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Підкорили Європейський Олімп
13 червня в Україну повернулися команди
юнаків та дівчат Вишгородської РК ДЮСШ, які
представляли Україну на міжнародному турнірі
«EVROFEST-2019» з гандболу серед однолітків
13-14 років у м. Копер /Словенія /. Турнір, однин
із найбільших юнацьких змагань у Європі за
кількістю учасників і рівнем ігрової підготовки,
проводився з 2 по 7 липня ц. р. 27-ий раз.
У першій грі наша команда хлопчиків обіграла
команду «LUNG-JING» /Тайвань/ 20:14, потім —
«IZOLA» /Словенія/ 19:16, «CYEB BUDAKALSZ» /
Угорщина/ 15:10, KN «LABEM» /Чехія / 21:17, а у
чвертьфіналі — «HC TATRAN» /Словаччина/ 18:14.
У півфіналі юні вишгородці зустрілися з господарями — «RD KOPER». І хоча спочатку програвали: 2:7, але в підсумку вибороли перемогу: 23:17.
А у фіналі в упертій боротьбі поступилися «JURA
COMMITTE» /Франція / 17:19 і зайняли 2-е місце.
Дівчатка у своїй підгрупі обіграли «SK
TATABANYAI» /Угорщина/ 19:18, «HC BRUCK» /
Австрія/ 19:14, «VENNES» /Франція/ 20:12, «RK
JUNOR» /Сербія/ 20:15, «TJ SOKOL PORUBA» /
Чехія/ 17:12, «HC TATRAN STUPAVA» /Словаччина/ 24:14 і, зайнявши в групі 1-е місце у стиковій
зустрічі з переможцем іншої підгрупи — «SKC
KUNOVICE» /Чехія/, розіграли першість.
Далі — на стор. 5

ВПІЗНАЙ НАШИХ!

Скільки місць у Раді будуть мати партії, які пройшли
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АКТУАЛЬНО

Вишгород
Субота, 27 липня 2019 року

Близько 50 % жителів м. Вишгорода і Вишгородського району 21 липня прийшли на виборчі дільниці.
У місті з 26 563 зареєстрованих проголосували 13 601 особа. Загалом виборчий процес проходив спокійно.

Про скликання чергової LІV сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
Розпорядження № 95
ОФІЦІЙНО
від 16 липня 2019 року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», скликати LІV сесію Вишгородської
міської ради VІІ скликання:
Призначити пленарне засідання 30 липня
2019 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з наступним порядком
денним:
1. Про заслуховування звітів комунальних
підприємств за І півріччя 2019 року.
2. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 21.12.2018 р. №
48/2 «Про Вишгородський міський бюджет на
2019 рік».
3. Про затвердження змін до комплексної
схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного
чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
4. Про прийняття у комунальну власність
об’єктів інженерної інфраструктури.
5. Про внесення змін до рішення від 30
серпня 2018 № 43/7 «Про прийняття у комунальну власність об’єктів інженерної інфраструктури».
6. Про внесення змін до рішення від 21
грудня 2018 № 48/11 «Про прийняття у комунальну власність об’єктів інженерної інфраструктури».
7. Про внесення змін до рішення від 28
лютого 2019 № 50/5 «Про прийняття у комунальну власність об’єктів інженерної інфраструктури».
8. Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу.
9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Анташкевич І.А.
10. Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Вакульчик
М.М.
11. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Віту О.С.
12. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 років
гр. Григоренку А.М.
13. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (КІГ
«Гідромеханізатор» гр. Короченко О.П., гр.
Риндюк Н.О.).
14. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(ГБК «Автомобіліст» гр. Єлістратова Т.В., гр.
Яковенко Н.М.).
15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Єременку В.В.
16. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування
ЖБК «МОЛОДІЖНИЙ».
17. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Зайцю Д.П.
18. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кучмію О.В.
19. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Перегонцевій
І.А.
20. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Проценку Є.Б.
21. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки в постійне користування РО
«РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЯ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ КИЇВСЬКОЇ
ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ м. ВИШГОРОД
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».
22. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Романчуку
О.А.
23. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Сущенко Т.М.
24. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Татарой Г.К.
25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ТСК – ЦЕНТР».
26. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Худолію А.Ф.
27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Черняхівському А.І.
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Галицькій А.І.
29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Головаченко А.М.
30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Гренчуку Г.В.
31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Гринь Ю.І.
32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянам (КІГ «Лісний» гр.
Базюк А.М., гр. Базюк О.М., гр. Лутовинова
Г.М., гр. Лутовинов К.І.).

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Данилову Б.В.
34. Про затвердження проекту землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОННІ ІННОВАЦІЇ».
35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Звездіну В.М.
36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Кравченку С.В.
37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Левчуку О.Д.
38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Мартиненко В.М.
39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Міщенко А.В.
40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Пильцову В.О.
41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Пономаренку М.І.
42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Прошку О.В.
43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Симончуку П.М.
44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Тимку О.О.
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

Вишгород
Субота, 27 липня 2019 року

ТРИВОГИ СПОЖИВАЧА

МІСТО
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Проблема води — на останніх метрах водогону

Як свідчить статистика, лише 25 відсотків населення України користується питною водою з
артезіанських свердловин. Жителі Вишгорода
теж входять у це число. Але парадокс у тому, що
кришталево чиста вода, профільтрована протягом
мільйонів років, доходить до пересічного вишгородця останнім часом у вигляді рудої муляки. І це
при тому, що до свердловини — рукою подати.
Причиною утворення брудного пійла є зношеність
водопровідних мереж міста. Більшість водоводів було
прокладено у 70-80 роках минулого століття, і розраховані вони на 10-15 тисяч споживачів. Що ж ми маємо
на сьогодні? А те, що населення Вишгорода зросло, як
мінімум утричі. І, якщо протягом кількох років на Караті
з’являться ще 14 багатоповерхівок, заселять монстри
— хмарочоси на ЖК «Яросливичі-2», ЖК «Бориспоглібський» та на інших будмайданчиках — залюдненість міста збільшиться щонайменше на 15 тисяч душ.
У середньому кожна людина в Україні споживає
90-110 літрів на добу (у Німеччині — 120 літрів). Таким
чином майбутнім новоселам незабаром треба буде
подавати не менше 1 650 000 літрів води на добу. По
«вбитих» водопровідних мережах. Так само півтора
мільйона літрів стоків — щодоби переганяти через
каналізаційну мережу у напрямку Бортничів. Чи довго протримається міська мережа у цих екстремальних

умовах?
Як
свідчить
практика,
фрагментарні заміни трубопроводів не стали панацеєю
для водного господарства.
Прийшов час, коли потрібно
приймати комплексну програму серйозної реконструкції
міської водомережі. На десятки мільйонів гривень. Для
міського бюджету — це непідйомна сума. На державні кошти теж не варто розраховувати — грошей в українській
казні, мов кіт наплакав. Хіба
що просити у Європі гранти.
Але щось робити треба. Інакше — вода в будинках по годинах, по дворах — цистерни
водовозки.
А що робити сьогодні нам
з рудою водою? Ставити у
квартирі фільтри? Але пити цю воду з-під крана — собі
на шкоду. У Німеччині можна пити, бо там вода — один
із найбільш контрольованих і безпечних продуктів харчування. Там і ціна — два євро за кубометр класної

води. І то німці п’ють в основному мінералку з пляшок.
Так чи інакше, а проблема існує. І скільки не заплющуй очі — вона сама не вирішиться.
Далі буде.
Влас. інф.

Запрошуємо однодумців

ДО УВАГИ ВЕТЕРАНІВ
Людей мудрого віку об’єднує Вишгородська
міська організація ветеранів війни, праці та Збройних сил України. Нещодавно її очолив Віктор Миколайович Бабич. Під його керівництвом уже відбулося кілька засідань, на яких намітили план дій
ветеранської організації, а також обговорили актуальні проблеми сьогодення.
Ветерани залишаються активними у житті міста,
небайдужими до подій у країні. Життєвий досвід, бажання бути корисними у створенні майбуття міста і
держави спонукають поділитися набутком з однодумцями, порадити та поспівчувати у різних життєвих си-

туаціях, розділити радість і печаль.
Для організації цікавого дозвілля людей мудрого
віку діють гуртки за інтересами. Можна також отримати безкоштовну консультацію, взяти участь у шашковошаховому поєдинку, виявити свої здібності у драмгуртку чи вокальному ансамблі.
Активісти організації зібрали чималу бібліотеку вітчизняних і зарубіжних авторів, охоче обговорюють
прочитане. У планах — продовження роботи жіночого клубу, організація тематичних вечорів, творчих зустрічей, постійно діючих виставок робіт майстринь поважного віку, екскурсії рідним краєм, ознайомлення з

історичним минулим Вишгородщини. Багато уваги, як
завжди, буде приділено волонтерському руху, відзначенню ювілейних дат ветеранів, турботі про самотніх і
хворих членів організації.
Нині проводиться перереєстрація ветеранів за
адресою: вул. Б. Хмельницького, 7, вхід із вулиці. У літню пору відпусток прийом проводитиметься лише щовівторка із 11:00 до 16:00.
Запрошуємо ветеранів до дружнього кола людей
поважного віку.
Вишгородська міська
організація ветеранів

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель
Конкурсною комісією з проведення
конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель
оголошується проведення конкурсу,
що відбудеться у приміщенні Вишгородської міської ради за адресою: м.
Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 65 о
10:00 12.08.2019 року.
Об’єкт експертної грошової оцінки: земельна ділянка несільськогосподарського призначення на землях
житлової та громадської забудови для

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (експлуатації та обслуговування торговельного павільйону),
що підлягає продажу (кадастровий номер 3221810100:01:193:0006, площею
0,0015 га та знаходиться на території
міста Вишгорода по пр. Мазепи).
Суб’єкти оціночної діяльності, які
бажають взяти участь в оголошеному
конкурсі, подають на розгляд Комісії,
на кожний об’єкт окремо, такі документи:

— заяву на участь у конкурсі за
встановленою формою;
— копію ліцензії та сертифікату на
право здійснення оціночної діяльності;
— конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до
калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання
робіт з оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).
Заяви з документами на участь в
конкурсі подаються у строк до 16:00

07.08.2019 року (кожного робочого
дня з 08:00 до 16:00, з урахуванням
обідньої перерви: 13:00-14:00) та реєструються канцелярією виконавчого
комітету Вишгородської міської ради
в загальному порядку.
Додаткову
інформацію
можна
отримати у виконавчому комітеті Вишгородської міської ради за адресою:
м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб.
25 (тел. (04596) 26-263), каб. 69 (тел.
(04596) 22-957).

Оголошено конкурс з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті
Вишгородська міська рада (Організатор) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міському
автобусному маршруті загального
користування у м. Вишгороді, що не
виходить за межі міста, № 1 — «вул.
Київська-Набережна-ЖК
«Велесгард»». Кількість автобусів для забезпечення перевезень — 1, з режимом — щоденно з 07:00 до 20:00.
Вишгородська міська рада (Організатор), відповідно до Закону України
«Про автомобільний транспорт», Постанови Кабінетів Міністрів України від 03
грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування»
(далі Порядок), запрошує юридичних та
фізичних осіб взяти участь у конкурсі з
визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування на наступних умовах.
Вимоги до перевізників, які братимуть участь у конкурсі з перевезення
пасажирів на міському автобусному

маршруті загального користування,
що не виходить за межі міста:
Відповідно до п. 10 Порядку та ст.
44 Закону України «Про автомобільний транспорт», Організатор затвердив
обов’язкові та додаткові умови конкурсу, зокрема, перевізник — претендент
зобов’язаний:
Мати транспортний засіб, що відповідає вимогам безпеки, охорони праці,
державним стандартам, має відповідний сертифікат, зареєстрований відповідно до чинного законодавства, перебуває в належному технічному стані,
має двигуни, які відповідають нормам
Євро-2 або вище по викидах в атмосферу.
Для забезпечення перевезень залучаються автобуси категорії М-3, не нижче класу А, з кількістю місць для сидіння
не менше 15-ти.
На об’єкті конкурсу транспортний
засіб має бути пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями. Для перевезення осіб з
обмеженими фізичними можливостями

допускається спеціально облаштований автобус.
До додаткових умов належить наявність обладнання у перевізника-претендента GPS системи, встановленої на
транспортний засіб, який пропонується
для роботи на автобусному маршруті.
З умовами конкурсу можна ознайомитись на офіційному сайті Вишгородської міської ради: http.//www.
vyshgorod946@gmail.com.
Засідання конкурсного комітету
відбудеться 03 вересня 2019 року.
Початок о 10:00 у приміщенні Вишгородської міської ради за адресою: м.
Вишгород, пл. Шевченка, 1, мала зала
(ІІ поверх).
УВАГА!
Документи для участі у конкурсі подаються за адресою: м. Вишгород, пл.
Шевченка, 1, каб. 132 (канцелярія).
Прийом документів відбувається у робочі дні за графіком: пн-чт — з 8:00 до
17:15, п’ятниця — з 8:00 до 16:00, обідня
перерва — з 13:00 до 14:00. Кінцевий
строк подачі документів — 12:30 30

серпня 2019 року.
Для участі у конкурсі перевізникам — претендентам необхідно подати документи, визначені статтею
46 Закону України «Про автомобільний транспорт» за формою згідно з
додатками 1-4 Порядку.
Для отримання інформації щодо характеристики об’єкту конкурсу, отримання бланків документів для у часті у
конкурсі звертайтесь до Вишгородської
міської ради: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 69, vyshgorod946@gmail.com
протягом строку прийняття документів
для участі в конкурсі.
Плата за участь у конкурсі перевізником-претендентом за один об’єкт
конкурсу складає 2550,0 (дві тисячі
п’ятсот п’ятдесят) грн 00 коп. Кошти перераховуються на розрахунковий рахунок 31417599010244 МФО 899998 ЄДРПОУ 37868556 Казначейство України
ЕАП, отримувач — Вишгородська міська рада, призначення платежу — «Плата за участь у конкурсі з перевезення
пасажирів 22 липня 2019 року».

4 СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ

Вишгород
Субота, 27 липня 2019 року

Прекраса, яка стала
княгинею Ольгою
24 липня православні Східної Європи вшанували пам’ять однієї з перших святих Київської Русі —
рівноапостольної княгині Ольги. Крізь темряву віків
важко роздивитися істинний образ цієї жінки, але
те, що вона зробила для Русі, заслуговує на її нетлінну пам’ять.
Справжнє її ім’я — Прекраса. А Ольгою її назвав
на свою честь свекор — київський князь Олег. Батько
Прекраси завідував переправою на Псковщині, тому
дівчина з юних років слухала дивовижні розповіді мандрівників про казкову Персію й Індію, Рим і Константинополь, Скандинавію, Німеччину, про звичаї і віру
різних народів. Саме її врода, ерудиція, амбітність і
вразили серце молодого князя Ігоря. Прекраса-Ольга не була єдиною жінкою язичницького княжича, але
завдяки розуму і мудрості стала найкоханішою. Втім,
молодій жінці несолодко жилося при авантюрному чоловікові, який наламав чимало дров: невдалі походи на
Візантію, затяжні війни з печенігами, бажання перенести столицю Русі з Києва на Дунай та інші прожекти.
Але погубила Ігоря жадібність. Збираючи податки по
древлянській землі, ненаситний Ігор пішов по другому колу віджимати данину. Волелюбні древляни вибухнули гнівом. Ні, вони не виходили на майдан перед
княжим теремом, не палили колеса з воза, а просто
спіймали грабіжника у лісовій пущі, нагнули дві берези
і роздерли його, мов жабеня…
У ХХІ столітті його долю мало не повторив жадібний
Янукович, але, на його щастя, обійшлося без берез…
А перед молодою вдовою виникла проблема, як зберегти особисту свободу і безпеку держави. Адже за тодішніми правилами, переможці, тобто вбивці чоловіка,
претендували не лише на київський трон, але й на руку
і серце вдови. Помста Ольги древлянам була страшною

і по-жіночому витонченою. Вона не могла
допустити розвитку сепаратизму, виникнення чогось на зразок ДНР — Древлянської Народної Республіки.
Далі з’явився ще один тривожний виклик: її закляті вороги, воїни-язичники з
оточення сина Святослава, прямо нагадали вдові, що вона, як вірна рабиня, має
піти за чоловіком у потойбічний світ. Або удавитися,
або перерізати собі горлянку, як цього вимагав обряд.
Та хоробрі, але тупуваті вояки не на ту напали — Ольга вирішила хреститися, бо християнство заперечувало самогубство. Інший плюс грецької віри — підтримка
Русі всемогутньою Візантією. На той час ця супердержава по статусу була подібна нинішнім США. Таким
чином, хрещенням у Константинополі Ольга, наречена Оленою на честь матері імператора, зруйнувала всі
плани опозиції.
Вдруге київська княгиня їхала до Царграда з глобальними планами. По-перше, вона мріяла отримати
від Візантії право на автокефалію руської церкви, як це
вже трапилося з болгарською. Саме у 945 році княгиня Ольга першою заговорила про томос! Не Ющенко,
не Порошенко, а саме ця мудра жінка. По-друге, вона
плекала надію оженити сина Святослава на візантійській принцесі. А це автоматично — його хрещення,
війська, а за ними і всієї Русі. Шлюб з донькою імператора неймовірно підняв би престиж Київської Русі.
По-сучасному, це рівносильно тому, що наш президент
оженився б на доньці Дональда Трампа — Іванці.
На жаль, плани не вдалося реалізувати. Новий і недалекоглядний імператор Костянтин VII Багрянородний
не дав згоди ні на церковну автокефалію, ні на шлюб
доньки зі Святославом. А даремно, бо міг би мати по-

ДЕНЬ КНЯГИНІ ОЛЬГИ

тужного союзника, або навіть згодом включити Русь
до складу імперії. А руська провінція могла б залюбки
прогодувати всю Візантію — від Босфору до Єгипту,
від Вірменії до Риму.
Складними залишалися відносини й із сином Святославом. Керуючись державними інтересами, вона
залізною рукою розлучила його з коханою Малушею,
яка нещодавно народила сина Володимира. Рабиню
Ольга наказала вислати на задвірки Русі. Святослав
не займався державними справами і весь час проводив у військових походах. На прохання матері прийняти християнство, грубо відповідав: «Віра християнська
юродство є».
На державному рівні Ольга вирішила найболючішу
проблему — упорядкувала податкову систему, яка раніше і згубила її чоловіка. Вона особисто об’їхала всі
гради і весі (села) Русі і встановила справедливі розміри данини. Територію нинішньої Московії вона не
відвідувала, бо на місці Москви квакали лише жаби,
а по гущавині лісів вешталися напівдикі фіно-угорські
племена. Ось чому сьогодні у Рашн Федерейшн не виходить приватизувати образ Ольги, як це вони вчинили
з Володимиром Хрестителем, Анною Ярославною —
королевою Франції та іншими київськими історичними
постатями. Ольга була, є і буде київською княгинею,
гідною християнкою і мудрим державником.
Володимир ТКАЧ

За Юліанським календарем 24
липня відзначається День блаженної Ольги, Великої княгині Київської/
Вишгородської/.
Протягом століть ідуть дебати про
походження чи місце народження нашої
всесвітньо відомої діячки. Мало кому
відомо, що за переказами /легендами/,
що нуртували серед жителів села Старосілля, яке існувало до свого розбульдоження і затоплення водами місцевої
ГЕС, існувала думка (чи підтвердження
факту) про те, що Ольга народилася в
селі, котре стало називатись Ольжине,
а вже пізніше — Старосілля. Тож є привід вкотре підтвердити її українське походження.
Ансамбль «Вівтар Вітчизни» вже багато років відзначає цей день традиційними виступами перед мешканцями
нашого ареалу. Нині – біля пам’ятникафонтану Вишгородським князям і їхнім фавориткам біля місцевого будинку
культури «Енергетик».
Учасники ансамблю в одязі за зразками 9-го століття виконали патріотичні
і побутові пісні нашого часу: «Меч арея»

Василя Живосила-Лютого, «Пісню про
Вишгород» /андеграундовий гімн міста/ Анатолія Миська, «Хай живе вільна
Україна» Шапошника, «Лелеки» Ковальчука-Вербицького, «А де та правда, отаман», Гуляй-Поле, «Зажурились
хлопці…» на слова Й. Струцюка, награш
Анатолія Миська та інші.
Глядачі, слухачі та вболівальники нагородили ансамбль схвальними вигуками та аплодисментами. Учасники акції
здійснили екскурсію до знаку-хреста на
греблі нашого водоймища, який встановили мешканці загиблого села в пам’ять
про історичні віхи Старосілля і легенду
про Ольгу.
Захід був запланований фізкультурно-спортивним товариством «Україна».
Велике розуміння і меценатську
увагу до нього проявили голова Вишгородської міськради Олексій Момот та
голова правління Фонду «Святої Ольги»
Володимир Малишев.
Анатолій МИСЬКО,
голова оргкомітету, краєзнавець,
почесний громадянин Вишгорода

На 22 об’єктах Вишгородщини з’являться QR-коди
ВІКЗ реалізовує проект «Історикокультурна спадщина Вишгородщини:
QR-кодування, моніторинг, апробація та
популяризація». Проект впроваджується
за підтримки Українського культурного
фонду.
Уже визначено перелік об’єктів історичних та археологічних об’єктів Вишгородщини, на яких будуть встановлені QR-коди. Цей
перелік під час фахового обговорення було
узгоджено на робочій нараді, яка відбулася
в Управлінні культури, національностей та
релігій Київської обласної держадміністрації.
Для оснащення QR-кодами обрано 22 найвизначніших об’єкти. З них 19 знаходяться
у місті Вишгороді і три — у Вишгородському
районі.
QR-кодами оснастять:
— Городище літописного міста Вишгоро-

да (ХІ-ХІІІ ст.) (Історична частина м. Вишгорода).
— Залишки дерево-земляних оборонних
укріплень городища — валів та ровів ХІ-ХІІІ
ст. та XVII ст. (Історична частина м. Вишгорода).
— Залишки стіни Борисоглібського храму 1074-1112 рр. (вул. П. Калнишевського, м.
Вишгород).
— Церква Святих страстотерпців Бориса
і Гліба 1861-1863 рр. (вул. П. Калнишевського, 11-а, м. Вишгород).
— Залишки металургійного виробництва
ХІ ст. (вул. П. Калнишевського та прилегла
територія, м. Вишгород).
— Поховання воїнів-кочовиків Х-ХІІІ ст.
(150 метрів на південь від старого цвинтаря,
м. Вишгород).
— Кургани Х-ХІ ст. (вул. Шолуденка, м.

Вишгород).
— Осередок гончарного виробництва ХІ
ст. (вул. Межигірського Спаса, провулок Старосільський, м. Вишгород).
— Залишки житлових та господарських
будівель, гончарний горн ХІ ст. (вул. Межигірського Спаса, м. Вишгород).
— Музей давньоруського гончарства
(вул. Межигірського Спаса, 11, м. Вишгород).
— «Будинок Клюкви» (вул. Шкільна, 58,
м. Вишгород).
— Поселення раннього залізного віку
VІІ-VІ ст. до н. е. (50 метрів на захід від вул.
Шкільної, 58, м. Вишгород).
— Поховання середини Х ст. зі скандинавськими прикрасами (пр. Шевченка, м.
Вишгород).
— Споруда земської школи (вул. Шкільна, 29, м. Вишгород).

— Братська могила воїнів Радянської Армії, у якій похований Герой Радянського Союзу Л. І. Глібов (вул. Шкільна, м. Вишгород).
— Площа Г. Строкова (м. Вишгород).
— Набережна Київського водосховища
(ГЕС, цегельні заводи, історичний ландшафт) (набережна м. Вишгорода).
— Затоплені села Київського Полісся ХХ
ст. (набережна м. Вишгорода).
— Собор Вишгородської Божої Матері
УГКЦ (вул. Старосільська, 9, м. Вишгород).
— Історичний парк «Межигір’я» (с. Нові
Петрівці).
— Спасо-Преображенський Межигірський монастир (с. Нові Петрівці).
— «Дзвонкова криниця» (с. Нові Петрівці).
Вишгородський
історико-культурний заповідник

Вишгород
Субота, 27 липня 2019 року
(Початок на стор. 1)
Тут основний час закінчився внічию: 19:19. А по пенальті наші дівчатка вибороли перемогу з рахунком 3:1
і стали ЧЕМПІОНАМИ !
Це другий грандіозний успіх юних гандболісток
Вишгорода /після перемоги в минулому році на міжнародній арені в Італії/.
Після Словенії ми вирушили на міжнародний турнір
«ATLANT-2019» до м. Приморско /Болгарія/. Тут хлопчики, обігравши команди Ізраїлю, Словаччини і Латвії, у
фіналі поступились Болгарії: 23:25 і посіли друге місце.
Дівчаткам довелося грати у віковій категорії U 17,
де вони стали бронзовими призерами, поступившись
командам Словаччини та Литви.
У цих турнірах юні вишгородці /команда дівчаток:
Даша Безкоровайна, Анастасія Распопіна, Катерина
Макаренко, Вікторія Комісаренко, Вікторія Курятник,

ДРАЙВ
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Підкорили Європейський Олімп
Анна Іванченко, Ксенія Пільгун, Каріна Король, Вікторія
Максимович, Софія Васильчук, Тоня Матвійчук, Олександра Троненко; команда хлопчиків: Вадим Булах,
Андрій Іваницький, Максим Копанчук, Денис Кузнецов,
Микита Підсосонний, Михайло Поплавський, Богдан
Філіпенко, Данило Бродюк, Олег Вавелюк /визнаний
кращим гравцем турніру в Болгарії/, Андрій Ларін, Артур Котельников, Артур Парчук, Микита Сіренко, Михайло Демидась /отримали багато позитивних емоцій
та ігрового досвіду міжнародних змагань і головне —
гідно представили Вишгород і Україну на міжнародній
арені!
Команди гандболістів РК ДЮСШ висловлюють ве-

личезну подяку за надану допомогу меру міста Олексію Момоту, народному депутату ВРУ 8-ого скликання
Ярославу Москаленку, директору КП УФКС Олександру Баланюку, а також депутатам Вишгородської міськради Валентині Парчук, Валерію Виговському, Юрію
Колодзяну, підприємцю Сергію Костирку, директору
комплексу «Вишеград» Миколі Ковалю, коменданту
«Межигір’я» Денису Тарахкотелику і всім небайдужим
до організації поїздки і теплого прийому команд, коли
ми повернулися до рідного міста!
Євген ЗЕМЛЯНИЙ,
тренер команд гандболістів,
заслужений тренер України

ВПІЗНАЙ НАШИХ!

Яка формула правильного літнього відпочинку
для дітей? Море плюс улюблене хобі множимо на
веселу компанію і отримуємо незабутній відпочинок! Саме таким чином Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» розраховував свою поїздку до Грузії.
Тікаючи від нашої звичної погоди у спекотне Батумі, діти не могли дочекатись заслуженого відпочинку
після важких, довготривалих тренувань. А попереду
були запеклі змагання, концерт національного балету
Грузії «Сухішвілі», цікаві екскурсії, активні види відпо-

чинку, море, пляжі, а також смачна грузинська кухня.
У рамках Міжнародного фестивалю-конкурсу «Золоте руно» «Клерико» змагався із суперниками з України, Вірменії, Білорусі, Казахстану, а також із відомими
дитячими колективами Грузії. Після конкурсу середня
група колективу разом із керівниками мали багато
переживань, адже суворе журі фестивалю цілий день
підводило підсумки, аби оголосити результати. Переживання були марними. У результаті — перші місця та
заслужене гран-прі!
Учасники «Клерико» кажуть, що це була найбільш

«Клерико» у Грузії

яскрава їхня подорож, але вони не збираються зупинятись на цьому і вже планують поїздки на наступне літо.
За можливість показати свій талант та прославити
рідне місто танцювальний колектив дякує батькам дітей, які постійно підтримують їх та беруть участь у житті
колективу, а за фінансову підтримку — генеральному
директору компанії «Корнерстоун» Сергію Костирку.
«Клерико» біцяє дарувати нові номери та досягати
ще більших вершин.
Ми танцюємо для Вас!
Софія МЕЛЬНИК
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Програма ТБ

Вишгород
Субота, 27 липня 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 29 ЛИПНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 «ТСН»
09:30 «Одруження
наослiп»
11:45, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:20 «Сiмейнi
мелодрами»
14:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 «Секретнi
матерiали»
20:45, 21:45 Т/с «У недiлю
рано зiлля копала»
22:45 Комедiя
«Дiамантова рука»

00:45 Комедiя «Дiвчата»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
09:25, 18:15 «Спецкор»
10:05, 18:50 «ДжеДАI»
10:45, 19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
14:50 Х/ф «Битва
драконiв»
16:25 Х/ф «Втiкачi»
21:40 Т/с «Касл-4»
23:10 Х/ф «Кур’єр»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!

09:30, 11:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
10:55, 14:15 Телепродаж
13:10 Бюджетники
13:45 #ВУКРАЇНI
14:30 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
15:15 Х/ф «Поруч з
Iсусом: Хома»
17:05, 23:35 Своя земля
17:30 Перша шпальта
18:25 Тема дня
19:30 Разом
20:00 Д/ц «Життя з
левами»
21:30 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»

6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Родичi в турне
11:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар - 4»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар- 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Вiкно
життя 2»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Снiгова
битва»
11:15 Т/с «Рання пташка»

13:00, 14:00, 15:00,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30 Танька i
Володька
16:00 4 весiлля
18:00 Панянка-селянка
21:00 Т/с «Останнiй
москаль - 2»
22:00 Одного разу в Одесi
23:00 ЛавЛавCar 3
00:00 Країна У
СТБ
6:50 Т/с «Коли ми вдома»
11:20 МайстерШеф
14:25 Цiєї митi рiк потому
16:30, 18:00 Х/ф «Селюки
з Беверлi-Хiлз»
17:30, 22:00 Вiкна-новини
19:00 Х/ф «Фатальна

пристрасть»
20:55 Т/с «Крiпосна»
22:45 Т/с «Нiконов i Ко»
НОВИЙ КАНАЛ
7:30, 23:50 Х/ф «Iдальго»
10:10 Х/ф «День
триффiдiв»
14:00 Х/ф «Арахнофобiя»
16:10 Х/ф «Бiблiотекар.
Прокляття Юдиного
потиру»
18:00 Аферисти
22:00 Х/ф «Сибiр»

Вiннету: Золото апачiв»
12:35 Х/ф «Вождь
Вiннету: син Iнчу-Чуна»
14:20 Х/ф «Вождь Вiннету
3: Слiд гловорiзiв»
16:15 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
23:50 Т/с «Жереб долi»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ІНТЕР
6:55 «Речдок»
08:45, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
10:40 Х/ф «Вождь

ICTV
6:30, 18:45, 21:05 Факти
тижня. 100 хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

послуга»
20:55 Т/с «Крiпосна»
22:45 Т/с «Нiконов i Ко»

09:50 Т/с «Побачити
океан»
10:45 Т/с «Прекрасна
Ранi»
12:35 Х/ф «Планета
самотнiх»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Жереб долi»

10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:50, 13:20 Т/с «Майор
i магiя»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Х/ф «Час
скажених псiв»
16:40 Х/ф «Вiд колиски до
могили»
20:20 Теорiя змови
21:25 Т/с «Пес»
22:25 Свобода слова
23:55 Х/ф «Повiтря»
5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:20 Невигаданi iсторiї
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 22:00, 23:00 Час
новин
07:15, 08:10, 21:25, 00:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Кордон держави
08:25 Про вiйсько
09:25, 17:40 Час громади
10:10, 11:10, 13:10, 16:10,
17:10 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
12:45 Будемо жити
14:10 Медекспертиза.
Поради
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 #ГРУПА
ПРОДОВЖЕНОГО ДНА

ВIВТОРОК, 30 ЛИПНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 «ТСН»
09:30 «Одруження
наослiп»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 «Секретнi
матерiали»
20:45, 21:45 Т/с «У недiлю
рано зiлля копала»
22:50 Т/с «Школа.
Недитячi iгри»
23:45 Т/с «Школа.

Випускний»
2+2
08:00 Т/с «Пляжний
коп-3»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
11:50 «Помста природи»
12:25 Х/ф «Спис долi»
15:10 Х/ф «Стукач»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
21:40, 23:10 Т/с «Касл-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30, 11:20 Т/с «Галерея

Вельвет»
11:00, 14:15 Телепродаж
13:10 Країна на смак
14:30 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
15:15 Бюджетники
15:50 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
18:25 Тема дня
19:30 #ВУКРАЇНI
20:00 Д/ц «Життя з
левами»
21:45 Нашi грошi
22:20 Д/ц «Особливий
загiн»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi

09:30 Зiрковий шлях
10:30 Родичi в турне
11:30, 03:10 Реальна
мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар - 4»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Вiкно
життя 2»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Жаб’яче
королiвство: Таємниця
кришталевої жаби»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00, 14:00, 20:00

Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 22:00
Одного разу в Одесi
15:00, 21:00 Т/с
«Останнiй москаль - 2»
16:00 4 весiлля
18:00, 01:00 Панянкаселянка
23:00 ЛавЛавCar 3
00:00 Країна У
СТБ
6:40 Т/с «Коли ми вдома»
10:50 МайстерШеф
13:55 Цiєї митi рiк потому
15:55, 18:00 Х/ф
«Фатальна пристрасть»
17:30, 22:00 Вiкна-новини
18:20 Х/ф «Проста

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Шоу Оля
08:20 Хто зверху?
10:10 Т/с «Чаклунки»
11:10 Європа за копiйки
13:10 Заробiтчани
17:10 Варьяти
21:00 Х/ф «Таємний
агент»
23:00 Х/ф «Арахнофобiя»
ІНТЕР
7:00, 15:15 «Речдок»
08:50, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:05 Теорiя змови
11:30 Т/с
«Володимирська, 15»
12:35, 13:20 Х/ф
«Iнтимний словник»
12:45, 15:45 Факти. День
15:15, 16:20 Х/ф
«Штучний розум»
18:45, 21:05 Факти тижня.
100 хвилин
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Пес»
22:35 Т/с «Операцiя
«Горгона»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 22:00, 23:00 Час
новин
07:15, 08:10, 21:25, 00:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Код успiху
07:45 Будiвельний
стандарт
08:20 Про вiйсько
09:20, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 13:10, 16:10,
17:10 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 Машина часу

СЕРЕДА, 31 ЛИПНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 «ТСН»
09:30 «Одруження
наослiп»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:15 «Сiмейнi
мелодрами»
14:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 «Секретнi
матерiали»
20:45, 21:45 Т/с «У недiлю
рано зiлля копала»
22:50, 23:55 Т/с «Школа.
Випускний»

2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний
коп-3»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
12:50 «Помста природи»
13:05 Х/ф «Божевiльний
свiт»
14:50 Х/ф «Янгол охоронець»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:30, 23:05 Т/с «Касл-4»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,

21:00, 23:25 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30, 11:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
14:30 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
15:15 Країна на смак
16:15 Д/ц «Тваринна
зброя»
17:30 Нашi грошi
18:25 Тема дня
19:30 Спiльно
20:00 Д/ц «Життя з
левами»
21:45 Розважальна
програма з М. Щуром
22:20 Фiльмрозслiдування «Гандзюк:
системне вбивство»
00:00 Телепродаж Тюсо

ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Родичi в турне
11:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар - 4»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Вiкно
життя 2»
00:30 Агенти
справедливостi
ТЕТ

6:00 ТЕТ Мультиранок
10:15 Х/ф «Русалонька»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30 Одного разу
в Одесi
15:00, 21:00 Т/с
«Останнiй москаль - 2»
16:00 4 весiлля
18:00 Панянка-селянка
22:00 Танька i Володька
23:00 ЛавЛавCar 3
00:00 Країна У
СТБ
6:50 Т/с «Коли ми вдома»
08:45 МайстерШеф
12:00 У цей момент рiк
потому

14:00 Х/ф «Проста
послуга»
16:35, 18:00 Х/ф
«Знайомтеся, Джо Блек»
17:30, 22:00 Вiкна-новини
20:55 Х/ф «Крiпосна»
22:45 Т/с «Нiконов i Ко»
НОВИЙ КАНАЛ
07:30 Шоу Оля
08:30 Хто зверху?
10:10 Т/с «Чаклунки»
11:10 Європа за копiйки
13:20 Заробiтчани
17:20 Варьяти
21:00 Х/ф «Служителi
закону»
23:50 Х/ф «Листоноша»
ІНТЕР
7:00, 15:10 «Речдок»

08:55, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
09:50 Т/с «Побачити
океан»
10:50 Т/с «Прекрасна
Ранi»
12:50 Х/ф «Бандити»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Жереб долi»

новини
10:00 Громадянська
оборона
10:45 Т/с
«Володимирська, 15»
11:45, 13:20 Х/ф
«Штучний розум»
12:45, 15:45 Факти. День
15:10, 16:20 Х/ф
«Особлива думка»
18:45, 21:05 Факти тижня.
100 хвилин
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес»
22:20 Т/с «Останнiй
бронепоїзд»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:35 Про вiйсько

Ток-шоу «Стосується
кожного»
09:50 Т/с «Побачити
океан»
10:45 Т/с «Прекрасна
Ранi»
12:50 Х/ф «Смерть
негiдника»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Жереб долi»
Заключна серiя

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:05 Т/с
«Володимирська, 15»
12:05, 13:25 Х/ф
«Особлива думка»
12:45, 15:45 Факти. День
16:20 Х/ф «Ронiн»
18:45, 21:00 Факти тижня.
100 хвилин
20:15 Антизомбi.
Дайджест
21:20 Т/с «Пес»
22:30 Т/с «Сильнiше
вогню»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

5 КАНАЛ
06:20, 23:15 Машина часу
06:45 Час новин. Київ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,

закону»
19:00 Х/ф «Професiонал»
21:15 Х/ф «Шалена
карта»
23:10 Х/ф «Вечiр судного
дня»

21:00 Х/ф «Вiй»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 13:10, 16:10,
17:10 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:25 Енергобезпека
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 #ГРУПА
ПРОДОВЖЕНОГО ДНА

ЧЕТВЕР, 1 СЕРПНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 «ТСН»
09:30 «Одруження
наослiп»
11:35, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:20 «Сiмейнi
мелодрами»
14:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 «Секретнi
матерiали»
20:45, 21:45 Т/с «У недiлю
рано зiлля копала»
22:50, 23:45 Т/с «Школа.
Випускний»

2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Пляжний
коп-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 Х/ф «Вища сила»
14:35 Х/ф «Чорний
яструб»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:30, 23:05 Т/с «Касл-4»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05

Доброго ранку, Країно!
09:30, 11:25 Т/с «Галерея
Вельвет»
11:05, 14:15 Телепродаж
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:30 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
15:15 Енеїда
16:15 Д/ц «Тваринна
зброя»
17:30 #ВУКРАЇНI
19:30 Перший на селi
20:00 Д/ц «Життя з
левами»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:20 Д/ц «Особливий
загiн»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»

6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Родичi в турне
11:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар - 4»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Вiкно
життя 2»
00:30 Агенти
справедливостi
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:15 Х/ф «Хоробрий

кравчик»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 22:00 Танька
i Володька
15:00, 21:00 Т/с
«Останнiй москаль - 2»
16:00 4 весiлля
18:00 Панянка-селянка
23:00 ЛавЛавCar 3
СТБ
6:50 Т/с «Коли ми вдома»
08:50 МайстерШеф
12:25 Цiєї митi рiк потому
14:15, 18:00 Х/ф
«Знайомтеся, Джо Блек»
17:30, 22:00 Вiкна-новини
18:50 Х/ф «Нестерпна

жорстокiсть»
20:55 Т/с «Крiпосна»
22:45 Т/с «Нiконов i Ко»
00:45 Детектор брехнi
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:25 Kids Time
06:05 М/с «Сiмейка
Крудс»
07:30 Шоу Оля
08:30 Хто зверху?
10:05 Т/с «Чаклунки»
11:10 Європа за копiйки
12:20 Заробiтчани
17:10 Варьяти
21:00 Х/ф «Метелик»
23:50 Х/ф «Детройт»
ІНТЕР
7:00, 15:10 «Речдок»
08:50, 18:00, 19:00

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 23:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25, 00:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 17:45 Час громади
10:10, 11:10, 13:10, 16:10,
17:10 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
12:40 Будемо жити
14:10 Медекспертиза.
Поради
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
00:10 Док. проект
Медсестри-вбивцi.
Злочини у лiкарнi

П’ Я ТН ИЦ Я, 2 СЕРПНЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 «ТСН»
09:30 «Одруження
наослiп»
11:10, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:10 «Сiмейнi
мелодрами»
14:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:20, 23:00 «Лiга смiху»
2+2
6:00 Мультфiльми

08:00 Т/с «Пляжний
коп-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:55 «Помста природи»
14:05 Х/ф «Викрадення
лiтака»
15:50 Х/ф «Свiт роботiв»
19:25 Х/ф «За межею
порожнечi»
21:10 Х/ф «Маска нiндзя»
23:00 Х/ф «Життя
обману»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,

21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30, 11:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
11:00, 14:15 Телепродаж
13:10 Сильна доля
14:30 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
15:15 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/ц «Особливий
загiн»
17:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
17:55 «VoxCheck»
18:25 Тема дня
19:30 Розсекречена
iсторiя
20:30 Д/ц «Життя з

левами»
22:00 Перша шпальта
22:35 Як дивитися кiно
23:00 Х/ф «Транзит»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:45 Т/с «Замкнене
коло»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар- 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22:00, 23:30 Т/с «За
щучим велiнням»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Грейфрайєрс
Боббi»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00, 14:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30 Танька i
Володька
15:00 Т/с «Останнiй
москаль - 2»
16:00 М/ф «Рiо - 2»
18:00, 00:30 Панянкаселянка
21:00 М/ф
«Льодовиковий перiод»
22:30 Х/ф «Iнструкцiї не
додаються»

СТБ
07:10 Т/с «Нiконов i Ко»
15:10 Х/ф «Джентльмени
удачi»
17:00, 18:00 Х/ф
«Нестерпна жорстокiсть»
17:30, 22:00 Вiкна-новини
19:45 Х/ф «Аквамарин»
22:45 Х/ф «Гарно жити не
заборониш»
НОВИЙ КАНАЛ
6:50 Шоу Оля
07:45 Хто зверху?
09:25 Т/с «Чаклунки»
10:25 Половинки
14:15 Х/ф «Дорогою»
16:10 Х/ф «Служителi

ІНТЕР
7:00, 15:10, 23:35
«Речдок»
08:50, 18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
09:50 Т/с «Побачити
океан»
10:45 Т/с «Прекрасна
Ранi»
12:50 Х/ф
«Неприборканий»
20:00 «Подробицi»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:10, 13:20, 16:20, 23:55
Скетч-шоу «На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 22:50 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:05, 21:35 Дизель шоу
5 КАНАЛ
06:25 Акцент

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
22:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:15, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 16:45 Час громади
10:10, 11:10, 13:10, 16:10
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
17:10 Кендзьор
18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:45 #ГРУПА
ПРОДОВЖЕНОГО ДНА

С У Б О Т А , 3 СЕРПНЯ 2019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 23:25 «Свiтське
життя 2019. Дайджест»
06:50 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 11:55, 13:05, 14:10,
15:15 «Свiт навиворiт»
16:30, 21:30 «Жiночий
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
19:30 «ТСН»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»

09:00 «Загублений свiт»
13:00 Х/ф «Легенда про
маску»
14:50 Х/ф «Таємний
план»
16:30 Х/ф «Загнаний»
18:15 Х/ф «Серед бiлого
дня»
20:00 Х/ф «Сльози сонця»
22:10 Х/ф «Виворiт мiста»
23:50 Х/ф «Нiл Страйкер
та тиран часу»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:10, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини
09:30 Країна на смак

10:40 Енеїда
12:00 М/с «Дуда i Дада»
13:00 Х/ф «Поряд з
Iсусом: Юда»
15:15 Д/ц «Мальовничi
села»
15:40 Д/ц «Фестивалi
планети»
16:10 Д/ц «Браво, шеф!»
18:20 Д/ф «Дика Африка.
Сафарi»
19:15 Д/ц «Супер-Чуття»
19:55 Розсекречена
iсторiя
21:25 UA:БОКС
22:25 Т/с «Дiрк Джентлi»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»

7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:40, 15:20 Т/с «Вiкно
життя 2»
17:00, 21:00 Т/с «Дiм на
холодному ключi»
20:00 Головна тема
23:00 Шоу Братiв
Шумахерiв
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:15 М/ф «Спарк: Герой
Всесвiту»
12:50 Х/ф «Рапунцель»
14:00, 01:00 Панянкаселянка
17:00 Х/ф «Iнструкцiї не

додаються»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30 Одного разу
в Одесi
21:30 Танька i Володька
22:00 Сiмейка У
00:00 Країна У
СТБ
7:10 Х/ф «Здрастуй i
прощавай»
09:10 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
11:00 Т/с «Добiгти до
себе»
19:00 Т/с «Одужити не
можна помилувати»

23:05 Х/ф «Аквамарин»
НОВИЙ КАНАЛ
7:00, 08:15 Kids Time
07:05 М/с «Том i Джеррi в
дитинствi»
08:20 Варьяти
14:20 Х/ф «Доктор
Дулiттл»
16:00 М/ф «Монстри на
канiкулах 3»
17:55 Х/ф «Код Да Вiнчi»
21:00 Х/ф «Ангели i
демони»
23:45 Х/ф «Пiд СiлверЛейк»
ІНТЕР
7:10 Х/ф «Страх висоти»

09:00 «Шiсть соток»
10:00 «Готуємо разом»
11:00 Х/ф «Дайте книгу
скарг»
12:50 Х/ф «Приходьте
завтра»
14:50 Х/ф «Бiлоруський
вокзал»
16:50, 20:30 Т/с «Я
подарую тобi свiтанок»
20:00 «Подробицi»
22:00 Концерт О. Винника
«Я не втомлюся»
00:35 Х/ф «Казка про
жiнку та чоловiка»
ICTV
7:30 Я зняв!
09:25 Дизель шоу

10:50 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На
трьох»
14:50 Т/с «Пес»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
19:10 Х/ф «Примарний
вершник»
21:25 Х/ф «Примарний
вершник-2: Дух помсти»
23:00 Х/ф «Священик»
5 КАНАЛ
6:20 Кендзьор
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 21:00, 00:00 Час
новин
07:20, 11:30 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
11:10 Майстри ремонту
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:45 Навчайся з нами
14:15 Сiмейнi зустрiчi
15:20 Акцент
17:15 Стоп корупцiї!
18:15 Про вiйсько
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Док. проект
«Окупацiя»

РІЗНЕ

Вишгород
Субота, 27 липня 2019 року
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Чи купалися монашки у Нишковім яру?

ІСТОРІЯ МІСТА

У газеті «Вишгород» № 17 за 22 червня у статті
«Винницький яр в історії Вишгорода» ми вже розповідали про чарівність рельєфних принад нашого
міста. Сьогодні помандруємо проваллям молодшого брата Винницького яру — Нишковим.
Варто зазначити, що тема ярів в українському
фольклорі — одна із провідних і магічних. Їх оспівували
у народних піснях, як, скажімо, «Туман яром — туман
долиною», «Ой пішла я у яр за водою», «Ой, чого ти,
дубе, на яр похилився» тощо, у приспівах на кшталт
«Аж на третій яр чути ваш базар», «Гладко було на папері, та забули про яри», «Легше переплигнути яр, ніж
щось втокмачити» і т. д. Це свідчення того, що з правічних часів вражали і вабили ці дива природи своєю
величчю і суворою красою. На всю Україну історично
відомий Холодний Яр на Черкащині, увесь світ знає
про трагедію у київському Бабиному Яру. До речі, найдовшим в Україні вважається Смілянський яр на Черкащині. Його довжина — 8 км, а глибина — 70.
Вишгородський Нишків яр зовсім не знаменитий як
вищезгадані побратими. Його довжина не вражаюча,
а глибина — до 20 метрів. На жаль, давньоруські літописці не були натуралістами і не залишили нащадкам
описів навколишніх ярів. Історія затерла навіть топоніміку — походження його назви. Можливо, назва Нишків виникла від слова нишком, крадькома пробиратися
яром. Але це лише припущення.
Нишків яр розпочинається у районі вул. Ватутіна і
тягнеться на південний схід. По його крутих бортах нелегко підійматися, а ще важче опускатися крізь зарослі

чагарників, дерев і різнотрав’я. На дні ущелини відчуваєш себе маленькою людиною у пащі цього велета.
Сюди не долинає міський шум і суєта. Для птаства —
це справжній зелений рай, як, мабуть, і для плазунів.
Найбільшою принадою Нишкового яру є струмок,
який пробивається до Дніпра. Одні люди вважають, що
це — річка Монашка, інші стверджують, що це і є знаменита Почайна, яка впадає у Дніпро на Подолі. Питання спірне, але походження назви Монашка можна
пояснити, принаймні, наступними аргументами. За літописами неподалік від яру князь Андрій Боголюбський
(той, хто поцупив з Вишгорода ікону Божої Матері) побудував жіночий монастир Білого Спаса. Від обителі
слідів не залишилося, але у віках закарбувалася назва
тутешнього урочища — Спасщина. Якщо у монастирі
проживали монашки, то безперечно черпали воду зі
струмка та омивалися в імпровізованій купелі.
Досить зробити просту загату — і готовий ставочок
— купайся досхочу.
Щодо назви Почайна. Якщо це дійсно витоки знаменитої річки, то ми, вишгородці, маємо пишатися тим
фактом, що саме у нашій річці Почайні рівноапостольний князь Володимир хрестив киян. Не в Дніпрі, а саме
у Почайні. До речі, на цій річці у Києві базувався військовий і торговий флот Русі. На Почайні швартувалися й купецькі лодії на шляху «із варяг у греки».
Місцеві ентузіасти за підтримки окремих краєзнавців, науковців пропонують назвати майбутній ландшафтний парк навколо Винницького і Нишкового ярів
— дендропарк «Почайна». Пропозиція дуже привабли-

ва, назва престижна, але наскільки вона відповідає дійсності — питання дуже і дуже спірне. Потрібні «залізні»
факти і аргументи, щоб не пошитися у самозванці.
Екологічний стан верхньої частини яру не просто
незадовільний — він жахливий. Місцеві варвари з
приватних будинків, гаражів занапастили його схили
всіляким побутовим, будівельним хламом. По суті, це
звалище посеред міста. Як не крути, а нам, очевидно,
подобається жити у лайні.
Вирвавшись з цієї гидоти, Нишків яр простягається
до свого старшого брата — Винницького яру. Зустрічаючись, вони утворили не те, щоб озеро, а такий собі
ставочок, який облюбували качки, плазуни, гризуни та
інша живність. На диво, ця екосистема ще витримує
людський пресинг. Але чи надовго? Як і яри, якими тисячоліттями туман котиться.
Володимир ТКАЧ
ФОТО — Станіслав РУДИЧ

Завершується прийом заявок, проектів у рамках Громадського бюджету міста
Шановна громадо! Першого серпня
завершується прийом пропозицій та
проектів у рамках Громадського бюджету м. Вишгорода. Нагадуємо, що
загальний його розмір — 1 000 000 гривень.
Вартість проектів обмежена для поточних витрат сумою у 150 000 гривень, а для
капітальних — 300 000 гривень. Проекти
мають реалізовуватись у межах міста та
на комунальній землі або на території ко-

мунальних закладів за погодженням із їх
керівниками. Результат проекту повинен
бути загальнодоступним.
Долучайтесь! Зробимо разом наше місто комфортнішим!
Подати пропозиції можна до 01.08.2019
р. у паперовому вигляді за адресою: м.
Вишгород, пл. Шевченка, 1, поверх 1
(канцелярія міської ради) або в електронному вигляді: на інтернет-сторінці https://
rozumnemisto.org/ платформи «Розумне

Щоб узимку похрумтіти огірочками
Кожен з нас любить їсти щось смачне й корисне.
А огірки просто неможливо не любити. Батьківщина огірків — Індія. У цій країні вони культивуються
більше шести тисяч років. Але напевно ніде так не
люблять огірки, як в Україні.
Сьогодні найпопулярніший спосіб обробки огірків —
консервування. Воно допомагає зберегти смачні овочі
на дуже довгий термін, надає їм чудового смаку та аромату.
Рецепт 1
На 10 літрових банок.
Інгредієнти: огірки — 5 кг, часник — 5 зубчиків, перець чорний — 30 штук (горошком), кріп — 10 штук
(парасольки), лист смородини — 10 штук, лист хрону
— 1, вода — 2,5 літри, сіль — 3 ст. ложки, цукор — 5 ст.
ложок, гірчиця зернами — 10 чайних ложок, оцет — 150
гр, перець запашний горошком — 30 штук.
Для консервації ідеальними будуть невеликі огірки.
Їх треба покласти на кілька годин у холодну воду, щоб
витіснити повітря, яке є в тканинах плоду. Це дозволить
створити щільну структуру огірка.
Потім розкладаємо їх у банки, додаємо зелень, перець, часник і гірчицю. Готуємо маринад і розливаємо
його по банках. Банки закриваємо, стерилізуємо в гарячій воді 5 хвилин з моменту закипання. Перевертає-

мо банки до повного охолодження.
Зберігати їх бажано в темній прохолодній коморі.
Рецепт 2
На 5 літрових банок.
Інгредієнти: невеликі огірочки — приблизно 3-3,5 кг,
вода — 1л 750 мл (близько 7 склянок), сіль — 2 ст. ложки, оцет — 1 склянка, цукор — 1 склянка, кетчуп «Чилі»
— 8 ст. ложок з гіркою (можна менше), суцвіття кропу,
лист хрону, петрушка, кріп. Огірки маленького розміру
маринуємо цілими, великі — краще розрізати.
Замочити огірочки в чистій холодній воді на кілька
годин (воду змінити кілька разів), обсушити, відрізати у

місто — Вишгород», розділ «Бюджет участі».
Консультації щодо подання пропозицій,
оформлення проектів та зразки документів
— за адресою: м. Вишгород, площа Шевченка, 1, каб. 25, тел: (04596) 26-263), або
в каб. 92 (тел: (04596) 22-037) та в каб. 66
(тел: (04596) 26-566).
З повагою
Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова Номінаційного комітету

них краї. Наповнити стерильні банки огірками, укладаючи їх досить щільно.
Варимо маринад: у воду додаємо кетчуп «Чилі» та
всі інші спеції, часник, варимо на помірному вогні три
хвилини, вливаємо оцет, доводимо до кипіння, знімаємо з вогню. Спеції не фільтруємо, разом з ними заливаємо маринад у банки. Стерилізуємо їх у каструлі
10 хвилин. Закриваємо банки стерильними кришками.
Обкутуємо до охолодження.
Зберігаємо в погребі чи підвалі.
Рецепт 3
На 1,5 літрову банку.
Інгредієнти: маленькі огірочки — приблизно 15 шт.,
лавровий лист — 2-3 шт., перець чорний горошок — 5-7
шт., кріп, листя хрону, чорної смородини, дуба, часник
— 1-2 зубчики, цукор — 40 гр. (1,5 ст. ложки), сіль — 40
гр. (2 ст. ложки), оцет (9 %) — 40 мл (2,5 ст. ложки).
Поки вода кипить, готуємо огірки до консервації.
Банку ретельно вимийте. На дно покладіть кріп, часник, лавровий лист, перець-горошок, листя хрону, смородини, дуба. Огірки вимийте й покладіть шарами (великі можна порізати). Потім залийте окропом до верху і,
накривши кришкою, залишіть на 10-15 хвилин. Злийте
воду в каструлю і повторіть процедуру. Воду в каструлі
знову доведіть до кипіння. Тим часом в банки з огірками додайте цукор, сіль, оцет. Залийте втретє окропом і
закатайте кришками.
Банки слід перевернути і закутати. Залишити на
добу.

Н ЕД IЛЯ, 4 СЕРПНЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 «ТСН»
06:45 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45, 10:55 «Свiт
навиворiт 9»
12:45 «Свiт навиворiт 5»
13:45 Комедiя «Пiнгвiни
мiстера Поппера»
15:35 Комедiя «Незабутнє
лiто»
17:10 Комедiя «Роман у
джунглях»
20:15 «Голос. Найкраще»
23:35 «Лiга смiху»

2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона i
телевiзор»
12:10 Х/ф «Школа
бойових мистецтв»
14:00 Х/ф «Школа
бойових мистецтв - 2»
15:50 Х/ф «Маска нiндзя»
17:30 Х/ф «Тактична
сила»
19:15 Х/ф «Розправа»
21:10 Х/ф «База Клейтон»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
6:25 ГIМН УКРАЇНИ

06:30, 07:10, 08:10, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини
12:00 М/с «Дуда i Дада»
13:00 Д/ц «Браво, шеф!»
14:20 Д/ц «Тайська кухня»
15:25, 21:25 Бюджетники
15:50 UA:Фольк. Спогади
16:50 Перший на селi
17:25 Д/ф «Патагонiя. Вiд
Буенос-Айреса до мису
Баїа»
18:55 Д/ц «Мегаполiси»
19:20 Д/ц «Супер-Чуття»
19:50 Д/ф «Останнiй
шанс побачити»
22:25 Т/с «Дiрк Джентлi»

00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 19:00 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:00 Т/с «Вiкно життя 2»
13:00 Т/с «За щучим
велiнням»
17:00, 20:00 Т/с
«Дружина за обмiном»
22:00 Т/с «Замкнене
коло»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
13:15 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
14:30 Панянка-селянка

17:30 М/ф
«Льодовиковий перiод»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30 Одного разу
в Одесi
21:30 Танька i Володька
22:00 Сiмейка У
00:00 Країна У
СТБ
6:00, 09:55 Хата на тата
07:55 Страва честi
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:55 Один за всiх
21:10 Х/ф «Iван

Васильович змiнює
професiю»
23:05 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
6:20 Х/ф «Доктор Дулiттл»
08:00 М/ф «Монстри на
канiкулах 3»
10:00 Х/ф «Метелик»
12:50 Х/ф «Код Да Вiнчi»
15:50 Х/ф «Ангели i
демони»
18:40 Х/ф «Iнферно»
21:00 Х/ф «Червоний
горобець»
23:50 Х/ф «Сибiр»

ІНТЕР
8:00 «Удалий проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Перезавантаження. 3
сезон»
11:00 «Орел i решка.
Морський сезон 3»
12:00 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
13:30 Т/с «Розрив»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Неможливе»
22:35 Х/ф «Полiт
фантазiї»
ICTV
6:20 Антизомбi. Дайджест

08:20 Т/с «Вiддiл 44»
12:00, 13:00 Х/ф «Ронiн»
12:45 Факти. День
14:45 Х/ф «Примарний
вершник»
16:55 Х/ф «Примарний
вершник-2: Дух помсти»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
19:10 Х/ф «Останнiй
рубiж»
21:05 Х/ф «Макс Пейн»
23:00 Х/ф «Каратель»
5 КАНАЛ
6:25, 13:30, 14:10, 20:00
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:15, 04:20 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:05 Сiмейнi зустрiчi
10:30 Кiно з Я. Соколовою
18:00 Час: Пiдсумки
Тижня
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
22:05 Док. проект
«Окупацiя»
23:15 Полiгон

ПАНОРАМА
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Вишгород
Субота, 27 липня 2019 року

ФОТОФАКТ
На набережній 20 липня запалював вишгородський гурт AirChoppers

Наші найщиріші вітання іменинниці — депутату міської ради
Ганні БУЛГАКОВІЙ!
Вельмишановна пані Ганно! Для депутатської групи «Єдність»
Ваш день народження — це особливо приємна дата. Тому, що в цей
день ми маємо змогу сповна віддати Вам належну шану і повагу.
Ми завжди захоплювалися Вашою винятковою добропорядністю, ерудицією і юридичним досвідом, енергійністю і принциповістю. Ми надзвичайно цінуємо Вашу шляхетність і людяність, готовність прийти на поміч у скрутну годину. До всього ще — Ви чарівна,
вродлива і гламурна жінка, якою завжди можна милуватися.
Люба наша Ганно! Від душі зичимо добра і щастя, здоров’я,
нев’янучої вроди, здійснення усіх заповітних мрій! Пам’ятай, що
друзі завжди з тобою поряд. Цінуємо і цілуємо, наша імениннице!
Депутатська група «Єдність» — Володимир Лісогор,
Микола Кравченко, Юрій Попов, Тамара Войтович,
Дмитро Корнійчук, Олена Лісогор,
Анатолій Шока, Богдан Руденок

База відпочинку
«Джинтама-Бриз»
запрошує на роботу:
— кухарів;
— мангальщика;
— робітників по ремонту
(плиточники, столяри та ін.);
— прибиральниць;
— двірників.
Ми пропонуємо: гідну заробітну плату, розвозку; безкоштовні обіди.
с. Глібівка, Вишгородський р-н.
Тел: (067) 442-11-41, (050) 469-14-85

РОБОТА У ВИШГОРОДІ.
На неповний робочий день
потрібні розклеювальники
оголошень!
Заробітна плата договірна.

Тел: (063) 744-84-70
Зніму/куплю житло у господаря.
Тел: (073) 505-80-80

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

ДЛЯ РОБОТИ В ТАКСІ М. ВИШГОРОДА
ПОТРІБНІ ВОДІЇ ЗІ СВОЇМ АВТО,
А ТАКОЖ МІКРОАВТОБУСАМИ НА 5-8 МІСЦЬ.

Найкращі умови для роботи.
Робота неповний і повний робочий день.
Тел: (093) 981-52-64, (063) 063-79-21
Мешканці міста, району, області, м. Києва,
підприємства та організації можуть передплатити газету «Вишгород»
у будь-якому відділенні поштового зв’язку.
Індекс газети ТОВ «Газета «Вишгород»
у Каталозі місцевих періодичних видань 76063.

У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку № 10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок — п’ятниця, з 8:30 до
12:30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349

Повідомляємо, що КОФ ДП ЦДЗК Вишгородського районного виробничого відділу 01.08.2019 р. о 12:00 буде проводити
геодезичні роботи на ділянці г. Булавчик
О. І., яка знаходиться у Вишгороді, для ведення особистого селянського господарства. Просимо всіх суміжних землевласників:
Жогін Є. В. (3221810100:01:016:6009)
Кіндрась П. К. (3221810100:01:16:6001)

Пугач М. О. (3221810100:01:016:0156)
Ярмола К. В. (3221810100:01:016:0155)
бути присутніми для підпису меж відповідно до п. в ч. 2 ст. 198 Земельного кодексу України, п. 3.12 інструкції про встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості), затвердженої наказом № 376 від 18.05.2010 р.
У разі неявки межі будуть вважатися
встановленими (відновленими).

Комірник, пакувальник, кухар. Тел: (067) 506-92-30

Вікна, балкони, двері вхідні,
натяжні стелі.
Якісно! Виїзд та доставка
по району — безкоштовно.
Недорого.
Тел: (067) 19-20-212,
(093) 63-00-491,
(099) 05-30-969, Сергій

РОБОТА. У Філію «Каскад Київських
ГЕС і ГАЕС» потрібні:
— ІНЖЕНЕРИ;
— ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ;
— СЛЮСАРІ;
— ОХОРОННИК;
— ВАНТАЖНИК;
— ДВІРНИК.
Довідки за тел: (04596) 5-87-07,
відділ кадрів

Директор, відповідальний за друк Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
Не всі думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. Листування з читачами лише на стоТОВ «Газета «Вишгород»
рінках газети. Матеріали без зазначення автора, адреси і контактних даних не розглядаються. За
— Вікторія Шмигора
точність та правдивість фактів відповідальність несе автор.

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 04073,
м. Київ, вул. Сирецька, буд. 38.
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

