правилами дорожнього руху. Приїжджає представник забудовника, викликається кілька нарядів поліції, але все відбувається в рамках чинного законодавства. По від’їзду поліції одразу зненацька
з’являються псевдоінвестори, котрі рвуть плакати, фізично погрожують
активістам та зникають одразу після погрози викликати поліцію. Окрім
цього, забудовник постійно погрожує проблемами, які не вдасться «порєшать», бо в них є теплі та налагоджені відносини майже в усіх силових
структурах. Дані дії навпаки підсилюють бойовий дух та дають поштовх до
рішучих дій із організації цілодобового чергування.
А тепер питання до інвесторів. Термін дії договору оренди закінчувався
02.07.2017 р. Забудовник обіцяв вручити ключі від квартир у 2018 році.
Це як? Від цього віє відвертим введенням в оману, а стаття називається
«шахрайство». Може саме тому забудовник, довівши до такої ситуації, намагається зіштовхнути лобами громадян, мітингувальників з інвесторами,
розводячи руки з позицією: «моя хата скраю».
На даний час підрядники та субпідрядники вивозять техніку, мабуть,
розуміючи незаконність подальшого будівництва та не маючи наміру брати
участь у протиправних діях.
Хочемо подякувати за активну позицію громадським діячам, активістам, які беруть участь в цій акції протесту. Окрема подяка вишгородцям за
смачні бутерброди та гарячу каву.

Сильна наука — міцна держава!
сільських громад, не лише правоспроможних, але і дієздатних, з необхідним для
запровадження повного циклу науково
обгрунтованих сівозмін, банком земель сільськогосподарського призначення, просторовим капіталом та інститутами інклюзивного
розвитку сільських територій, включно з фінансово-інвестиційними гарантіями. Сталий
розвиток громади — основа інклюзивного
розвитку України!
Протидія економічно і соціально необгрунтованим намірам та інтересам олігархів
і нових земельних магнатів, які зацікавлені
у введенні в Україні ринку землі, аби легалізувати свою фактичну власність на землі,
захоплені через безвихідь селянина — ефективного власника і дбайливого господаря.
Адже тільки справжній хазяїн землі глибоко
зацікавлений у збереженні та розширеному
відтворенні родючості землі як основи зростання природного капіталу.
Формування аграрної економіки на селі
на базі сучасних фабрик і кластерів з виробництва як продовольчих товарів, так і промислової продукції масового споживання на
основі широкого залучення інноваційних мінітехнологій, передусім у сфері функціонального (оздоровчого) харчування, біоактивних
засобів профілактики здоров’я.
Будівництво і розвиток сучасної комунальної і цифрової інфраструктури інклюзивного розвитку села та інтеграції
сільських територій в регіональні системи
сталого розвитку на основі міжсекторального партнерства місцевої влади, сільського підприємництва та громадських організацій і громадян.
Докорінне реформування системи неперервної сільської освіти на основі громадівської школи та агроекобіотехнологічного
кластерного профілювання і професіоналізації знань в рамках регіональних мереж компетентностей всіх поколінь населення.
Формування єдиної багаторівневої горизонтально-інтегрованої системи агробіотехнологічних інкубаторів на базі профільних
шкіл, коледжів та аграрних, харчових, медичних і політехнічних університетів, науково-технологічних та агропромислових парків
і сучасних інноваційно-індустріальних кластерів нової інституційної системи сталого
розвитку сільського господарства і сільських
територій.
За роки незалежності різко впало виробництво сільськогосподарської техніки.
За цим показником Україна посідає одне з
останніх місць в Європі.
Перед конструкторами і виробниками
сільгосптехніки стоїть відповідальне завдання із реанімації власного виробництва землеробної техніки, універсальних механізмів,
транспортних засобів, що звільнить наших
аграріїв від непосильної кабали зарубіжних

монополій.
Вчені — за потужний, широкопрофільний
Сільгоспмаш України!
Медична наука, як і інші напрями природознавства, вимагає принципово нових підходів, адже теорія і реальність розійшлися в
повному розумінні цього слова, і в цьому солідарні чисельні провідні вчені.
Про нові підходи в медичній науці може
йти мова тільки тоді, коли вони ще невідомі
в загальній практиці, а загально визнані методи вичерпали себе повністю. Потрібно проводити їх пошук.
Не дивлячись на зусилля вчених із розвитку проблемних напрямів, фундаментальні
дослідження залишаються закритими і невирішеними.
Сьогодні найбільш пріоритетним напрямком є проведення на високому науковому рівні фундаментальних досліджень в
радіаційній, серцево-судинній, онкологічній,
неврологічній, психологічній, діагностичній,
загальнотерапевтичній та інших напрямах
медицини.
Необхідно ініціювати організацію сучасних медичних центрів, медико-санітарних
парків, кластерів.
На державному рівні потрібно розробити
масштабну стратегічну інноваційно-інвестиційну програму розвитку вітчизняної медичної науки, реформувати систему навчання,
перепідготовки медичних кадрів на всіх рівнях. Зразок — охорона здоров’я передових
країн світу!
Поряд з роботою в області фундаментальних досліджень необхідна наукова ревізія загальноприйнятих методів лікування,
препаратів та інструментів для лікування.
Без вирішення цих питань категорично неможливий подальший розвиток програмових
методів, генетики та інших напрямів, які вимагають математичного підходу.
Вище я повідомляв про рішення Міжнародного Саміту, що відбувся в Нью-Йорку у
вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, де були ухвалені 17
глобальних цілей Сталого розвитку, які ми
беремо на озброєння в своїй системній діяльності.
У проекті Програми Асоціації детально
викладені всі глобальні цілі Сталого розвитку.
Окрім вище вказаних напрямів діяльності
асоціації, ми визначаємо наступні:
— укладення договорів наукової співпраці з юридичними і фізичними особами для
допомоги їм у вирішенні першочергових тематичних планів, виходячи із стратегічних завдань розвитку фундаментальної, прикладної і галузевої науки;
— надання практичної допомоги молодим талановитим кадрам в обранні ними перспективних, реальних шляхів для фахового і

творчого зростання, продуктивної діяльності
в наукових галузях;
— через державну підтримку сприяти
розвитку інноваційних знань з наступною
конвертацією їх в конкретні практичні бізнесплани та створення центрів колективного
користування, вкрай необхідних для високоякісних наукових досліджень, а також центрів
інтелектуальної власності, які будуть зосереджені на підтримці та просуванні інноваційних проектів;
— визначення форм реального інвестування наукових проектів спільно з суб’єктами
наукової діяльності;
— опанування політикою управління реальними інвестиціями наукових центрів (закладів) з метою освоєння інвестиційними
проектами із впровадження нанотехнологій;
— опанування теоретичними основами
інвестиційного менеджменту з метою надання консультаційної допомоги суб’єктам наукової діяльності;
— з метою створення середовища для
формування інноваційної основи, здатної забезпечити проривний, динамічний розвиток
української науки через реалізацію передових з наукової і спроможних з комерційної
точки зору проектів, спільно з суб’єктами наукової і проектної діяльності теоретично обґрунтувати і подати державному керівництву
пропозицію про включення в Державну Програму інвестиційно-інноваційного Центру для
розробки і реалізації інноваційних пілотних
проектів;
— участь у розробці Державної Програми
щодо покращення соціального, економічного
і правового захисту українських вчених.
Асоціація разом з науковими закладами
організовує шефську допомогу Українській
малій академії наук по залученню до наукової роботи талановитих дітей, прогресивної
молоді, забезпеченню навчальними посібниками, інформаційними відеоматеріалами,
технічними засобами навчання.
Здійснює пропаганду національної науки:
— спеціальні інформаційні випуски;
— регулярне ведення тематичних, інформаційних бюлетенів;
— заснування наукового журналу «Здобутки українських вчених»;
— організація постійно діючих лекторіїв
по пропаганді наукових досягнень в державі,
на регіональному рівні, у вищих навчальних
закладах;
— обмін досвідом із зарубіжними науковими центрами;
— підняття клопотання перед державною
владою про виділення достатніх бюджетних
коштів для наукового книговидання, де в ролі
Замовника повинна виступати держава;
— проведення публічних наукових і науково-практичних конференцій, семінарів,
диспутів, круглих столів, прес-конференцій,
симпозіумів із залученням до участі в них видатних українських і зарубіжних вчених тощо.
Розвиток Української держави без сильної науки неможливий!
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Справжній український державник

Микола СЕРГІЙЧУК
Цьогорічний останній травневий день
приніс сумну звістку — на 85-му році життя
не стало колишнього предстоятеля Української греко-католицької церкви Блаженнішого Любомира Гузара.
Про цю визначну постать сказано вже
чимало: був єпископом Української греко-католицької церкви, кардиналом католицької
церкви, від 28 січня 2001 року – Верховний
архиєпископ Львівський, від 25 серпня 2005
до 10 лютого 2011 року – Верховний архиєпископ Києво-Галицький — предстоятель
Української греко-католицької церкви, після
чого передав керування церквою Святославу
Шевчуку.
У найскладніші для країни часи Любомир
Гузар завжди закликав спільноту жити в мирі
та творити добро. Саме тому був не тільки мудрим Пастирем і Людиною, а й совістю нації,
справжнім українським державником.
Дякую долі, що подарувала мені можливість особисто знати і спілкуватися з цією непересічною особою.
Вперше ми зустрілися липневої днини
1996 року, коли тоді ще єпископ Любомир
Гузар, щойно призначений екзархом новоутвореного Києво-Вишгородського екзархату
Української греко-католицької церкви, приїхав у Вишгород.
Парох місцевої греко-католицької церкви Сергій Прудко познайомив нас. На моє
прохання дати інтерв’ю для місцевої газети
високий гість погодився. Ми усамітнилися в
одній із кімнат і спілкувалися добрих годинупівтори. Любомир Гузар розповідав про своє
життя, ситуацію в країні, розвиток Української
греко-католицької церкви, її місце і роль у суспільстві, взаємостосунки з іншими конфесіями.
А вже через кілька днів (20 липня 1996
року) у міській газеті «Вишгород» було вміщено матеріал «Треба гоїти духовні рани», витримки з якого пропоную увазі читачів:
«— Отче-владико, дозвольте насамперед привітати Вас із сходженням на посаду
екзарха Києво-Вишгородського екзархату, побажати великих успіхів на цій нелегкій і непростій ниві задоволення духовних
потреб віруючих Вашої церкви. Водночас,
хотілося б більше довідатися про Вас, життя, яке прожили.
— Велике спасибі за привітання і теплі побажання. Водночас я глибоко вдячний за увагу, що її приділено моїй особі.
Що ж до життєвого шляху, то він непростий. Народився у Львові. Коли в 1944 році
мені виповнилося 11 років, батьки змушені
були через певні обставини залишити Україну. До речі, моя родина походить із священиків. Богові служили мої прадід і дід. Тому не
випадково шлях священика-монаха обрав і
я. Однак це було згодом. А після того, як ми
залишили Львів, п’ять років жили в Австрії.
Потім двадцять літ (з 1949 до 1969) провів у
США. Там пройшов богословські і філософські студії. Згодом 24 роки (з 1969 до 1993)
жив в Італії. Пройшов вищі богословські студії, трохи викладав богослів’я в Папському
місійному університеті Урбаніана, з 1969 до
1984 року виконував також різні доручення
патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого.
Зрозуміло, перебування за кордоном дозволило мені досконало опанувати іноземними мовами. Так, окрім української, я вільно

розмовляю, наприклад, німецькою, англійською, італійською...
Наприкінці жовтня виповниться три роки,
як повернувся в Україну. Спершу два роки
працював у монастирі біля Львова, а в останній період — біля Тернополя. Водночас допомагав у роботі місцевим семінаріям.
— Отже, за кордоном Ви прожили 49
літ. Якою побачили Україну, коли вперше
після такої довгої розлуки ступили на її
землю?
— Ви поставили непросте запитання. Я
дуже радий, що народ український, нарешті,
здобув незалежність, що держава стала вільною. Зізнаюся, не сподівався, що станетъся
це ще за нашого життя.
Але мені прикро усвідомлювати, скільки
лиха накоїв комуністичний устрій, яких глибоких духовних ран завдав він народові. I ці
рани треба загоювати. А без релігії, Божого
Слова досягти цього, я особисто вважаю, неможливо.
— З чого ж Ви маєте розпочати цю
справу?
— Моє головне завдання полягає в задоволенні духовних потреб греко-католиків.
А для цього треба вирішити цілий ряд невідкладних питань. Насамперед призначити
душпастирів для всіх церковних громад.
У нашому екзархаті (а він охоплює майже
всю територію України, за винятком Галичини й Буковини, тобто простягся від Волині до
Криму), налічується 600 тисяч парохіян. Перепрошую, ця цифра потребує ще уточнения.
Неважко здогадатися, що на такій великій території наші громади розміщені неоднаково.
Головним чином їх основу складають галичани, які свого часу були вислані з рідних місць
у південні області України, інші місця. Але є
з-поміж них і місцеве населення. Сьогодні я
ще не готовий пояснити цей феномен: чому
вони стали і стають греко-католиками.
Крім того, ми тут відчуваємо ще певні
труднощі. Добре, якщо десь було переселено
компактно ціле село: там особливих проблем
у питанні спорудження храму, наприклад, немає. Але ж є в нас і дрібні громади, що налічують 50—60 чоловік. Ось тут і постає з усією
гостротою питання, як зробити, щоб духовні
потреби парохіян задовольняти якнайповніше? Адже в таких випадках матеріальна база
в громад слабенька, деякі тиснуться у пристосованих приміщеннях або у звичайних хатах.
Зрозуміло, працюватимемо над тим, щоб допомогти віруючим у розвитку їхнього християнського життя. Вишукуватимемо відповідні
кошти на придбання необхідного церковного
приладдя, а в окремих випадках і на зведення
хоча б невеличких храмів.
Користуючись нагодою, хочу зазначити,
що мені дуже імпонує діяльність вишгородської громади — цілеспрямована, активна,
що буквально живить будівництво прекрасного храму Святого Апостола Андрія Первозванного.
Додам, що відправи у наших храмах ве-

Активний відпочинок

Літня секція «Молодої Країни»
«Молода Країна» разом із Smilepark (на території колишнього міського пляжу) протягом усього літа проводить денний табір для дітей. Про те,
як вони відпочивають у цьому літньому кемпі, коротко розповів головний
тренер «МК» Віктор Баранов:
— Мета кемпу — здорові діти, а відтак — здорове майбутнє. У секції «Молодої Країни» займаються вейкбордом, загальною фізичною підготовкою, а
також гімнастикою, акробатикою і плаванням. Ми прагнемо залучити якомога
більше дітлахів (до речі, ваша дитина може бути заздалегідь фізично не підготовлена!).
Розпорядок дня кемпу: пробіжка, розминка, тренування (йога або гімнастика), катання на вейкбордингу. Обід. Далі знову вейк, інші ігри та заняття.
У літньому таборі від «МК» ваша дитина стане здоровішою, більш самостійною та дисциплінованою.
День тренувального кемпу — це день драйву! Окрім вейку, є саб, водний
батут та водні атракціони. У програмі також виїзди на безлюдний острів та
пейнтбол.
У літній секції 15 дітей, здебільшого з Києва. Але дуже хочеться, щоб більше юних вишгородців долучились до нас!
Детальніше за тел: (067) 230-33-55, Віктор Баранов

дуться українською мовою, незалежно від
того, де вони знаходяться: на Заході, Сході,
Півночі чи Півдні України.
Якщо відверто, призначення екзархом
стало для мене певною несподіванкою. Не думав, що доведеться займати такий пост на теренах України. Тому виявився спершу (і відчуваю це) дещо неготовим для виконання такої
високої місії. Але раз мені довірили, є відповідальність, значить треба працювати. Зараз я
багато чого навчаюся в отців, адже в них тут є
певний досвід. Найближчим часом маю намір
відвідати парохії, громади, щоб, як мовиться,
на місці ознайомитися з тим, як вони живуть,
якої допомоги потребують.
— Отче-владико, на урочистому сходженні Вами на екзарха були численні гості, у тому числі головні особи деяких інших
релігійних конфесій, зокрема Філарет. Чи
не є це своєрідним кроком до зближення,
єднання церков?
— Зізнаюся, нас тут зустріли з певною підозрою, наче ми несемо якусь загрозу. Скажу
відверто, ми не маємо войовничих намірів,
про що свідчать інколи необгрунтовані заяви.
Ми служимо насамперед людям, які нас визнають.
Крім того, ми бажаємо, щоб держава забезпечила рівні громадянські права усім віруючим. А до якої конкретно конфесії належати,
то вже їхня особиста справа.
Звичайно, добре було б, щоб, як за часів
Володимира, у нас була одна церква. Але це
має статися тільки за чітко виражених релігійних спонук. І аж ніяк не за політичними мотивами. Отже, щоб потепліли міжконфесійні
стосунки (а я бачу добрий жест щодо цього
з боку Української православної церкви —
Київського патріархату), ми мусимо шукати
шляхи для об’єднання на підставі релігійних і
добровільних прагнень.
— Даруйте, але ж у США, де Ви тривалий час проживали, здається, такого «тертя» між різними церквами немає?
— Справді, на Заході різні конфесії живуть
мирно. Однак такий шлях не є для нас ідеальним. Бо ж воля Христа полягала в тому, щоб
була одна церква. Знову ж таки, я не хочу,
щоб читачі зрозуміли це, ніби я закликаю усіх
стати греко-католиками. Ми не сміємо насильно чи обманом перетягувати віруючих у
своє лоно. Можливо, повторююся, але ще раз
скажу, що це особисте право конкретної людини сповідувати ту чи іншу релігію.
Ми ж маємо представляти правду і свідчити вірність Христову — жити справді похристиянськи, як справжні, добрі сусіди. До
того ж наш ідеал — не просто жити, а співжити, співпрацювати.
Бо церква існує для людей, їхнього добра.
I ми повинні працювати над цим. А життя саме
підкаже нам шляхи подальшої співпраці. Головне ж для нас — вести людей до Бога.
— Дякую Вам, отче-владико, за цікаву
й відверту розмову.
— I я дякую, що зустрілися. Водночас
благословляю на добрі справи у непростій
повсякденній роботі. Бо ж, мені здається, ми
ще належним чином не оцінюємо важливість
журналістики в країні, що є своєрідною ланкою у взаємовідносинах і ставленні влади до
людей і навпаки. Як на мене, у вільній державі журналісти мають і повинні казати тільки
правду своїм читачам, слухачам і глядачам.
Це має бути їхнім кредом, адже в цьому якраз
і полягає життєва необхідність суспільства.
Тож творчих здобутків і удач вам!..».

Уже згодом я неодноразову мав нагоду
зустрічатися і спілкуватися з Блаженнішим
Любомиром Гузарем, оскільки мій старший
брат Володимир — професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка — предметно займається вивченням питання Української греко-католицької церкви.
Тож за родом наукової діяльності контактував
з її предстоятелем.
За сприяння Любомира Гузара ми удвох
мали змогу кілька днів попрацювати в архівах Українського католицького університету
в Римі, відвідати Ватикан, де ознайомилися
з багатьма важливими документами, що вже
лягли в основу виданих книг або стануть матеріалами для написання майбутніх праць.
Тоді Блаженніший, попри зайнятість, телефонував нам до Рима, цікавився, як просувається пошукова робота, радив, до кого слід
звертатися у книгозбірні за допомогою тощо.
Коли побачив світ двотомник «Ліквідація
УГКЦ», тодішній предстоятель Української
греко-католицької церкви прийшов на спеціально влаштований з цього приводу захід,
особисто узяв участь у презентації книг, виступив з промовою перед широкою аудиторією, поспілкувався з присутніми.
Пригадується ще такий випадок. Якось до
рук Блаженнішого Любомира Гузара потрапила книга Володимира Сергійчука «Український Крим». Ознайомившись із її змістом, він
зателефонував автору і запропонував зустрітися. У ході нетривалої розмови домовилися,
що за кошти Блаженнішого Любомира Гузара
буде видано англійською мовою вищезгадану
працю накладом 1000 примірників. Згодом (у
листопаді 1914 року, коли Крим уже був анексований Росією) книга вийшла друком і відразу ж була відправлена в різні куточки планети,
щоб увесь світ дізнався правду про те, як у
1954 році півострів став українським…
…Непомітно минув час, як Блаженніший
Любомир Гузар відійшов за межу. Господь
забирає кращих із кращих, але на все Його
воля.
Папа Римський Франциск назвав колишнього главу Української греко-католицької
церкви Любомира Гузара одним із найзначніших і найбільш шанованих моральних авторитетів останніх десятиліть, який зміг не лише
вивести УГКЦ з підпілля, де вона виявилася
в результаті гонінь, а й подарував їй нову радість від віри. Кардинал, незважаючи на поважний вік і постійні хвороби, був «учителем
мудрості», особливо стосовно скривджених і
страждущих.
«За усіх він постійно молився, відчуваючи, що це його новий обов’язок. Усі відчували,
що говорив християнин, українець, захоплений своєю ідентичністю, завжди повний надій, відкритий для майбутнього в Господові.
Він мав слово для кожного, з теплотою своєї
великої людяності і витонченої ввічливості
«відчував» людей. Про вагу морального авторитету покійного священнослужителя свідчить також і та кількість людей, які провели
його в останню дорогу...», — написав Папа
Римський.
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Коли між народами є діалог — гармати мовчать
В Україні вперше пройшов Міжнародний форум ветеранів миротворчих місій,
почесним гостем якого був депутат Вишгородської міськради Валерій Виговський
Антон АНДРІЙЧЕНКО
ФОТО — автор

Українські миротворці

Напередодні Дня миротворця, протягом 14-15 липня, в
Києві — вперше в історії України — відбувся Міжнародний
форум ветеранів миротворчих місій. Захід був присвячений 25-й річниці початку участі підрозділів Збройних сил
України у миротворчих операціях і місіях і проходив за підтримки Адміністрації Президента, Міноборони, МВС України, Київської міської держадміністрації.
Ініціатором та організатором світового злету виступила
Всеукраїнська спілка ветеранів миротворчих місій. Саме 15
липня 1992 року в Сараєво на двох літаках ІЛ-76 приземлився
240-й окремий український батальйон, який спільно із блакитними беретами ООН розпочав виконувати першу миротворчу
місію. Відтоді цей день визнано державним святом — Днем
українського миротворця.
Понад 55 тисяч військовослужбовців ЗСУ за 25 років незалежності виконали миротворчі місії в 24 країнах світу: Косово, Боснії та Герцеговині, Східній Славенії, Анголі, Македонії,
Гватемалі, Таджикистані, Афганістані, Кувейті, Сьєрра-Леоне,
Грузії, Придністров’ї, Іраку, Лівані, Ефіопії, Ерітреї, Кот-д’Івуарі
тощо. І сьогодні понад 600 українських військових виконують
свій миротворчий обов’язок у 8 країнах світу.
Форум у Києві став представницькою подією. Участь у ньо-

му взяли президент Всесвітньої асоціації «Блакитних шоломів»
ООН — «Солдати миру» Лоран Аттар Байру, представники
ООН, ЄС, а також делегації ветеранів миротворчих контингентів із США, Великобританії, Франції, Польщі, Болгарії, Ізраїлю,
Нідерландів, Норвегії, Словаччини, Лівану, Бірми, Грузії.
Як відзначив голова ради Всеукраїнської спілки ветеранів
війни генерал-майор Володимир Попович на відкритті форуму, його проведення у Києві — додаткове свідчення мирних
устремлінь України.
Почесний гість, депутат Вишгородської міськради Валерій
Виговський, звернувшись до іноземних гостей, зазначив, що
не тільки він, а й усі українці із великою шаною ставляться до
кожного з миротворців, хто, ризикуючи своїм життям, забезпечує спокій у конфліктних регіонах: — Знімаємо головні убори перед усіма, хто брав участь у миротворчих місіях. І є лише
одне побажання, аби кожному з вас не довелося більше брати
в руки зброю, а ваші держави гідно оцінили ваш внесок у відстоюванні миру на планеті.
Форум мав доволі насичену програму. Окрім практичних
семінарів, де військові ділилися досвідом участі у миротворчих
операціях, вони також відвідали Меморіальний комплекс «Національний музей історії України у Другій світовій війні 19391945 років», взяли участь у панахиді у Володимирському соборі по миротворцях усіх країн світу. Спільно із керівниками
Міноборони й представництва ООН в Україні, військовими ата-

На фото (справа наліво): Депутат Вишгородської міськради Валерій
Виговський; президент Всесвітньої асоціації блакитних шоломів ООН —
«Солдати миру» Лоран Аттар Байру; голова ради Всеукраїнської спілки
ветеранів війни генерал-майор Володимир Попович; ветеран миротворчих
сил «Блакитні шоломи ООН Бельгії» Альберт

ше іноземних країн учасники вшанували пам’ять миротворців,
поклавши квіти до пам’ятного каменя на Алеї ООН у Старонаводницькому парку в Києві.
А завершився зліт спільним плаванням по Дніпру на теплоході, під час якого гості змогли оглянути Київ та помилуватися
красою стародавньої столиці.
Як зауважив Лоран Аттар Байру, тепер вони чекають українські делегації на Всесвітньому форумі північних країн-миротворців у Копенгагені та Антифашистському форумі в Чехії.
— Як бачите, незважаючи на те, що учасники спілкувалися
понад десятьма мовами, але за ці два дні ми прекрасно розуміли
один одного. І нехай цей конструктивний міжнародний діалог стане кращою альтернативою усіх військових акцій, бо, коли спілкуються народи — гармати мовчать, — сказав Лоран на прощання.

Пам’яті Віктора Лісовола

Вшанувати кобзаря прийшли люди, в серці яких великими літерами викарбувано «Любов до України»

Тут кожен камінь озоветься і скаже, хто тебе любив
Андрій СЕМИНОЖЕНКО
ФОТО — Олександр БАЛАБКО, Георгій ЛУК’ЯНЧУК

По-святковому урочисто й колоритно відбулося 15 липня відкриття меморіальної дошки видатному композитору й
бандуристу, заслуженому працівникові
культури України, авторові музики усім відомої пісні «Наливаймо, браття, кришталеві чаші» Вікторові Лісоволу на будинку по
вул. Н. Шолуденка, 6-г у Вишгороді, де він
жив із 2007 по 2013 роки.
Далеко не всі навіть у Вишгороді знали,
з якою талановитою, Богом обдарованою
людиною ще донедавна мешкали поруч. За
статним, скромним і невибагливим у побуті
чоловіком не полювали нав’язливі журналісти та любителі автографів, його рідко впізнавали на вулиці, не кликали на корпоративні
вечірки для підняття настрою очільники влади й чиновники-товстосуми, обділяли увагою
рейтингові телеканали, мистецькі видання та
щедро проплачені концертні тусовки, а цілком заслужені ним державні нагороди та почесні звання привласнювали інші, менш здібні, але наближені до «тіл» посадовців особи,
які отримували їх не за виконавську майстерність чи непересічний талант, а за догідливе
супроводження й розкрутку владних персон
під час виборчих кампаній.
Віктор Іванович, як багатогранна особистість, що не ганялася за примарною земною славою, не переймався цим і втішався
вузьким колом не менш обдарованих друзів
— піснярів та поетів, прозаїків та шанувальників українського співу. Закохавшись із дитинства завдяки своїм батькам у безмежну
просторінь української пісні, він цю любов
незрадливо проніс через усе своє непросте
кобзарське життя, і своїм проникливим гортанним баритоном та срібним переливом
бандурних струн доносив її до пересохлої від
духовної спраги й комуністичного наркозу
української душі.

І Україна, як рідна ненька, на відміну від
відірваної від народу влади, відповіла йому
взаємністю. Поки кабінетні чиновники зверхньо ігнорували увагою вишгородського кобзаря, вся без перебільшення країна співала
його пісні, а військові вкарбовували плаци під
його знамениту «Наливаймо, браття, кришталеві чаші». Під цей козацький марш очільники зустрічали на Західній Україні президентів Ющенка, Порошенка і навіть Януковича.
І лише за кілька років до смерті оспівувачу
української душі Лісоволу влада змилостивилася присвоїти звання заслуженого працівника культури.
Багатолюдне віче у Вишгороді біля будинку Кобзаря зібрало минулої суботи понад 250
людей. Вшанувати його пам’ять прийшли не
тільки вишгородці, а й приїхали із багатьох
областей України, найперше — з Києва, ті,
хто знав його за життя, разом із ним зі сцени
прославляв українську пісню, відомі поети,
письменники, виконавці.
Великим сином українського народу назвали в своїх виступах Віктора Лісовола голова Вишгородської РДА Вячеслав Савенок
та секретар Вишгородської міськради Тетяна
Бражнікова та подякували депутату міськради, голові благодійного фонду «Покоління»,
меценату Валерію Виговському за те, що він
взяв на себе нелегкий тягар із організації й
відкриття у Вишгороді духовного куточка славетного земляка.
Учасник рідкісного за талановитістю
творчого тандему з Лісоволом, яких ще зі студентських років об’єднувала спільна любов
до української пісні, видатний поет і пісняр,
народний артист, заслужений діяч мистецтв,
автор слів пісні «Наливаймо, браття, кришталеві чаші» Вадим Крищенко відзначив, що,
мабуть, символічно, що ні на Полтавщині, де
народився Лісовол, ні в Харкові, де він навчався, ні в Києві, де він прожив багато років,
ще не вшанували пам’ять кобзаря, а у Вишгороді завдяки Виговському так гідно визнали

його всенародний талант і кобзарську велич.
Священик храму св. Володимира о. Богдан, освятивши меморіальну дошку, зауважив: «Сподіваюсь, що вона стане для цього
будинку оберегом, а для наступних поколінь
— дороговказом у тому, як слід щиро й безмежно любити батьківщину та свій народ».
Валерій Виговський у своєму виступі наголосив, що радий внести хоч невелику посильну лепту для прославлення духовного
велетня, зрідненого з українською душею,
який жив, творив у Вишгороді й який своєю
невгамовною любов’ю до українського співу
досяг найвищого народного визнання.
— Ні мільйонними статками, ні розкішними маєтками, а по-справжньому ритуальним
священнодійством мелодійних струн та природним зичним голосом кобзаря-характерника, що відроджував національну співочу самобутність, пробуджуючи націю від летаргійного
забуття, цей скромний за життя чоловік завоював всенародне визнання. І поки десь хтось
розлого з трибун прокламував про соборність
та незалежність, Лісовол своїми піснями, сповненими відгомоном громовиці великої народної боротьби, підносив на нову височінь
героїчний дух нації. І, мабуть,символічними є
слова із відомої пісні Лепкого «Прощаюсь, ангеле, з тобою»: «Тут кожен камінь озоветься і
скаже, хто тебе любив».
Багато теплих, щирих, неприкрашених
слів про співця-кобзаря виголосили поет-пісняр і прозаїк Олександр Балабко, письменник Роман Коваль, поетеса Оксана Діброва,
заввідділом обслуговування ВЦРБ Галина
Дмитренко, радник голови Вишгородської
РДА Степанія Сідляр, заступник голови ВРО
Всеукраїнського товариства «Просвіта» Сергій Прокопенко, причетні до появи меморіальної дошки, автор її проекту — заслужений архітектор України Петро Заліпський та
інші. Валерій Виговський відзначив сприяння
в організації знакової для Вишгорода події і
директора ТОВ «Житлошляхбуд» Олексія Бі-

лого, директора ТОВ «Каратліфткомплект»
Сергія Горішного, не забув подякувати зварнику Віктору Кучеруку, Андрію Вересу (за
надання високопрофесійної апаратури) та
магазину «Твоя оселя» (за можливість підключитися до електромережі).
Пісні Лісовола та на слова відомих українських поетів виконали чоловічий гурт «Козацькі забави» (керівник — народний артист
України Андрій Верес), народна артистка
України Світлана Мирвода, бандуристи — заслужений артист України Тарас Силенко та
учень Лісовола Олександр Гончаренко, вокальний ансамбль «Золотий вік» (керівники
Тамара Шевченко та Віктор Туровський), хор
«Гомін» світлої пам’яті Леопольда Ященка
(нинішній керівник — Валентина Команчук)
та інші виконавці.
Пасербиця Лісовола, режисер Київського
академічного театру опери й балету для дітей
та юнацтва Патімат Мірзаєва висловила щирі
слова подяки всім тим, хто доклався до вшанування пам’яті її названого батька, й особливо наголосила на чуйності та людяності Валерія Виговського, який за власною ініціативою
виготовив та відкрив меморіальну дошку на
будинку, де Віктор Іванович разом зі своєю
дружиною-музою Зоєю Микитівною прожив
останні роки свого земного буття.
Примітно, що віче цього сонячного дня
проходило під акацією, яку 10 років тому посадили Віктор Іванович разом із дружиною.
Зачахле під час їхнього відходу у небуття деревце через деякий час знову ожило й забуяло пишноцвітом.
Натхненні урочистістю дійства й спогадами про свого друга-однодумця, чимало майстрів українського слова спромоглися на поетичні експромти. Вадим Крищенко, зокрема,
зачитав пророче:
Минуть літа, давно не буде нас.
Забудуться навік імення наші…
Та, думаю, і в той далекий час
Хтось заспіває «Кришталеві чаші».
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ПО Н Е ДІ ЛО К , 2 4 Л ИПНЯ 2017 Р ОКУ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
09:10 «Чотири весiлля - 3»
10:35 «Чотири весiлля - 4»
11:55, 13:20, 14:45
«Мiняю жiнку - 3»
16:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15, 21:20, 22:20 Т/с
«Хазяйка»
23:25 Х/ф «Голоднi iгри.
Переспiвниця»
UA:ПЕРШИЙ
08:35 Паспортний сервiс
08:45 Свiт он лайн
09:00, 22:20 Щоденник
Дефлiмпiади-2017
09:10 Всесвiтнi iгри.
Ролерський спорт.
Артiстiк
09:35 Всесвiтнi iгри.
Ролерський спорт.
Танець
10:25 Всесвiтнi iгри.
Сумо. Фiнали
11:45 Всесвiтнi iгри.
Хайлайтси
12:05 Всесвiтнi iгри.
Роликовий спорт. Роуд,
200 м., ж. Фiнал

13:30 Всесвiтнi iгри
Пуерлiфтинг, ж. Фiнал
15:30 Перша шпальта
16:00 Всесвiтнi iгри.
Спортивна акробатика.
Пари. Фiнал
17:10 Всесвiтнi iгри.
Стрибки на батутi, чол.
Фiнали
20:35 Всесвiтнi iгри.
Хайлайтси А
21:30 Всесвiтнi iгри-2017.
Студiя
22:40 Всесвiтнi iгри.
Найцiкавiше
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
12:50 Х/ф «Сильна слабка
жiнка»
14:40, 15:30 Т/с «Час
кохати»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Колiр
черемшини»
23:30 Х/ф «Чорна дiра»

ТОНіС
07:00, 14:15, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 Життя в цифрi
10:50 Завтра-сьогоднi
15:10 «Вiдлуння»
15:40 Євромакс
17:35 «Як створювався
фiльм про Мiлен
Демонжо»
18:55 В гостях у Дмитра
Гордона. Зiнаїда Кирiєнко
20:05 Довiдник дикої
природи
21:05 «Цивiлiзацiя
Incognita»
21:25 Рецепт успiху
Михайла Поплавського
22:00 DW-Вiзерунок дня
22:15 Супервiдчуття
22:55 Повiтрянi воїни
ТЕТ
07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Принцжабеня»
11:40 Х/ф «Стоптанi
туфельки»
12:50 ЛавЛавСar
13:50, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Готель Галiцiя

15:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
15:55 Вiталька
17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:55 Одного разу в Одесi
23:00 Панянка-селянка
00:00 Т/с «Червонi
браслети»

13:20, 15:05, 21:30 Т/с
«Той, що читає думки - 5»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15 Т/с «Смертельний
танець»
23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»

СТБ
08:00 «Полювання»
09:05 Х/ф «Моя старша
сестра»
10:55 «Україна має
талант! Дiти-2»
13:55 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:30, 22:35 «Хата на
тата»

НОВИЙ КАНАЛ
07:00 М/ф «Мiнлива
хмарнiсть, часом
фрiкадельки»
08:40 Х/ф «Сiмейка
вампiрiв»
10:40 Х/ф «Митi НьюЙорка»
12:15 Х/ф «Мачо i ботан
2»
14:20 Х/ф «Не гальмуй»
16:15 Т/с «Не родись
вродлива»
19:00 Ревiзор
22:15 Страстi за
Ревiзором

НТН
6:15 Т/с «Угода»
09:35, 19:30 Т/с «Кулагiн
та партнери»
11:35 «Страх у твоєму
домi»

МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:20 Пiдроблена iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя

15:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
15:55 Вiталька
17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:55 Одного разу в Одесi
23:00 Панянка-селянка
00:00 Т/с «Червонi
браслети»

13:45, 15:05 Т/с «Той, що
читає думки - 5»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40, 23:45 Т/с «Комiсар
Хельдт»
21:30 Т/с «Елементарно
- 4»

09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Створенi
вбивати
11:50 Дивовижна Замбiя
13:40 Мiстична Україна
14:30 Бандитський Київ
15:20, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Мегазаводи
20:00 Брама часу
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Сироти дикої
природи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10, 18:10 «Королева
левiв»
14:05, 21:25 «Природа
сьогоднi»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»

15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:20 «У центрi уваги»
20:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:25 «Мультфiльми»
10:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:30, 23:50 «Розсмiши
комiка»
11:25, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 Х/ф «А ось i вона»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Торкнутися
неба»

11:10 Х/ф «Арифметика
пiдлостi»
15:15 «Жди меня»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Райськi
яблучка»
23:25 Т/с «Варенька»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
09:50 Антизомбi
10:50, 13:20 Х/ф
«Байкери»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Поза полем
зору»
16:10 Х/ф «Миротворець»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Без права на
помилку»
22:20 Х/ф «Безмежний
обрiй»
00:15 Х/ф «Типу крутi
лягавi»

5 КАНАЛ
07:35 Фiнансовий
тиждень
07:50 Афiша
07:55, 12:55, 15:55, 18:55,
23:55 Погода в Українi
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
10:55, 11:55, 17:55, 22:55
Погода в свiтi
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп
корупцiї!
2+2
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 22:10 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:00 Т/с «Олiмп»
16:50 Х/ф «Льодовиковий
перiод»
19:30 «Цiлком таємно.
Портрет манiяка»
20:05 Х/ф «Стукач»
23:10 Х/ф «Бiжи не
озираючись»

ВI В ТО Р О К , 2 5 Л ИПНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
09:10 «Чотири весiлля - 4»
10:30, 11:50 «Мiняю
жiнку - 3»
13:15, 14:20, 15:25,
20:15, 21:20, 22:20 Т/с
«Хазяйка»
16:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
23:25 Х/ф «Серена»
UA:ПЕРШИЙ
07:25, 23:25 На слуху
08:35 Паспорт.Ua
08:45 Свiт он лайн
09:00, 22:45 Щоденник
Дефлiмпiади-2017
09:20 Всесвiтнi iгри.
Американський футбол.
Фiнали
11:30 Всесвiтнi iгри.
Фiстбол
12:15 Всесвiтнi iгри.
Пауерлiфтинг, ж., сер.
вага. Фiнал
13:10 Всесвiтнi iгри.
Ролерський спорт. Роуд,
10 000 м. Фiнали
15:05 Всесвiтнi iгри
16:00 Всесвiтнi iгри.
Пауерлiнфтинг, ж., важка.

кат. Фiнал
17:30 Всесвiтнi iгри.
Корфбол 7/8 поз
18:15, 19:45 Всесвiтнi
iгри. Карате. Ката. Кумiте.
Фiнали
19:00 Всесвiтнi iгри.
Корфбол 5/6 поз
20:20 Всесвiтнi iгри.
Хайлайтси А
20:35 Всесвiтнi iгри.
Найцiкавiше
21:25 Всесвiтнi iгри.
Стрибки на акробат.
дорiжцi, ж. Фiнал
21:55 Всесвiтнi iгри-2017.
Студiя
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Колiр
черемшини»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»

ТОНіС
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Будьте здоровi!»
10:45 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
15:00 «Соцiальний
статус»
15:30, 20:05 Довiдник
дикої природи
16:30, 22:25
Супервiдчуття
17:00, 22:50 Повiтрянi
воїни
18:55 В гостях у Дмитра
Гордона. Зiнаїда Кирiєнко
21:05 «Цивiлiзацiя
Incognita»
21:20 «Вiдлуння»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Диявол
с трьома золотими
волосинами»
11:40 Х/ф «Пастушка»
12:50 ЛавЛавСar
13:50, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Готель Галiцiя

СТБ
08:55 «Україна має
талант! Дiти-2»
12:00 «Мiстичнi iсторiї-3 з
Павлом Костiциним»
13:50 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40, 23:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:30, 22:45 «Вагiтна
у 16»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Сiмейка Крудс»
06:20 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
07:15 Kids Time
07:20, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
09:15 Т/с «Татусевi
дочки»
16:15 Т/с «Не родись
вродлива»
21:00 Х/ф «Вуличнi танцi»
23:00 Х/ф «Мачо i ботан»
01:00 Х/ф «I прийшов
павук»

НТН
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»

МЕГА
6:00, 14:30 Бандитський
Київ
07:20 Пiдроблена iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00, 00:30 Правда
життя

07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Дiвчинка з
сiрниками»
11:40 Х/ф «Принцжабеня»
12:50 ЛавЛавСar
13:50, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Готель Галiцiя
15:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
15:55 Вiталька
17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:55 Одного разу в Одесi
23:00 Панянка-селянка
00:00 Т/с «Червонi
браслети»

екстрасенси»
20:30, 22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Створенi
вбивати
11:50 Дивовижна Замбiя
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Мегазаводи
19:00 Бандитська Одеса
20:00 Брама часу
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Служба порятунку»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10, 18:10 «Королева
левiв»
14:05, 21:25 «Природа
сьогоднi»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»

17:20 «У центрi уваги»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:25, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»
00:45 Т/с «Ти - моє життя»
ІНТЕР
6:20, 14:15 «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з

IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25, 20:40 Т/с
«Райськi яблучка»
16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
23:25 Т/с «Варенька.
Випробування любовi»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Бiльше нiж правда
11:00, 13:20 Х/ф
«Безмежний обрiй»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Т/с «Нiчнi ластiвки»
15:25, 16:10 Т/с
«Викрадення богинi»
17:45, 21:25 Т/с «Без
права на помилку»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:30 Х/ф «По слiду»
5 КАНАЛ

07:50 Будiвельний
стандарт
07:55, 12:55, 15:55, 18:55,
23:55 Погода в Українi
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
10:55, 11:55, 17:55
Погода в свiтi
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Агрокраїна
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 Д/п «Помста
природи»
11:00, 21:55 «Вiн, Вона i
телевiзор»
14:55 Т/с «Олiмп»
16:45 Х/ф «Воїниохоронцi»
19:30 «Цiлком таємно.
Дружини манiякiв»
20:05 Х/ф «Тормоз»
23:00 Х/ф «Повiтряний
мiст»

С Е Р Е ДА , 2 6 Л ИПНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
09:10 «Чотири весiлля - 4»
10:35, 12:05 «Мiняю
жiнку - 3»
13:20, 14:25, 15:25,
20:15, 21:20, 22:20 Т/с
«Хазяйка»
16:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
23:25 Х/ф «Iлюзiонiст»
UA:ПЕРШИЙ
07:20, 23:25 На слуху
08:35 Паспорт.Ua
08:45 Свiт он лайн
09:00, 22:05 Щоденник
Дефлiмпiади-2017
09:15 Всесвiтнi iгри.
Фiстбол. Пiвфiнали та
фiнали
10:35 Всесвiтнi iгри.
Корфбол. Бронзовий
матч
11:40 Всесвiтнi iгри.
Вейкборд. Фрiстайл.
Фiнали
13:30 Всесвiтнi iгри.
Пауерлiфтинг, важка
категорiя. Фiнали

15:50 Всесвiтнi iгри
16:30 Всесвiтнi iгри.
Воднолижний спорт.
Слалом. Фiнал
17:30 Всесвiтнi iгри.
Карате. Кумiте. Бронза
18:15 Всесвiтнi iгри.
Воднолижний спорт.
Трюки. Фiнал
19:30 Всесвiтнi iгри.
Карате. Кумiте. Золото
20:00 Всесвiтнi iгри-2017.
Студiя
21:30 Всесвiтнi iгри-2017.
Студiя (продовження)
22:20 Всесвiтнi iгри.
Акробатика, чол., група.
Фiнал
22:40 Мегалот
22:45 Всесвiтнi iгри.
Акробатика, чол., група.
Фiнал (продовження)
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 Ток-шоу «Говорить

Україна»
21:00 Т/с «Колiр
черемшини»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Ландшафтнi iгри»
10:45 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
15:00 «Вiдлуння»
15:35, 20:05 Довiдник
дикої природи
16:35, 22:20
Супервiдчуття
17:00, 22:50 Повiтрянi
воїни
18:55 В гостях у Дмитра
Гордона. Леонiд
Броньовий
21:05 «Цивiлiзацiя
Incognita»
21:30 Глобал - 3000
23:50 «Натхнення»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ

СТБ
08:15 «Все буде смачно!»
09:10 «Україна має
талант! Дiти-2»
12:00 «Мiстичнi iсторiї-3 з
Павлом Костiциним»
13:50 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 «Слiдство ведуть

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40 Т/с «Комiсар
Хельдт»
23:45 Т/с «Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Сiмейка Крудс»
06:20 М/с «Пригоди Кота
в чоботях»
07:14 Kids Time
07:15, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
09:15 Т/с «Татусевi
дочки»
16:15 Т/с «Не родись
вродлива»
21:00 Х/ф «Вуличнi
танцi 2»

22:50 Х/ф «Вiльнi»
МЕГА
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50, 17:00 Створенi
вбивати
11:50 Дивовижна Замбiя
13:40 Мiстична Україна
14:30 Бандитський Київ
15:20, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
18:00, 22:40 Мегазаводи
20:00, 00:30 Брама часу
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Київськi iсторiї»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10, 18:10 «Королева
левiв»

14:05, 21:25 «Природа
сьогоднi»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:20, 00:35 «У центрi
уваги»
20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 «Давай
одружимося»
11:00, 12:25, 20:40 Т/с
«Райськi яблучка»
16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
23:25 Т/с «Варенька.
Випробування любовi»

K1
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:25, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45 Громадянська
оборона
10:45 Х/ф «По слiду»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 16:10 Т/с
«Викрадення богинi»
17:40, 21:25 Т/с «Без
права на помилку»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:25 Х/ф «Вуличний
боєць»
00:35 Т/с «Лас-Вегас»

приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:20 «У центрi уваги»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

09:20 «Давай
одружимося»
10:10, 12:25, 20:40 Т/с
«Райськi яблучка»
13:00 Молебень на
Володимирськiй гiрцi та
Хресна хода
16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
23:25 Т/с «Варенька.
Наперекiр долi»

5 КАНАЛ
07:55, 12:55, 15:55, 18:55,
23:55 Погода в Українi
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
10:55, 11:55, 17:55
Погода в свiтi
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 18:55 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя обману»
11:00 «Вiдеобiмба»
14:50 Т/с «Олiмп»
16:40 Х/ф «Тормоз»
19:25 Лiга чемпiонiв
УЄФА. 3-й
квалiфiкацiйний раунд
«Динамо»-»Янг Бойз»
21:20 «ПРОФУТБОЛ»
22:20 «Вiн, Вона i
телевiзор»

Ч Е ТВ Е Р , 2 7 Л ИПНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
09:10 «Чотири весiлля - 4»
10:40, 12:10 «Мiняю
жiнку - 3»
13:30, 14:35, 15:35,
20:15, 21:20, 22:20 Т/с
«Хазяйка»
16:40 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
23:25 Х/ф «Усiм потрiбна
Кет»
UA:ПЕРШИЙ
07:25, 23:25 На слуху
08:35 Паспорт.Ua
08:45 Свiт он лайн
09:00, 22:45 Щоденник
Дефлiмпiади-2017
09:15, 19:15 Всесвiтнi
iгри. Кiкбоксинг
10:25 Всесвiтнi iгри.
Сквош
11:35 Всесвiтнi iгри.
Пляжний гандбол,
попереднi
13:00 Всесвiтнi iгри.
Вейкборд. Фрiстайл.
Фiнали

13:35 Всесвiтнi iгри.
Воднолижний спорт.
Стрибки. Фiнали
16:05 Всесвiтнi iгри
21:25 Всесвiтнi
iгри. Кiкбоксинг
(продовження)
22:05 Всесвiтнi iгри-2017.
Студiя
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Колiр
черемшини»
23:30 Т/с «Закон i
порядок: Злочиннi
намiри»
ТОНіС
07:00, 14:00, 18:00 «Алло,
лiкарю!»
09:50 «Ландшафтнi iгри»

10:45 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
15:00 «Соцiальний
статус»
15:35, 20:05 Довiдник
дикої природи
16:30, 22:25
Супервiдчуття
17:00, 22:55 Повiтрянi
воїни
18:55 В гостях у Дмитра
Гордона. Леонiд
Броньовий
21:05 «Цивiлiзацiя
Incognita»
21:20 «Вiдлуння»
00:00 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
07:20 Мультмiкс
10:30 Х/ф «Злодiй та його
учитель»
11:40 Х/ф «Диявол
с трьома золотими
волосинами»
12:50 ЛавЛавСar
13:50, 19:55 Одного разу
пiд Полтавою
14:55 Готель Галiцiя

15:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
15:55 Вiталька
17:50, 22:00 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:55 Одного разу в Одесi
23:00 Панянка-селянка
СТБ
08:20 «Все буде смачно!»
09:15 «Україна має
талант! Дiти-2»
12:00 «Мiстичнi iсторiї-3 з
Павлом Костiциним»
13:50 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40, 00:25 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:30, 22:35 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:35, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»

13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40, 23:45 Т/с
«Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10, 19:00 Вiд пацанки
до панянки
09:10 Т/с «Татусевi
дочки»
16:15 Т/с «Не родись
вродлива»
21:00 Х/ф «Вуличнi танцi:
Всi зiрки»
23:00 Х/ф «Танцi на
вулицях: Мова тiла»
МЕГА
6:00, 14:30 Бандитський
Київ
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50 Таємницi акул

11:50 Морськi парки
13:40 Мiстична Україна
15:20, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Створенi вбивати
18:00, 22:40 Мегазаводи
19:00 Бандитська Одеса
20:00 Брама часу
00:30 Таємницi
кримiнального свiту
ТРК «КИїВ»
8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Якiсне життя»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10, 18:10 «Королева
левiв»
14:05, 21:25 «Природа
сьогоднi»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10 «Громадська

K1
08:25 «Мультфiльми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»
11:25, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Секретний фронт
10:55, 13:20 Х/ф
«Вуличний боєць»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с
«Викрадення богинi»
17:45, 21:25 Т/с «Без
права на помилку»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:25 Х/ф «Соломон
Кейн»

00:35 Т/с «Лас-Вегас»
5 КАНАЛ
07:55, 12:55, 15:55, 18:55,
23:55 Погода в Українi
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
10:55, 11:55, 17:55
Погода в свiтi
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 23:45 «Територiя
обману»
11:00 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
15:00 Т/с «Олiмп»
16:50 Х//ф «Ураган 500
миль на годину»
19:30 Х/ф «Бiлий шквал»
22:00 Х/ф «Транзит»

ТЕЛЕпрограма
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КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 08:10
«Снiданок з 1+1»
09:10 «ЧОТИРИ ВЕСIЛЛЯ
-4
10:35, 11:55 «Мiняю
жiнку - 3»
13:20, 14:25, 15:25 Т/с
«Хазяйка»
16:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:15 «Лiга смiху 2»
22:10 «Розсмiши комiка.
Дiти»
UA:ПЕРШИЙ
07:20, 23:25 На слуху
08:30 Територiя закону
08:40 Паспорт.Ua
08:45 Свiт он лайн
09:00, 22:45 Щоденник
Дефлiмпiади-2017
09:10 Всесвiтнi iгри
10:00 Всесвiтнi iгри.
Джиу-джитсу, попереднi
12:00 Всесвiтнi iгри.
Бiльярд
14:35 Всесвiтнi iгри.
Пляжний гандбол
16:00 Всесвiтнi iгри.
Сквош
17:30 Всесвiтнi iгри.
Пляжний гандбол.

Пiвфiнал. Жiнки
18:15 Всесвiтнi iгри.
Хайлайтси А
18:35 Всесвiтнi iгри.
Джиу-джитсу. Фiнали
21:25 Всесвiтнi iгри.
Спортивнi танцi
22:05 Всесвiтнi iгри-2017.
Студiя
23:00, 00:00 Пiдсумки

Гордона. Леонiд
Броньовий
21:05 «Жертви
радянської естради. 1 ч.
Вадим Мулерман»
22:35 Вiктор Ющенко
професор Київського
унiверситету культури
23:20 Ювiлейний концерт
Оксани Бiлозiр «Сповiдь»

ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:50 Реальна мiстика
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Буде
свiтлим день»

ТЕТ
6:50 Байдикiвка
07:20 Мультмiкс
10:05 Х/ф «Р...
Раджкумар»
12:50 ЛавЛавСar
13:50 Одного разу пiд
Полтавою
14:55 Готель Галiцiя
15:20 Т/с «Домашнiй
арешт»
15:55 Вiталька
17:50 Країна У
18:50 Казки У Кiно
20:00 М/ф «Мiстер Пiбодi
та Шерман»
21:45 Х/ф «Де моя тачка,
чувак?»
23:20 Х/ф «Хор. Живий
концерт»

ТОНіС
10:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
11:00 «Будьте здоровi!»
14:55 «Вiдлуння»
15:35, 20:05 Довiдник
дикої природи
16:30 Супервiдчуття
17:00 Повiтрянi воїни
18:55 В гостях у Дмитра

СТБ

6:50 Х/ф «Спокута»
08:40 Х/ф «На мосту»
10:35 Х/ф «Мiсце зустрiчi
змiнити не можна»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Х/ф «Я подарую
собi диво»
20:35, 22:45 Х/ф «П»ять
рокiв та один день»
23:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
НТН
07:55, 09:00, 19:30 Т/с
«Кулагiн та партнери»
08:30 Ранковий «Свiдок»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 «Страх у твоєму
домi»
13:45, 15:05, 21:30 Т/с
«Елементарно - 4»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:40, 23:45 Т/с
«Кримiналiст»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Пригоди Кота в
чоботях»
06:59 Kids Time
07:00 Х/ф «Сiмейка

вампiрiв»
09:00 Серця трьох
17:00 Вiд пацанки до
панянки
21:00 Х/ф «Крок вперед:
Революцiя»
23:00 Х/ф «Крок вперед:
Все або нiчого»
МЕГА
6:00, 19:00 Бандитська
Одеса
07:20 Україна: забута
iсторiя
08:10, 12:50 Правила
життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво
виживання
10:50 Створенi вбивати
11:50 Морськi парки
13:40 Мiстична Україна
14:30 Бандитський Київ
15:20, 23:40 Вирiшальнi
битви 2 свiтової
16:10, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Таємницi акул
18:00, 22:40 Мегазаводи
20:00 Брама часу
00:30 Скарб.ua

8:00, 19:20, 22:15
«Столиця»
09:00 «Прогулянки
мiстом»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 17:10, 20:20
«Ситуацiя»
13:10, 18:10 «Королева
левiв»
14:05, 21:25 «Природа
сьогоднi»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 Т/с «КММ»
17:20 «У центрi уваги»
20:30 «Сироти дикої
природи»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

ТРК «КИїВ»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви,
що...»
08:25 «Мультфiльми»
10:00, 16:20 «Файна
Юкрайна»
10:30 «Розсмiши комiка»

14:10 «Склад злочину»
15:45 «Крутi 90-тi»
16:35 «Переломнi 80-тi»
17:20 «Речдок»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Люби мене»
21:30 Х/ф «Замкнутий
ланцюг»
23:20 Х/ф «Вулицi кровi»

свiтової
11:40 Небезпечна
планета
13:40, 21:00 Фабрика
погоди
14:30 Смугасте життя
15:30 Морськi парки
23:50 Україна: забута
iсторiя

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Ревiзор
10:45 Страстi за
Ревiзором
13:30 Т/с «CашаТаня»
14:50 Х/ф «Крок вперед:
Революцiя»
16:45 Х/ф «Крок вперед:
Все або нiчого»
19:00 Х/ф «Блакитна
лагуна»
21:00 Х/ф «Повернення в
Блакитну лагуну»
23:00 Х/ф «Блакитна
лагуна: Пробудження»

ТРК «КИїВ»
8:00 «Київськi iсторiї»
08:30 «Служба порятунку»
09:00 «Життєвi iсторiї»
09:30 «Прогулянки
мiстом»
10:00 «Якiсне життя»
10:30 «Київ музика»
11:00, 23:35
«Телемаркет»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»
14:20 «Мультляндiя»
15:10 «Українська пiсня
року»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 19:00, 21:00, 23:15
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
17:10 Х/ф «Сестри вiйни»
19:20, 07:15 Х/ф
«Брехати, щоб бути
iдеальною»

11:25, 19:00 «Навколо М»
12:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
14:25, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:25, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:20, 14:20 «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
07:00, 08:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:00 Божественна
Лiтургiя у КиєвоПечерськiй Лаврi
11:00, 12:35 Т/с «Райськi
яблучка»
16:45 «Речдок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Х/ф «Навмисно не
придумаєш»
22:55 Х/ф «Щиро ваш...»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Iнсайдер
10:55, 13:20 Х/ф
«Соломон Кейн»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с
«Викрадення богинi»
17:45 Т/с «Без права на
помилку»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Скетч-шоу «На
трьох»
00:40 Х/ф «Важка
мiшень»
5 КАНАЛ
06:45, 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, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:25, 09:50, 13:55, 14:55,
16:55 Погода на курортах

07:50 Драйв
07:55, 12:55, 15:55, 18:55,
23:55 Погода в Українi
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
10:55, 11:55, 17:55, 22:50
Погода в свiтi
18:15 Iнтерв’ю з Андрiєм
Сусленком
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Територiя обману»
11:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
16:00 Х/ф «Бiлий
шквал»
19:30 Х//ф ««Веселi»
канi?кули»
21:20 Х/ф «Морський
пiхотинець - 3: Тил»
23:05 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»

СУБОТ А , 29 Л ИПНЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
08:00 «Грошi»
09:30, 10:20 «Вгадай
ящик»
11:20, 23:15 «Свiтське
життя»
12:20 Х/ф «Гроза над
тихорiччям»
16:15 «Вечiрнiй квартал «
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Знай наших»
21:15 «Вечiрнiй квартал»
00:15 «Розсмiши комiка.
Дiти»
UA:ПЕРШИЙ
08:20 Смакота
08:45, 23:00 Свiт on line
09:00, 22:45 Щоденник
Дефлiмпiади-2017
09:15 Всесвiтнi iгри.
Сквош. Фiнали
11:00 Всесвiтнi iгри.
Лакрос. Пiвфiнали. Жiнки
12:50 Всесвiтнi iгри.
Пляжний гандбол.
Пiвфiнали
14:30 Український корт
15:05 Всесвiтнi iгри
16:00, 17:45 Всесвiтнi
iгри. Джиу-джитсу.

Фiнали
17:00 Всесвiтнi iгри.
Пляжний гандбол. Фiнал.
Жiнки
19:15 Всесвiтнi iгри.
Пляжний гандбол. Фiнал.
Чоловiки
20:05 Всесвiтнi iгри.
Хайлайтси А
20:20 Всесвiтнi iгри.
Найцiкавiше
20:40 Новини
21:00 Всесвiтнi iгри.
Спортивнi танцi. Фiнали
22:00 Всесвiтнi iгри-2017.
Студiя
22:55 Мегалот
23:25 Життєлюб
23:50 На слуху. Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:15 Зiрковий шлях
09:20, 15:20 Т/с «Колiр
черемшини»
17:00, 19:40 Т/с «Право
на любов»
21:20 Х/ф «Погана
сусiдка»
23:20 Реальна мiстика

Шевченко»
09:50 «Шеф-кухар
країни» з Михайлом
Поплавським
10:25 Життя в цифрi
11:30 Завтра-сьогоднi
13:50 «Iпостасi спорту»
15:30 «Соцiальний
статус»
16:10 Олiмпiйськi iсторiї
16:30 «П’ять дорiг
доктора Сивого»
17:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
17:30 Концерт
Володимира Гришко «Ти
моя мелодiя»
19:35 Мiнi Мiсс та Мiстер
України-2017
20:30 Концерт Михайла
Поплавського «Музика
рiдного будинку»
21:45 «Жертви радянської
естради. 2 ч. Валерiй
Ободзинський»
22:55 Ювiлейний концерт
Оксани Бiлозiр «Сповiдь»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»

ТОНіС
6:05 Х/ф «Тарас

ТЕТ
07:20 Мультмiкс

10:05 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
10:35 М/ф «Бiлка та
Стрiлка. Зорянi собаки»
12:15, 19:50 Одного разу
пiд Полтавою
14:20, 22:00 Казки У Кiно
16:30 Х/ф «Де моя тачка,
чувак?»
18:05 М/ф «Мiстер Пiбодi
та Шерман»
00:00 Х/ф «Кррiш 3»
СТБ
6:10 «Все буде добре!»
08:05 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
11:15 «Хата на тата»
13:20 «Вагiтна у 16»
15:15 Х/ф «Я подарую
собi диво»
17:05 Х/ф «П»ять рокiв та
один день»
19:00 Х/ф «Бiля рiчки два
береги»
22:55 Х/ф «Дiвчата»
НТН
8:25 Х/ф «Вони воювали
за Батькiвщину»
11:30 «Речовий доказ»

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:00, 18:30 Паралельний
свiт
08:50 Мiстична Україна
09:40 Вирiшальнi битви 2

21:25 Х/ф «Милий друг»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:25 «Мультфiльми»
09:50 Х/ф «Бендслем»
12:00 Т/с «H2O: Просто
додай води»
13:35 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
15:30 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
23:50 «Вечiрнiй квартал»
ІНТЕР
6:15 Мультфiльм
06:40 Х/ф «Гiсть з Кубанi»
08:10, 04:15 Х/ф «Два
Федори»
10:00, 03:25 Док.проект
«Василь Шукшин. Поклич
мене у далечiнь свiтлу»
11:00 Х/ф «Калина
червона»
13:10 Х/ф «Вони воювали
за Батькiвщину»
16:15, 20:30 Т/с «I всетаки я кохаю...»
20:00 «Подробицi»
23:05 Х/ф «Довiра»

ICTV
08:40 М i Ж
09:30 Скетч-шоу «На
трьох»
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Костолом»
15:00 Х/ф «Важка
мiшень»
16:55 Х/ф «Розплата»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Антиганг»
21:55 Х/ф «22 кулi.
Безсмертний»

14:35 Навчайся з нами
15:15 Фiнансовий
тиждень
15:30 Особливий погляд
16:05 Полiлог
17:10 «За Чай.com»
18:10 Про вiйсько
18:25 Фактор безпеки
19:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Документальний
проект «Вiддiл кадрiв»

5 КАНАЛ
08:20 Не перший погляд
09:15 Мотор
09:20 Автопiлот-новини
09:30 Укравтоконтинент
10:10 Модне здоров’я
10:30 Iсторiя успiху
10:40 Сучасний фермер
11:05 П’ятий поверх
11:30 Майстри ремонту
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
12:50 Legal Up LIFE
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв

2+2
08:00 «Зловмисники»
11:00 Д/п «Помста
природи»
13:30, 00:50 «Цiлком
таємно»
14:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
15:45 Х/ф «Андроїдполiцейський»
17:30 Х/ф
«Американський
самурай»
19:20 3 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Карпати»
21:25 Х/ф «Чорна кобра»
23:10 Т/с «Iнспектор
Алекс» (5 сезон)

12:25, 13:00 Х/ф «22 кулi.
Безсмертний»
12:45 Факти. День
14:55 Х/ф «Антиганг»
16:45 Х/ф «Гудзонський
яструб»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Меркурiй у
небезпецi»
21:30 Х/ф «РобоКоп»
23:45 Х/ф «Похмiлля у
Вегасi»

16:05 В кабiнетах
16:30 Акцент
17:10 «За Чай.com»
19:25 Невигаданi iсторiї
20:05 Машина часу
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:30 Документальний
проект «Вiддiл кадрiв»
23:30 Фiнансовий
тиждень

5 КАНАЛ
08:30 Феєрiя мандрiв
09:10 Гра iнтересiв
10:10 Кордон держави
10:25 Будемо жити
10:40 Драйв
11:10 Рандеву
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
12:50 Legal Up BUSINESS
13:10 Модне здоров’я
13:30 Час iнтерв’ю
14:10 Агрокраїна
14:30 Дiалоги з
Патрiархом
15:15 П’ятий поверх
15:30 Нацiональний актив

2+2
6:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»
Пряма трансляцiя з НьюЙорка. Головний двобiй:
Cormier vs Jones 2
09:00 «Вiн, Вона i
телевiзор»
16:10 Х/ф «Морський
пiхотинець - 3: Тил»
17:50 Х//ф «Бандитки»
19:40 Х//ф ««Веселi»
канi?кули»
21:30 ПРОФУТБОЛ
23:10 «Змiшанi
єдиноборства. UFC.»
Головний двобiй: Cormier
vs Jones 2

НЕДIЛЯ , 30 Л ИПНЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
08:00 «Українськi
сенсацiї»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:55 «Розсмiши комiка
2017»
10:55 «Свiт навиворiт - 8»
12:10, 13:15, 14:20, 15:20,
16:15 «Свiт навиворiт - 4:
В’єтнам»
17:30 «Лiга смiху 2»
20:15 Х/ф «Трава пiд
снiгом»
00:05 Х/ф «Небезпечна
iлюзiя»
UA:ПЕРШИЙ
08:10 Смакота
08:35 Паспортний сервiс
08:45, 23:00 Свiт on line
09:00, 22:35 Щоденник
Дефлiмпiади-2017
09:15 Всесвiтнi iгри.
Спортивнi танцi. Фiнали
10:40, 13:30 Всесвiтнi
iгри. Бiльярд. Фiнали
12:00, 18:30 Всесвiтнi
iгри. Флорбол. Фiнали
13:00, 15:45 Всесвiтнi

iгри. Стрiльба з лука.
Фiнали
16:45 Всесвiтнi iгри.
Лакрос. Фiнали
19:35 Всесвiтнi iгри-2017.
Студiя
20:25 Перша шпальта
21:00 Новини
21:15 Всесвiтнi iгри.
Муай-тай. Фiнали
22:50 Всесвiтнi iгри.
Хайлайтси
23:25 Територiя закону
23:30 Вiд першої особи.
Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
08:20 Х/ф «Погана
сусiдка»
10:22 Т/с «Право на
любов»
14:10 Т/с «Буде свiтлим
день»
17:50, 19:40 Т/с «Мати i
мачуха»
22:20 Т/с «Некоханий»
ТОНіС
09:50 Довiдник дикої
природи

11:40 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
13:50 «Будьте здоровi!»
14:20 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
15:30 «Соцiальний
статус»
16:15 Творчий вечiр
Олександра Злотника «Я
запрошую Вас, друзi»
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi хронiки»
21:05 Євромакс
21:40 «Шеф-кухар
країни» з Михайлом
Поплавським
22:10 Михайло
Поплавський «Українцямукраїнське»
23:00 Ювiлейний концерт
Оксани Бiлозiр «Сповiдь»
00:10 «Нiч чорних
краваток»
ТЕТ
09:40 М/с «Елвiн i
бурундуки»
09:55 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»

10:25 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
11:35 Х/ф «Кррiш 3»
14:25 Країна У
19:50 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Казки У Кiно
00:00 Х/ф «Р...
Раджкумар»
СТБ
7:00 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
11:15 «Караоке на
Майданi»
12:10 «Полювання»
13:10 Х/ф «Дiвчата»
15:05 Х/ф «Бiля рiчки два
береги»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:50 «Я соромлюсь
свого тiла 3»
НТН
7:10 Х/ф «Люби мене»
09:10 Т/с «Охоронець - 3»
12:15 Х/ф «Знову
невловимi»
14:50 «Легенди карного
розшуку»

15:55 «Склад злочину»
17:20 «Речдок»
19:00 Т/с «Розвiдники»
22:30 Х/ф «Екстрасенс 2: лабiринти розуму»
00:25 Х/ф «Замкнутий
ланцюг»
НОВИЙ КАНАЛ
07:49 Kids Time
07:50 М/ф «Сьомий гном»
09:20 Х/ф «Помста
пухнастих»
11:00 Х/ф «Митi НьюЙорка»
12:50 Х/ф «Блакитна
лагуна»
15:00 Х/ф «Повернення в
Блакитну лагуну»
17:00 Х/ф «Блакитна
лагуна: Пробудження»
18:45 Х/ф «Золото
дурнiв»
21:00 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю!»
23:00 Х/ф «Ласкаво
просимо до раю! 2: Риф»
МЕГА
08:50, 23:50 Мiстична
Україна

09:40 Вирiшальнi битви 2
свiтової
11:40, 23:00 Фабрика
погоди
14:30 Хижа Арктика
15:30 Морськi парки
21:00 Небезпечна
планета
ТРК «КИїВ»
8:50 Х/ф «П’ять днiв у
Римi»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
11:00, 23:40
«Телемаркет»
14:00 «Вперед, на Олiмп!»
14:20 «Паспортний стiл»
14:30 «Мультляндiя»
15:05 «Спiваючий ректор
як технологiя»
15:50 Х/ф «Босонiж по
червонiй землi»
19:00 Х/ф «Наввипередки
з Меверiком»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Перший день»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
08:25 «Мультфiльми»
09:15 Т/с «H2O: Просто
додай води»
10:50 Х/ф «Бендслем»
12:50 «Орел i Решка.
Навколосвiтня подорож»
21:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
23:00 Х/ф «Жiнки»
ІНТЕР
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
12:00 Х/ф «Любов - це
для двох»
14:00 Х/ф «Навмисно не
придумаєш»
16:00, 20:30 Т/с «I всетаки я кохаю...»
20:00 «Подробицi»
22:55 Х/ф «Альпiнiст»
00:45 Х/ф «Щиро ваш...»
ICTV
6:50 Т/с «Вiддiл 44»
10:40 Х/ф «Розплата»

«ПОСТЕЛЬКА». РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр. ПРОДАЖ нових подушок, ковдр. ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ шкіри та хутра. Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47

Ліжка та матраци зі знижкою до - 40 % Тел: (050) 322-93-86
Терміново потрібна медсестра
(асистент стоматолога)
у стоматологію «Харизма-2006»
(м. Вишгород).
Тел: (044) 229-01-28,
(097) 388-38-34

Виробниче підприємство оголошує
набір роздільників брухту
та відходів металу (чоловіки).
Місце роботи — м. Вишгород
(Карат), графік роботи — пн-пт,
з/п — від 7 000 грн.
Тел: (04596) 25-271, 25-272

На постійну роботу потрібен
розклейник оголошень
(жінка, м. Вишгород), з/п договірна.
Тел: (099) 283-82-83
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

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

Продаємо дрова, сухі. Дубові,
різних порід.
Тел: (068) 887-40-69

Вважати недійсним загублене свідоцтво
про право власності на нерухоме майно,
видане 09.04.2003 р. на підставі рішення
Вишгородської міської ради від 18.02.2003
р. № 77. Тип об’єкта: дошкільний заклад
«Золотий ключик» за адресою: Київська обл.,
м. Вишгород, проспект І. Мазепи, 6-а, власник:
територіальна громада м. Вишгорода.
Вважати недійсним втрачене свідоцтво
про право власності на житло, видане
Вишгородською
міською
радою,
яке
знаходиться за адресою: Київська обл., м.
Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 9, кв. 34, на
ім’я Тетяни Олександрівни КУЛИГІНОЇ та Ігора
Віталійовича КАЗМІРЧУКА. Свідоцтво видане
згідно з розпорядженням від 15 жовтня 2001
року № 198

Вважати недійсним втрачений
Державний акт на право власності
на земельну ділянку, виданий на
ім’я Олександра Анатолійовича
ГРИНКЕВИЧА, земельна ділянка
площею 0,1014 га, кадастровий
номер
3221887800031200004,
розташована в СТ «Троянда», с.
Старі Петрівці Вишгородського
р-ну
Київської
обл.
Акт
зареєстровано в Книзі записів
реєстрації державних актів на
право власності на землю та на
право постійного користування
землею згідно з договором
оренди землі за № 010534200048
від 16.02.2005 р.

Мешканці району, області, м. Києва тощо, підприємства та організації можуть передплатити газету у будь-якому
відділенні поштового зв’язку. Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
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Мистецтво бачити життя
Володимир ТКАЧ,
директор комунального підприємства
«Редакція газети «Вишгород»
Нещодавно вийшла у світ нова книга Станіслава Рудича «Мудрі вислови на всі випадки життя».
У своєму виданні автор, насамперед, приголомшує читача масштабністю праці і дивовижною
проникливістю. У 44 розділах тематика прислів’їв
та приказок настільки широка і різноманітна, що
практично зачіпає всі сторони нашого життя з його
позитивними і негативними явищами.
Збірка читається досить легко, бо укладач, не дивлячись на труднощі диференціації та впорядкування,
розділив прислів’я і приказки не за алфавітним, словниковим, предметним принципами, а за відповідними
тематичними рубриками.
Саме такий шлях подачі матеріалу збірки підсилює не лише її пізнавальне, художнє значення, але й
практичне, прикладне значення для учнівської молоді,
студентів та широкого загалу шанувальників влучного
слова.
Ці мудрослів’я можна сміливо класифікувати як
афористичні вислови і народні поетичні мініатюри. Бо
влучні короткі образні фрази наповал б’ють…
Ця книга, передусім, вчить бачити у буденному житті щось незвичайне і дотепне. Емоційно наснажені, в колоритних барвах прислів’я і приказки відображають мудрість і глибину народної філософії, тому без посмішки
їх неможливо читати. І якщо у прислів’ї висловлюється
якась закінчена думка чи твердження, то в приказці про
це можна знайти лише натяк, на певному місці обірвану думку. Станіслав Миколайович ще раз наголошує на
тому, що неперевершене почуття гумору, весела вдача
– ось що відрізняє нас, українців, від інших народів. Бо

Марія Харченко —
з династії довгожителів

ми вміємо посміятися не тільки з інших, а перш за все
із себе. То ж недарма цей фольклорний жанр служить
винятково вдячним способом виховання.
Автор відповідально поставився до перекладу
прислів’їв і приказок інших народів, зберігаючи основну
думку того чи іншого фольклорного зразка з високою
мірою точності.
Станіславу Рудичу робить честь і те, що він зумів
використати прислів’я і приказки, які незаслужено стали рідковживаними і перейшли у пасивний фонд. Поряд із цим автор сповна поповнив збірку шляхом фольклоризації своїх особистих влучних висловів, виступів
політиків, текстівок реклами, лунких гасел радянської і
української дійсності, загадок і пісень. Тому книга точно
фіксує певний рух думок, почуттів, спостережень, міркувань і надій.
На думку цього збирача народних перлів, основною
ідеєю книги є визначення найвищих почуттів людини:
патріотизму, мужності, кохання, а також засудження і
висміювання лінощів, неробства, пихи, зазнайства та
інших вад. І Станіслав Миколайович цілком впорався з
цим завданням.
Скажу відверто: ця анотація аж ніяк не відобразить
настрою книги. А ось прочитавши перші дві сторінки
мудрослів’їв, ви вже не зможете відкласти її вбік.

Поважні ювілеї

Ірина ПИЛИПЕНКО,
соціальний працівник Вишгородського районного
територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
Секретар Вишгородської міської ради Тетяна
Бражнікова, депутат міської ради Анатолій Шока та
директор ВРТЦСО (надання соціальних послуг) Наталя Рудько привітали з поважним 90-літнім ювілеєм
жительку Вишгорода Марію Данилівну Харченко.
Гості були приємно вражені, як щиро і з добром їх зустріла ювілярка. Очі жінки світилися від щастя, коли їй
вручили красиві квіти і подарунки. Анатолій Шока і всі
присутні побажали довгожительці прожити ще многії літа
в доброму здоров’ї. У відповідь Марія Данилівна приємно
здивувала, сказавши, що її прадід прожив 110 років!

Ліра
Своєму коханому чоловікові
Олегу, який зараз перебуває в зоні
проведення АТО, з нагоди дня народження присвячую вірш:
Я не искала, но нашла…
Теперь живу без сожаленья,
И нет ни капельки сомненья,
Что ты – любовь и жизнь моя.
С тобой я снова ожила,
Ведь раньше будто бы спала…
Разрушил мой стеклянный гроб
Унынья, страха и тревог…
Ты – мой герой, люблю тебя,
Хочу с тобой быть до конца,
Смеяться вместе и грустить,
Тобою жить, тобой дышать.
Всегда я Господа молю,
Чтоб сохранил Он жизнь твою,
Чтоб защитил тебя от зла.
Любимый, знай, я жду тебя!..
Марина КВІТКО

Âèøãîðîä

Здоров’я й миру ювілярові
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

14 липня 90 років виповнилося учаснику бойових дій, інваліду Великої Вітчизняної війни Олександру Віталійовичу Ячницькому.
Відвідавши ювіляра вдома, радник Вишгородського
міського голови, президент Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимир Малишев передав йому вітання
від мера Олексія Момота з побажаннями здоров’я, благополуччя, миру та сімейного затишку, а також подарунок – продукцію компанії СК «Джонсон». Голова міської
ради ветеранів Петро Жуланов та його заступник Емма
Одинокіна вручили Олександру Віталійовичу подяку за
активну участь у житті організації, відстоюванні соціальних інтересів ветеранів, виховання молоді.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення інвестиційних конкурсів
Комісією з підготовки та проведення інвестиційних конкурсів щодо
будівництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та соціальної інфраструктури м. Вишгорода на підставі рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 228 від 20.07.2017
р., протоколу засідання комісії № 11 від 20.07.2017 р., оголошується
проведення конкурсу, що відбудеться у приміщенні Вишгородської
міської ради (м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 65) о 10:00 22.08.2017
р. щодо будівництва об’єкта промисловості та торгівлі на земельній ділянці, розташованій по вул. Шолуденка в м. Вишгороді, кадастровий
номер 3221810100:01:105:6115.
Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:
площа земельної ділянки — 1,9914 га;
поверховість — не більше 5 поверхів.
Конкурсні пропозиції учасники конкурсу подають особисто або через своїх представників протягом строку проведення конкурсу, перший
день якого встановлюється в день публікації цього оголошення, закінчення — в останній робочий день 30-денного інтервалу з дати оголошення конкурсу, але не пізніше, ніж за одну годину до закінчення останнього робочого дня тижня.
Заяви з документами на участь в конкурсі подаються у запечатаних
конвертах у робочі дні (понеділок-четвер – з 09:00 до 16:00, обідня перерва — з 13:00 до 14:00; п’ятниця — з 09:00 до 15:00, обідня перерва — з
13:00 до 14:00).
Додаткову інформацію та конкурсну документацію можна одержати у виконавчому комітеті Вишгородської міської ради за адресою: м.
Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 69, тел: (04596) 22-957.
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Шановні працівники торгівлі!
Дозвольте привітати вас з професійним святом.
Ви – представники популярної сфери економічної діяльності, яка покликана задовольняти повсякденні
потреби людей. Щодня тисячі городян вдаються до
ваших послуг.
Завдяки вашій праці урізноманітнюється і розширюється споживчий ринок, підвищується якість товарів широкого споживання. За останні роки мережа
торгівлі та громадського харчування в місті стала сучасною і близькою
до потреб людей, зросли її обсяги.
У цей чудовий для вас день бажаю вам міцного здоров’я, щастя в
сімейному житті, успіхів у роботі, щоб завжди ваш бізнес процвітав на
благо нашої країни.
З повагою
заступник Вишгородського міського голови
Трохим ІВАНОВ
Поздоровляємо з 80-річним ювілеєм ветерана
праці, учасника будівництва Київської ГЕС
та ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС
Олександра Андрійовича БАТИШКІНА!
З 80-річним ювілеєм
Тебе, татусю, поздоровляєм.
Сьогодні онуки, правнуки і діти
Тобі здоров’я гарного бажають.
Для нас для всіх ти приклад й еталон,
Тобою пишаються всі три покоління.
За все життя законно ти набув
Пошану, славу, повагу і любов.
Дружина, люблячі твої діти, внуки, правнуки

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)», що знаходиться
за адресою: 07301, Київська обл., Вишгородський район,
м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2, має наміри отримати додатковий дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря.
Підприємство спеціалізується на виробництві сухих та
рідких будівельних сумішей.
Необхідність отримання додаткового дозволу виникла
у зв’язку з введенням в експлуатацію трьох нових джерел
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а
саме: витяжної труби від дільниці проведення дослідів сухих сумішей (пильова) та двох загально-обмінних вентиляцій від лабораторії контролю якості та розвитку рідких
продуктів.
У результаті функціонування трьох нових джерел викидів в атмосферне повітря викидається забруднююча речовина: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок
недиференційованих за складом – 0,005634 г/с, 0,00867
т/рік.
Всього налічується три нових організованих стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
від підприємства не створюють перевищення рівня забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної
зони та зони розміщення житлової забудови, допустимого
санітарними нормами. Нормативна СЗЗ витримана.
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в
місячний термін після публікації до Вишгородської міської
ради, що знаходиться за адресою: 07300, м. Вишгород, пл.
Шевченка, 1, тел.: (04596) 2-65-89, 5-42-03.
Міні-готель «Вишеград» проводить конкурс
на відкриту посаду «офіціант» (м. Вишгород, вул.
Шолуденка,17).
Тел: (050) 380-90-09.
Вимоги до кандидата: досвід роботи, приємна
зовнішність, уміння спілкуватися.
Ми пропонуємо: іногороднім — безкоштовне
проживання та харчування, професійний зріст,
гідну заробітну платню, % від продаж + чаєві.

У зв’язку з розширенням виробництва підприємство
ТОВ «ДЕОС» (м. Вишгород) запрошує на роботу
за такими професіями:
- маляр порошкового фарбування (чоловіки)
з/п - від 10 000 грн. Навчаємо;
- помічник маляра порошкового фарбування (чоловіки)
з/п - від 8 000 грн. Навчаємо;
- оператор ламінаційної лінії (чоловіки)
з/п - від 8 000 грн. Навчаємо;
- жінки в цех декорування
з/п - від 6 000 грн. Навчаємо.
Офіційне працевлаштування. Соц. пакет. Дружний колектив.
Тел: (067) 659-54-57. Віталій Миколайович

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

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних
видань 40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25. Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Наклад 13 000 примірників

