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6 СЕРПНЯ — ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ СВЯТИХ БОРИСА І ГЛІБА

Страстотерпці завжди незримо з нами
Протягом тисячі років світлі образи страстотерпців Бориса і Гліба надихали православних
віруючих Східної Європи на праведне життя, благочестиві вчинки, братську любов і взаємоповагу.
Для нас, вишгородців, невинно убієнні брати є не
лише символом жертовності заради припинення
кровопролиття, але й позиціонуються як небесні
покровителі міста, охоронці від зла, лиха і чвар.
Упокоєні на нашій землі праведні князі завжди
незримо поряд з нами.
6 серпня — у день пам’яті мучеників Бориса і
Гліба хочеться побажати усім жителям міста, гостям своїми добрими вчинками гідно вшанувати
їх діяння, націлити свій розум, досвід на любов і
приязнь до ближніх, терпимість і толерантність.
Здоров’я, добра і віри, шановні земляки!
Олексій МОМОТ, міський голова

БЛАГОУСТРІЙ

Робимо наше місто
комфортнішим разом!

Юний плавець із Вишгорода здобув
срібну медаль у Баку
ВПІЗНАЙ НАШИХ!
Ця медаль стала вже п’ятою для української
команди на ХV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.
Вихованець Вишгородської районної комплексної
дитячо-юнацької спортивної школи Ростислав Крижанівський виборов «срібло» на ХV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який з 21
по 27 липня приймає столиця Азербайджану — Баку.
Дистанцію 200 м брасом Ростислав подолав за
2:16.60 хв.
«Ця медаль стала вже п’ятою для української команди на літньому ЄЮОФ. Раніше наші спортсмени

завоювали одне «срібло» і три бронзові нагороди у
боротьбі. Президент Національного олімпійського
комітету (НОК) України Сергій Бубка привітав юного
атлета, тренерський штаб, батьків та Федерацію плавання України з чудовим виступом і висловив надію,
що цей успіх стане першим кроком і подарує безцінний досвід на шляху до майбутніх олімпійських здобутків», повідомляється на сайті НОК.
Це не перша нагорода Ростислава Крижанівського, вихованця тренера Геннадія Жданова. Цьогоріч у
січні Ростислав уже здобув дві золоті медалі на міжнародних змагання Evromeet 2019, які відбулися в
Люксембурзі й був визнаний кращим плавцем за балами Fina серед юнаків 2003-2004 р. н.
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ТРАНСПОРТ

Пільгові перевезення свідчать про соціальний ефект

За великим рахунком,
пересічному вишгородському пасажиру абсолютно
байдуже, яка фірма його перевозить. Вимоги до транспортників дуже прості: достатня кількість автобусів
на маршруті, чіткий графік
руху, охайність у салонах та
чемність водіїв. Автобусні
війни з підпалами машин, різаниною шин, мордобиттям
— менше всього турбують
наших людей, бо народ звик
до українських реалій: де
великі гроші — там і великі
розбірки.
Як засвідчила практика, для міської влади настав час внести певні корективи до пасажирських перевезень по місту і в
напрямку Києва. Сумісно з транспортним управлінням Київської ОДА вирішено розпочати процес об’єднання двох маршрутів: № 396 і нерегулярних перевезень від ЖК «Ярославичі»
до станції метро «Почайна». Більше всього, це має бути додатковий маршрут вже до існуючого № 396. Втім, потрібно ще
прорахувати всі тонкощі, з’ясувати нюанси. Головне завдання
для фахівців полягає в тому, щоб наш пасажир відчув максимум комфорту.
Також нещодавно відбувся конкурс на пасажирські перевезення по внутрішньоміському маршруту: м. Вишгород (вул.
Кульчицького, військове містечко) — м. Вишгород (масив
«Сади Дніпра»). Ця процедура відбувалася гласно і прозоро
за участі представників від чорнобильської організації, ради
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ветеранів, вояків АТО, правоохоронців тощо. На конкурс надійшла лише одна пропозиція — від КП «Вишгородпастранс».
Таким чином, комісія, розглянувши подані документи, прийняла рішення оголосити комунальне автопідприємство переможцем конкурсу.
Варто зазначити, що КП «Вишгородпастранс» фактично
розпочало свою діяльність у березні 2019 року. Два міські автобуси було придбано на умовах лізингу. Сьогодні маршрутна мережа складається із трьох маршрутів: двох міських та
одного міжміського. Як засвідчили попередні підрахунки, за
березень-червень КП «Вишгородпастранс» перевезло майже
197 000 пасажирів. Наприклад, на маршруті Вишгород-Київ
(метро «Героїв Дніпра») перевезено безкотовно 168 000 пільгових категорій громадян. А ось до масиву «Сади Дніпра» і в
зворотньому напрямку було перевезено 29 000 дачників, відпочиваючих, мешканців Києва тощо.
Будемо відвертими: пільгові перевезення на даний час мають високий соціальний ефект. Причина відома всім: мізерні
пенсії, жалюгідна зарплата змушують більшість людей шукати варіанти, як дістатися до дачі чи столиці. Прикро одне: кияни користуються нашим транспортом безкоштовно, тоді як
вишгородці не мають соціальних карток для проїзду по Києву.
КП «Вишгородпастранс» планує в подальшому брати активну участь у тендерах на пасажирські перевезення як по
місту, так і по області. Становлення підприємства відбулося,
тому ці завдання нашим транспортникам по плечу.
Влас. інф.
На виконання протокольного доручення № 14 від 24.07.2019 року, внесено зміни до діючого автобусного маршруту № 396 сполученням «Вишгород-Київ АС «Героїв Дніпра», через ст. м. Почайна» в частині
зміни траси слідування з додаванням зупинок: а саме: Ярославичі-1, Ярославичі-2, ЖК «4 Карати», ЖК
«Французький бульвар», мікрорайон ГАЕС (Межигір’я) та збільшення кількості одиниць рухомого складу.

РАЙВІЙСЬККОМАТ ІНФОРМУЄ

Призов громадян на строкову військову службу
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»
та Указу Президента України від 30 січня
2019 року № 22/2019 «Про звільнення в
запас військовослужбовців строкової
служби, строки проведення чергових
призовів та чергові призови громадян
України на строкову військову службу
у 2019 році», з 01 жовтня по 31 грудня
2019 року проводиться призов громадян
України на строкову військову службу.
Явці на призовну дільницю Вишгородського району для призову на строкову
військову службу підлягають усі громадяни
України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилось
20 років, та старших осіб, які не досягли
27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
Усі громадяни, які підлягають призову
на строкову військову службу, зобов’язані
прибути на призовну дільницю за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 5 у зазначений час з документами, що вказані
в особистих повістках. Громадяни, які не
отримали особистих повісток на строкову

військову службу, зобов’язані прибути у
районний військовий комісаріат 01 жовтня
2019 року, маючи при собі документи, які
посвідчують особу.
Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу
і тимчасово перебувають на території Вишгородського району, зобов’язані негайно
повернутися до місця постійного проживання та з’явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій,
кооперативів та навчально-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і
форм власності, зобов’язані відкликати
призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну
дільницю.
Громадяни, які ухиляються від призову і
не з’являються за повісткою до військового
комісаріату, несуть відповідальність згідно
з чинним законодавством.
Микола ПРИБОРА,
військовий комісар Вишгородського
районного військового комісаріату

Про організацію та проведення в районі
приписки громадян
На підставі Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992
року № 2232-XII, розпорядження голови Вишгородської районної державної адміністрації
№ 336 від 25.07.2019 року «Про
організацію та проведення в районі приписки громадян України
2003 року народження до призовної дільниці у січні-березні 2020
році», з 13 січня по 31 березня
2020 року оголошується приписка до призовної дільниці Вишгородського району Київської області громадян України 2003 року
народження.
Явці на приписку підлягають всі
громадяни України, які народились
з 1 січня по 31 грудня 2003 року
включно та постійно або тимчасово
проживають на території Вишгородського району, а також громадяни України старшого призовного
віку, які не були приписані раніше.

Підсумки роботи Вишгородського
управління ГУ ДФС у Київській області за
перше півріччя 2019 року
Доведений індикативний показник
надходжень до загального фонду Державного бюджету за період січень-червень 2019 року виконаний на 93,4 %, при
індикативному показнику 554744,5 тис.
грн мобілізовано 518126,3 тис. грн, що
на 184368,2 тис. грн більше ніж за відповідний період минулого року.
У розрізі бюджетоутворюючих податків надходження становлять:
ПДФО — 134006,3 тис. грн, що на
27381 тис. грн більше ніж у першому
півріччі 2018 року;
військовий збір — 33547,4 тис. грн,
що на 7873,6 тис. грн більше ніж у пер-

шому півріччі 2018 року;
податок на прибуток — 50084,2 тис.
грн, що на 16056,1 тис. грн більше ніж
за відповідний період минулого року;
ПДВ — 320117,0 тис. грн, що на
154830,2 тис. грн більше ніж у відповідному періоді минулого року;
надходження єдиного внеску за
перше півріччя 2019 року становить
— 377752,7 тис. грн, що в порівнянні
з відповідним періодом минулого року
більше на 64857,4 тис. грн.
Доведений індикативний показник
надходжень до місцевих бюджетів за
період січень-червень 2019 року викона-

ний на 107,4 %, мобілізовано 464045,5
тис. грн.
Надання адміністративних послуг
За перше півріччя 2019 року видано
понад 1,5 тисячі довідок про реєстраційний номер облікової картки платника
податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.
Довідки про відсутність заборгова-

Усі громадяни України, яким
належить з’явитися для приписки
до призовної дільниці, зобов’язані
прибути за адресою: м. Вишгород,
вул. Кургузова, 5, у визначений для
них час, маючи при собі документи,
що зазначені у повістці. Громадяни
України, які не отримали повістку,
зобов’язані прибути за зазначеною
адресою, маючи при собі документи, які посвідчують особу.
На підставі Закону України «Про
військовий обов’язок і військову
службу» керівники підприємств,
установ, організацій та навчальних закладів зобов’язані звільнити
громадян України, яким необхідно
прибути для приписки до призовної
дільниці на час, необхідний для проходження приписки і забезпечити їх
своєчасну явку до районного військового комісаріату.
Микола ПРИБОРА,
військовий комісар Вишгородського
районного військового комісаріату

ності з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС України,
отримали близько 500 платників.
За реєстрацією реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій, розрахункових
книжок, до центрів обслуговування
звернулось 514 суб’єктів підприємницької діяльності.
Стати платником єдиного податку
за звітний період виявили бажання 557
суб’єктів підприємницької діяльності.
Також було здійснено реєстрацію 383
книг обліку доходів та витрат платників
єдиного податку.
З Державного реєстру фізичних осіб
— платників податків надано 1418 довідок про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.
Вишгородське управління
ГУ ДФС
у Київській області
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Робимо наше місто комфортнішим разом!

БЛАГОУСТРІЙ
Міський голова Олексій МОМОТ:
Роботи по благоустрою міста тривають. На найближчій сесії міської ради
виділили кошти на облаштування додаткових паркомісць біля будинків по
вулицях Дніпровській, Симоненка та
Хмельницького. У радянські часи, коли
власне й зводилися ці будинки, ніхто не
планував, що через кілька десятиліть
значно більша кількість людей стануть
автовласниками. Тож сьогодні через
брак місць автомобілісти паркуються на
зелених і пішохідних зонах, руйнуючи
та розсовуючи бордюрні камені. Тому

питання — нагальне. Тим паче, погода
дозволяє проводити роботи.
Додаткові парковки вже зробили на
Київській, 2 і 4, Шолуденка 6-б, 6-г.
Декілька днів тому закінчили капітальний ремонт дороги по вулицях Симоненка, 7 та 8. Біля цих будинків завершено реконструкцію двору та зроблено
капітальний ремонт під’їзду до прибудинкової території.
На старті — капремонт дороги біля
гуртожитку по вул. Хмельницького, 7.
Одразу після цього беремося за реконструкцію вулиці Піщаної та прибудинко-

Підбивали підсумки за перше півріччя
30 липня відбулось засідання чергової LIV сесії Вишгородської міської
ради VII скликання.
Розпочали сесію зі звітів комунальних підприємств міста. Так, за підсум-

ками півріччя міський бюджет перевиконали на 3 мільйони. Також розглянули
ряд земельних питань. Вкотре до міської
ради надійшло звернення настоятеля
церкви Покрови Пресвятої Богородиці.

вих територій на Набережній, 4 та 4-а.
Відремонтовано і вулицю Старосільську в приватному секторі. Облаштовано тротуарні доріжки по Дніпровській, 1.
Триває реконструкція даху на Київській, 8 — замінюємо старий шифер на
сучасне покриття з металопрофілю.
Трішки затрималось будівництво сучасного дитячого майданчика по вулиці
Хмельницького, 4 — очікуємо матеріали для покриття. Але воно того вартує,
адже розроблено цікавий дизайн майданчика з різних елементів. Думаю, діти
будуть задоволені. А це — головне.

Активно йдуть роботи з облаштування зони відпочинку на набережній. Це
буде дуже красива локація — ефектний
«вхід» на нашу улюблену набережну.
Нині там уже вимальовуються цікаві
ландшафтно-дизайнерські рішення.
Також, на прохання мешканців, встановлено п’ять велопарковок, п’ять вбиралень для тварин; за трьома адресами
встановлено декоративні паркани, а по
вул. Хмельницького, 5 облаштовано
альпійську гірку.
Рухаємося далі та робимо наше місто комфортнішим разом!

Хоча, поки що церква – це лише релігійна громада, храму, як споруди, у неї немає. Вкотре прихожани звертаються до
депутатів із проханням надати ділянку
для будівництва церкви. І вкотре рішення депутати не підтримали. Аргументують це тим, що земля, на яку претендує
РО «Релігійна громада парафія Покрови

Пресвятої Богородиці Київської єпархії
української автокефальної православної
церкви м. Вишгорода Київської області»,
знаходиться у межах рекреаційної зони
міста, на території, де, до всього, немало
церков, і де доцільно було б розмістити
відпочинковий об’єкт для жителів міста.
Влас. інф.

«Мандрівка у часі історичною Вишгородщиною»
З нагоди встановлення перших табличок з QR-кодами на історико-культурних
пам’ятках Вишгородщини 5 серпня 2019. р
о 12:00 за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1 відбудеться прес-конференція
«Мандрівка у часі історичною Вишгородщиною».
Вишгородський історико-культурний заповідник (ВІКЗ) встановив перші QR-коди на
історико-культурних пам’ятках району. Це непересічна подія, адже QR-коди на історичних
пам’ятках у малих містах, а тим більше у селах,
багатих історичною спадщиною, ще не увійшли

у широкий вжиток. ВІКЗ у межах унікального
проекту «Історико-культурна спадщина Вишгородщини: QR-кодування, моніторинг, апробація й популяризація» оснащує QR-кодами
22 визначні об’єкти Вишгорода та району.
Проект реалізується за підтримки Українського культурного фонду.
На учасників прес-конференції чекає екскурсія Вишгородом із зупинками біля об’єктів
QR-кодування; ознайомлення з Музеєм давньоруського гончарства ВІКЗ; прогулянка-екскурсія на теплоході «Резон» Київським водосховищем; неформальне спілкування.

Залишки стіни храму Бориса і Гліба
Стіну давньоруського храму було знайдено
у 1989 р. київськими археологами при благоустрої території церкви Святих Бориса і Гліба.
Стародавні підмурки зроблено з бутового
каменю – валунів та блоків граніту та кварциту сірого, рожево-сірого і зеленувато-сірого
кольорів. Ці мурування пов’язують з кам’яною
церквою Святих Бориса і Гліба — усипальницею перших руських святих.
Вона була, без перебільшень, головною
святинею Давньої Русі. Саме інтерес до цієї
пам’ятки поклав початок археологічним розкоп-

кам Вишгорода загалом у ХІХ ст. Історія спорудження церкви пов’язана з однією із найтрагічніших подій в історії Русі. Після смерті князя
Володимира Великого один із його синів Святополк Окаянний, убив своїх братів Бориса і Гліба.
Згодом сини Ярослава Мудрого Ізяслав та
Святослав заклали муровану церкву-усипальницю для поховання останків перших святих
Давньоруської землі.
Є частиною Пам’ятки археології національного значення. Охоронний № 100007-Н, Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р.

Площа Григорія Строкова
На початку 1960-х років, коли споруджувалася Київська ГЕС, одночасно почалася розбудова Вишгорода.
Комплекс культурних об’єктів органічно поєднаний у площу, що названа
на честь Григорія Строкова – очільника
будівництва Київської ГЕС, який був одним із найдосвідченіших фахівців у будівництві гідроелектростанцій у СРСР.

Будинок культури «Енергетик»
Ця споруда на початку 1990-х років
стала будинком культури Вишгородського району.
Пам’ятник Т. Г. Шевченку
На площі в 1993 році встановлено
пам’ятник Т. Г. Шевченку. Він свого часу
приїздив до Вишгорода й Межигір’я.
Шевченко знав легенду про те, що

на Вишгородщині доживав свій вік фастівський полковник Семен Палій. Це
надихнуло поета до написання поеми
«Чернець», де згадується Вишгород:
Іде чернець у Вишгород
На Київ дивитись…
Та посидіть на пригорі,
Та хоч пожуритись.
Пам’ятник Кобзареві у Вишгороді
жителі міста встановлювали власним коштом. Бюст молодого Шевченка – робота 1975 року скульптора Івана Липовки.

Архітектор пам’ятника – Олег Распопін.
Фонтан
Архітектор і виконавець цієї композиції, встановленої на площі у 1976 р.,
— відомий вишгородський архітектор
Василь Климик. Фонтан і чотири скульптури — князя Святослава, його дружини Малуші й великого київського князя
Володимира та його дружини Рогнеди –
одна із найяскравіших перлин міста.
Вишгородський
історико-культурний заповідник
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Догхантерів не видно, але вони є

У соціальних мережах промайнула душевна історія про турботу до наших чотирилапих друзів.
Свого часу бездомна дворняжка проживала на набережній Київського водосховища. Там же сталася
біда — тварину збила машина. Але після цього кардинально змінилося життя собаки...

БОРТОВИЙ ЖУРНАЛ
Вишгородець Валентин Черненко,
який на початку квітня ц. р. вирушив
пішим маршрутом до м. Лісабона
(Португалія), ділиться враженнями
від подорожі у Фейсбуку:
День подорожі — 99-й, 12 липня,
від села Лимон П'ємонті до м. Фонтан у
Франції.
У кемпінгу мене пригостили еспресо, і я пішов у гори. Минувши основну
частину гірськолижного курорту Лимон
П'ємонті, довелося покрутитися, щоб
знайти потрібну стежку. Гори тут нижчі,
ніж на Швейцарському маршруті. Проте
підйом ішов дуже різко вгору, було дуже
важко підніматися, до того ж — спекотно. Але краєвиди навколо — приголомшливі: вершини, гірські серпантини, зелена трава, невелике гірське озеро.
Перетин кордону був на вершині
перевалу, зверху — ряд занедбаних
фортів, побудованих італійцями, але
відданих Франції після Другої світової.
Ландшафти з французької сторони відрізняються, тут багато хвойного лісу.
Я продовжив рух. Після важкого підйому був не менш важкий і довгий спуск
до м. Тенді. Тут я перевів дух і рушив у
м. Фонтан шукати кемпінг. Більшу частину шляху довелося знову йти горами,

Її підібрала модель журналу Playboy, автор автомобільного шоу «Блондинка Рулит», телеведуча Ірина
Ольховська. Вона виходила собачку Рижулю і навіть
возила до Нью-Йорка на операцію. Телеведуча розповіла, що їй довелося продати машину, аби оплатити
лікування песика. Рижуля одужала, зміцніла і навіть
позувала з господинею на сторінках популярного журналу ELLE.
Ось така історія з «хеппі-ендом». Але, на жаль,
не кожній дворняжці трапляється жаліслива гламурна блондинка, швидше нарветься на догхантера —
мисливця на собак. Догхантери — страшні люди. На
озброєнні цих шкуродерів повний набір хімікатів: крисина отрута, стріхнін, риболовні гачки, бите скло тощо.
Кинув нашпиговану сардельку — і собака помирає у
муках. Це люди з психічними відхиленнями. Ми не бачимо догхантерів, але вони є.
Якось на Солом’янці я розмовляв із собачим мисливцем. Цілком адекватний чоловік зі своєю «залізною» логікою і аргументами. Його особисто і його знайомих, навіть дітей, кусали бродячі пси, які нападали
зграєю. Ось тоді і вирішив зачищати район від диких
собак. Домашніх песиків він не чіпає, труїть «гуманно»:
в дозу додає анальгетик, і пес помирає уві сні. Йому,
мовляв, вдячні молоді мами з маленькими дітьми, двірники, тобто він переконаний, що робить корисну для
людей саночистку району.
Проблема бродячих собак є і в нашому місті. У комунальників цим переймається спеціальна людина. На
вулицях можна зустріти стерилізованих собак із чіпом

Пішки з Києва
до Лісабона:
Франція
де мені зустрівся дикий кабан. Дякувати
Богу, він прийняв рішення тікати у протилежний від мене бік ще до того, як я
усвідомив, хто переді мною. Ця зустріч
мене дещо підбадьорила, і я швидко дійшов до кемпінгу, який виявився зовсім
недорогим.
Витрати на ночівлю — 8,45 євро.
Пройдено за день — 32,2 км
Всього пройдено 3056 км.

на вухах. Але цього вочевидь недостатньо. Де гарантія,
що мирна зграя завтра не накинеться на вас, бо в них
ощетинилась сучка, або голодні і мерзнуть? Хто знає,
що на умі в собаки, яка їсть відходи біля сміттєвого
бачка. Вона буде захищати свою здобич. Саме бродячі
собаки гадять на дитячих майданчиках і є справжніми
блоховозами, носіями всілякої зарази.
Це і не дивно, бо годуються дохлятиною і розносять
інфекцію по дворах. Укус такої собаки може призвести
від маленької шишки до ракової пухлини. А перед озвірілою зграєю особливо беззахисні діти.
По закінченню літнього сезону із садових товариств
району до міста потягнуться пси. Сердечні бабульки і
діти біля шкіл підгодовуватимуть бродяг, але цього замало… Очевидно потрібно вводити у практику європейський досвід. Хто бував у Німеччині, той не дасть
збрехати: бродячих собак і котів там немає. І в інших
країнах Євросоюзу теж. Там чітко діє система їх відлову, а в притулку регламентований час перебування собаки. Якщо протягом місяця ніхто не забрав, її усипляють. Раціональні німці розуміють, що тримати роками
собаку у неволі притулку — надто дороге задоволення
навіть для ситного Дойчланда. І не треба порівнювати
наші убогі, напівголодні притулки з німецькими.
Так чи інакше, а владі, врешті-решт, доведеться
серйозно зайнятися проблемою бродячих собак. Покусають такі собацюри чиюсь доньку чи онучку — вважайте, що в місті з’явився новий догхантер. Їх ми не
бачимо, але вони є.
Володимир ТКАЧ

День подорожі — 100-й, 13 липня
Ювілейний сотий день подорожі, незважаючи на незначний кілометраж, видався мега- важким. По трасі регулярно
— тунелі, які навігатор вів мене обходити горами. У Франції Гугл чомусь дуже
погано знає гірські дороги і часто заводить у непрохідні місця. Але про все по
порядку.
У Фонтані я зайшов у маленький магазин купити сніданок і відразу посмутнів від цін. Надія залишилась на великі
магазини. Горами і серпантинами дістався до гірського села Саорж. Будинки
тут, на перший погляд, виглядають як
нетрі, але їх розташування на горі і лабіринти вуличок налаштовують на романтичний настрій.
Із Саорж я пішов обходити черговий тунель берегом річки Ройал. Там
стрьомно, дороги в деяких місцях практично не було. Продирався через чагарники, пару разів був дуже близько до
обриву. Радів, коли повернувся на трасу. Дістався до міста Брей сюр Ройал,
і тут випадково зустрівся з хлопцями із
Харкова, які подорожують автостопом і
сплять прямо на лавочках. Круті хлопці!
Було дуже цікаво поспілкуватися. Вони
теж були в шоці від мене.

Тут же я знайшов перший великий
супермаркет і знову прозрів від цін. Врятувало те, що у мене були чеки на їжу,
які подарували французи з хостелу міста Брно. Закупивши французької їжі, рушив далі в гори.
Знову довелося поблукати. Зайшов
на чиюсь приватну територію, де на
мене побігли дві чималі собаки. Але, дякувати Богу, вони зупинилися на кордоні
своїх володінь.
Повністю виснажений, увечері дійшов до міста Соспель, знайшов тут кемпінг і завалився спати. Вже втомився від
гір, хотілося моря.
Загальний кілометраж — 3084 км.

МІСТО

Вишгород
Субота, 3 серпня 2019 року

КАНІКУЛИ З БОГОМ
З 22 по 28 липня у Соборі Вишгородської Богородиці сьомий рік поспіль табір «Веселі канікули з Богом»
збирав дітей. Щодня близько сотні дітей віком від 4 до 15 років разом веселилися і прославляли Бога. Традиційно ранок розпочинали з молитви,
а далі — творчі майстер-класи, веселощі, розваги, конкурси, естафети,
спортивні ігри.
Програму табору професійні аніматори, а цьогоріч їх було аж 14, розра-

Відпочивало тіло і душа
хували так, аби заповнити весь вільний
час дітлахів та молоді, аби перебування
тут принесло їм духовну користь та пізнання простих життєвих істин.
Відвідування табору є повністю безкоштовним. Навіть про смачні обіди для
діток подбали. Все це стало реальним
за сприяння Вишгородського міського
голови Олексія Момота, який завжди з
радістю підтримує подібні ініціативи.
«Щиро вдячний аніматорам, котрі

НОВИНИ

Наш татко
вдома

З 1 серпня — нові ціни на електроенергію
Постанова НКРЕКП від 12.07.2019 №
1411, якою встановлено новий тариф ДП
«НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами, набирає чинності 1 серпня.
Новий тариф складає 312,14 грн/
МВт·год, що на 10 % менше за попередній,
затверджений постановою НКРЕКП від
07.06.2019 № 954.
Зниження тарифу пов’язано зі зменшен-

ням витрат на придбання електроенергії для
компенсації технологічних втрат. Їх вартість
зменшилася завдяки тому, що встановлений Кабміном України механізм покладання
спеціальних обов’язків дозволяє Укренерго
купувати до 80 % втрат на електронних аукціонах за граничними цінами у ДП «НАЕК
«Енергоатом», а решту 20 % — за середньою ціною електроенергії на «ринку на
добу наперед».

Якою буде погода в серпні
За прогнозами синоптиків, погода в
Україні в серпні-2019 буде теплою.
У перші два тижні місяця — +20...+ 26,
повідомляє «Метеопрог». Найтепліше — на
сході та півдні країни. Прохолодніше — у
західних і північних областях. Прогнозується мінлива хмарність, дощі, місцями грози
і зливи.

У пошуках співчуття

Понад десять років тому Вишгородська Районна Організація Товариства Червоного Хреста України
звернулась до керівника кафе «Кирпулька» Світлани Свистун з проханням про допомогу. Так усе почалось...
Сьогодні в кафе у Світлани кожен
день готують 20 обідів для стареньких і
тих, хто потребує безкоштовної їжі. Тут є
постійні відвідувачі, такі як Галина, Наталя з ДЦП, люди з вадами зору та слуху.
А новеньких годують за графіком. Дуже
багато хворих на рак, яким потрібне гарне харчування. Його можна вибрати самому. В одному пакеті може бути борщ,
макарони з котлетою, в іншому — суп,
гречана каша та відбивна.
«У Червоного хреста раніше було дві
патронажні сестри. Десять років вони
постійно розвозили обіди. У місті багато лежачих хворих, яким патронажні сестри приносять їжу додому. Піднімаються самотужки у старі будинки, що без
ліфтів, — розповідає Світлана. — Зараз
залишилася тільки одна Рая. Це дуже
важка робота для неї, людини 65-річно-

задоволенням демонстрували таланти,
веселились та смакували смачнючими
стравами.
Парох парафії УГКЦ м. Вишгорода
протоієрей Тарас Валах:
«Приємно, що до нас приходять
дітки не лише з нашої парафії. І це
дуже важливо. Ми намагаємося дати
їм можливість пізнати не тільки правду християнської віри, але і робимо
наголос на суспільно важливих темах
для гармонійного розвитку. Безумовно, це такий відпочинок, коли відпочиває і тіло, і душа».

ЩИРО ВДЯЧНА

У наш нелегкий час, коли
все більше людей потребує
турботи та матеріальної допомоги, важко знайти людей,
здатних сприймати чужі проблеми, як свої, і як чудово, що
такі люди все ж є.
Щиро дякую всім небайдужим за зібрані та надіслані на
рахунок кошти, за здану кров,
за те, що підтримували морально і молилися за здоров’я мого
чоловіка — Олександра Дмитренка! Дуже дякую за допомогу Ярославу Москаленку та
Олексію Момоту.
Нарешті Сашу виписали з
лікарні, і він з нами.
Яна ДМИТРЕНКО

МИЛОСЕРДЯ

подарували дітям незабутні емоції, та
організаторам — за професійний підхід
до дозвілля дітей. Окремі слова подяки
— отцю Тарасу Валаху. «Веселі канікули
з Богом» — це унікальний табір, де діти
замість гаджетів обирають живе спілкування», — ділиться враженнями Олексій
Момот.
Родзинкою
цьогорічного
табору
стало прощальне барбекю-паті у невимушеній родинній атмосфері. Діти із

5

го віку. А молодь цього робити не буде».
У день інтерв’ю Раїса принесла обід
Валентині Ісаківні. У жінки загинули діти,
потім онук. Вона залишилася без родичів, повністю втратила слух.
«Я пишу їй на папірці. У кімнаті —
порожній стіл, стілець, портрет онука і
нічого більше. Так люди живуть, — розповідає Раїса. — Буваю ще у дівчинки
Валі, в якої ДЦП. Нещаслива сім’я була.
Мати народжувала вдома, при пологах
померла. Батько теж недавно помер.
Валя — молодець, закінчила школу, зараз навчається в інституті, ввечері підробляє на комп’ютері. Їй же потрібно
платити за квартиру».
Сама Раїса теж працює не від хорошого життя — пенсії 2100,00 грн не
вистачає. «Я — молодша патронажна
сестра. Заробляю ще 4 тисячі гривень.
Мені 65 років, і я носитиму обіди, скільки зможу. Я й на складі працюю, — розповідає Раїса. — Але не скаржуся ні на
що...».
У програмі благодійного харчування — 80 осіб і всього 20 обідів. Зараз є

А от з другої половини серпня спека відступить. Денна температура дещо знизиться. Очікуються опади.
За кліматичними нормами для нашої
країни, середня температура в заключний
місяць літа становить +17...+23°. До кінця
серпня на поверхні землі можуть спостерігатися заморозки.

певна система — один місяць приносять
обіди, 3 місяці — перерва. Люди ні на що
не нарікають і вдячні Червоному Хресту,
кафе «Кирпулька» і Світлані Свистун та
Раїсі.
«Навіть, якби й було 80 обідів, я б
фізично не змогла з ними впоратися,
— каже Раїса. — Найбільша проблема
— відсутність пандусів і високі бордю-

ри. Доводиться постійно піднімати візок. У нас на 9-му поверсі живе Наталя.
Іноді не працює ліфт, піднімаюся туди з
візком та обідами. Як я можу залишити
візок знизу, коли потрібно мінімум 5 хвилин — піднятися, роздати, порожні банки забрати?..»
Олена БІЛОУС, Анна ДЕРЕВ’ЯНКО
ФОТО — фото Олена БІЛОУС
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Програма ТБ

Вишгород
Субота, 3 серпня 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 5 СЕРПНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
11:30 «Мiняю жiнку»
13:45 «Сiмейнi
мелодрами»
14:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 «Секретнi
матерiали 2019»
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 «Помста природи»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50 Т/с «Опер за
викликом-3»
14:40 Х/ф «Таємний план»
16:20 Х/ф «Розправа»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:30 Т/с «Касл-4»
00:50 Х/ф «За межею
порожнечi»
UA:ПЕРШИЙ
07:00 Країна на смак
08:05 Енеїда
09:05, 13:40 #ВУКРАЇНI
09:35, 11:25 Т/с «Галерея
Вельвет»

13:00, 15:00, 19:00, 21:00
Новини
13:10 Бюджетники
14:30 Д/ц «Аромати
Iспанiї»
15:20 Д/ц «Браво, шеф!»
16:25 Чемпiонат
Європи-2019 зi стрибкiв
у воду. Церемонiя
вiдкриття
16:55 Чемпiонат
Європи-2019 зi стрибкiв у
воду. Команднi змагання,
3м./10м
19:30 Разом
20:00 Перша шпальта
20:30 Д/ц «Життя з
левами»
21:30 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»

23:35 Своя земля
00:00 Телепродаж Тюсо
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 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
09:45 М/ф «Спарк: Герой
Всесвiту»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00, 14:00, 15:00,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
13:30, 14:30, 22:00 Танька
i Володька
16:00 4 весiлля
18:00 Панянка-селянка
21:00 Т/с «Останнiй
москаль - 2»
23:00 ЛавЛавCar 3
СТБ
6:55 Т/с «Коли ми вдома»
11:25 МайстерШеф
14:10 Цiєї митi рiк тому
16:20, 18:00 Х/ф
«Красиво жити не

заборониш»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:50 Х/ф «Як вiдбити
наречену»
21:00 Т/с «Крiпосна»
22:45 Т/с «Майор i магiя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:50 М/с «Том i Джеррi»
08:10 Х/ф «На дорозi»
10:10 Х/ф «Шалена
карта»
12:00 Х/ф «Професiонал»
14:20 Х/ф «Iнферно»
17:00 Аферисти в
мережах
21:00 Х/ф «Первiсний»
22:50 Х/ф «Таємний
агент»

ІНТЕР
7:00 «Речдок»
08:45, 18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
10:45 Х/ф «Вождь Вiннету
та напiвукровка Апаначi»
12:30 Х/ф «Вiрна рука друг iндiанцiв»
14:15 Х/ф «Брати по
кровi»
16:15 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
22:00 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
23:45 Д/п «Пiдроблена
iсторiя»
ICTV

08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Не дай себе
обдурити
11:05 Антизомбi.
Дайджест
11:55, 13:15 Т/с
«Володимирська, 15»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:25 Х/ф «Крижанi
солдати»
16:50 Х/ф «Останнiй
рубiж»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Теорiя змови
21:25 Т/с «Контакт»
23:35 Т/с «Шулер»
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, 00:00
Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:30 Кордон держави
08:25, 10:10 Полiгон
09:25, 17:40 Час громади
11:10, 12:25, 13:10, 17:10
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
16:10, 21:00 Машина часу
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 Док. Проект «Собор
на кровi»

ВIВТОРОК, 6 СЕРПНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00,
19:305 ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
11:30 «Мiняю жiнку»
13:45 «Сiмейнi
мелодрами»
14:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 «Секретнi
матерiали 2019»
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, 17:20 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Школа
бойових мистецтв»
15:30 Х/ф «Школа
бойових мистецтв - 2»
19:20 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:25 Квалiфiкацiя ЛЧ
«Брюгге»- «Динамо»
23:25 Т/с «Касл-4»
UA:ПЕРШИЙ
08:00 Енеїда
09:00, 15:45 #ВУКРАЇНI

09:30, 12:00 Д/ц
«Аромати Пiвденної
Африки»
10:00 Чемпiонат
Європи-2019 зi стрибкiв у
воду. Жiнки. Вiдбiрковий
раунд
13:00, 15:00, 21:00, 23:20
Новини
14:15 Телепродаж
14:30 Д/ц «Аромати
Грецiї»
15:15 Бюджетники
16:25 Чемпiонат
Європи-2019 зi стрибкiв
у воду. Синхрон. Змiшанi
пари. 3м. Фiнал
18:00 Чемпiонат
Європи-2019 зi стрибкiв у
воду. Жiнки. 10м. Фiнал

20:00 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 Нашi грошi
22:20 Д/ц «Тваринна
зброя»
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 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар - 4»
14:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Вiкно

життя 2»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Риф 3D:
Приплив»
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, 01:00 Панянкаселянка
23:00 ЛавЛавCar 3
00:00 Країна У

СТБ
6:50 Т/с «Коли ми вдома»
10:15 МайстерШеф
13:55 Цiєї митi рiк тому
15:55, 18:00 Х/ф «Як
вiдбити наречену»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:45 Х/ф «Мамма Мiя»
21:00 Т/с «Крiпосна»
22:45 Т/с «Майор i магiя»
00:45 Детектор брехнi
НОВИЙ КАНАЛ
7:10 Шоу Оля
08:10 Хто зверху?
10:00 Т/с «Чаклунки»
11:10 Заробiтчани
17:10 Варьяти
21:00 Х/ф «Дрейф»

22:50 Х/ф «Вечiр судного
дня»
00:50 Т/с «Статус
вiдносин: Заплутано»
ІНТЕР
7:00, 16:10, 17:10
«Речдок»
08:50, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
09:50 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
10:50 Т/с «Розрив»
12:25 Х/ф «Неможливе»
14:20 Т/с «Дiєвi лiки»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
22:00 «Слiдство вели... з

Л. Каневським»
23:50 Д/п «Пiдроблена
iсторiя»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Теорiя змови
11:05, 13:25, 21:25 Т/с
«Контакт»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:20 Х/ф
«Каратель»
16:40 Х/ф «Шосте чуття»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:30 Т/с «Шулер»

5 КАНАЛ
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:45 Будiвельний
стандарт
09:20, 17:45 Час громади
11:10, 12:25, 13:10, 17:10
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
16:10, 21:00 Машина
часу
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 Док. Проект «Собор
на кровi»

СЕРЕДА, 7 СЕРПНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
11:20 «Мiняю жiнку»
13:45 «Сiмейнi
мелодрами»
14:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 «Секретнi
матерiали 2019»
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-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Тактична
сила»
15:25 Х/ф «База Клейтон»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:25 Т/с «Касл-4»
23:00 Х/ф «Сльози сонця»
UA:ПЕРШИЙ
7:00, 15:15 Країна на
смак
07:55, 13:10 Енеїда
09:05 #ВУКРАЇНI

09:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
11:45, 12:30 Д/ц
«Аромати Пiвденної
Африки»
13:00, 15:00, 19:25, 21:00,
23:20 Новини
14:30 Д/ц «Аромати
Грецiї»
16:25 Чемпiонат
Європи-2019 зi стрибкiв
у воду. Синхрон. Жiнки.
10м. Фiнал
18:00 Чемпiонат
Європи-2019 зi стрибкiв у
воду. Чоловiки. 1м. Фiнал
20:00 Д/ц «Дикi тварини»
21:50 Бюджетники
22:25 Д/ц «Тваринна
зброя»

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 - 3»
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 «Рапунцель»
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»
09:00 МайстерШеф
13:20 Цiєї митi рк тому
15:30, 18:00 Х/ф «Мамма
Мiя»

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:10 Х/ф «У дзеркала
два обличчя»
20:55 Т/с «Крiпосна»
22:45 Т/с «Майор i магiя»
00:45 Детектор брехнi
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Сiмейка
Крудс»
07:40 Шоу Оля
08:40 Хто зверху?
10:10 Т/с «Чаклунки»
11:20 Заробiтчани
17:10 Варьяти
21:00 Х/ф «Щелепи»
22:50 Х/ф «Первiсний»
00:40 Т/с «Статус
вiдносин: Заплутано»

ІНТЕР
7:00, 16:10, 17:10
«Речдок»
08:50, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
09:50 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
11:00 Т/с «Розрив»
12:35 Х/ф «Прикинься
моїм хлопцем»
14:20 Т/с «Дiєвi лiки»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
22:05 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
23:50 Д/п «Пiдроблена
iсторiя»
ICTV

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:45, 13:15, 21:25 Т/с
«Контакт»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:25 Х/ф «Шосте
чуття»
16:50 Х/ф «Макс Пейн»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:35 Т/с «Шулер»
5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:20 Кордон держави
06:35, 08:20, 10:10
Полiгон

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, 00:00
Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 17:45 Час громади
11:10, 12:20, 13:10, 17:10
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
16:10, 21:00 Машина часу
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 Док. Проект «Собор
на кровi»

ЧЕТВЕР, 8 СЕРПНЯ 2019 РОКУ
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
11:20 «Мiняю жiнку»
13:45 «Сiмейнi
мелодрами»
14:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:45 Т/с «У недiлю
рано зiлля копала»
22:50 Х/ф «Незабутнє
лiто»
00:35 Х/ф «З iншого боку

лiжка»
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»
12:00 «Помста
природи»
12:20 Х/ф «Хмарний
атлас»
15:30 Х/ф «Серед бiлого
дня»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-4»
UA:ПЕРШИЙ

6:40 Додолики
07:00 Країна на смак
08:00, 15:15 Енеїда
09:00 #ВУКРАЇНI
09:30, 11:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
2:45 Своя земля
13:00, 15:00, 21:00, 23:20
Новини
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:30 Д/ц «Аромати
Грецiї»
16:25 Чемпiонат
Європи-2019 зi стрибкiв у
воду. Синхрон. Чоловiки.
10м. Фiнал
18:00 Чемпiонат
Європи-2019 зi стрибкiв у
воду. Жiнки. 3м. Фiнал
20:00 Перший на селi
21:45 Схеми. Корупцiя в

деталях
22:20 Д/ц «Тваринна
зброя»
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 - 3»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Вiкно
життя 2»

00:30 Х/ф «Дике поле»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:15 Х/ф «Кiт у чоботях»
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»
09:30 МайстерШеф
13:25 Цiєї митi рiк тому

15:35, 18:00 Х/ф «У
дзеркала два обличчя»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:50 Х/ф «Весiлля
найкращого друга»
21:00 Т/с «Крiпосна»
22:45 Т/с «Майор i магiя»
00:45 Детектор брехнi
НОВИЙ КАНАЛ
7:10 Шоу Оля
08:10 Хто зверху?
10:10 Т/с «Чаклунки»
11:10 Заробiтчани
17:00 Варьяти
21:00 Х/ф «Синя безодня»
22:50 Х/ф «Червоний
горобець»
ІНТЕР

7:00, 16:10, 17:10
«Речдок»
08:50, 18:00, 19:00
«Стосується кожного»
09:50 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
10:55 Т/с «Розрив»
12:30 Х/ф «Вiдьомське
кохання»
14:20 Т/с «Дiєвi лiки»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
22:05 «Слiдство вели... з
Л. Каневським»
23:50 Д/п «Пiдроблена
iсторiя»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:45, 13:20, 21:25 Т/с
«Контакт»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Х/ф
«Iнтимний словник»
16:55 Х/ф «Машина
часу»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:25 Антизомбi.
Дайджест
23:35 Т/с «Шулер»
5 КАНАЛ
6:00, 09:45, 21:40 ЧасTime
06:20, 16:10, 21:00
Машина часу

06:45 Час новин. Київ
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, 00:00
Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:25 MEDекспертиза
08:20, 15:15 Невигаданi
iсторiї
09:25, 17:45 Час громади
11:10, 12:25, 13:10, 17:10
Iнформацiйний день
14:10 Медекспертиза.
Поради
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 Док. Проект «Собор
на кровi»

П ’ Я ТН ИЦ Я, 9 СЕРПНЯ 2019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:30 «Одруження
наослiп»
11:20 «Мiняю жiнку»
13:45 «Сiмейнi
мелодрами»
14:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:20, 22:25 «Лiга смiху»
00:30 «Київ Вечiрнiй»
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»
12:55 «Помста природи»
13:30, 23:10 Х/ф «Храм
черепiв»
15:20 Х/ф «Таємниця
татуйованої мумiї»
19:25 Х/ф «Викуп»
21:25 Х/ф «Гра на
виживання»
UA:ПЕРШИЙ
08:00 Енеїда
09:00 #ВУКРАЇНI
09:35 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
10:00 Чемпiонат

Європи-2019 зi стрибкiв
у воду. Чоловiки.
Вiдбiрковий рануд. 3м
13:00, 15:00, 21:00
Новини
13:10 Д/ц «Браво, шеф!»
14:30 Д/ц «Аромати
Грецiї»
16:25 Чемпiонат
Європи-2019 зi стрибкiв
у воду. Синхрон. Змiшанi
пари. Фiнал
18:00 Чемпiонат
Європи-2019 зi стрибкiв у
воду. Чоловiки. 3м. Фiнал
20:00 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:25, 01:20 UA:Спорт
22:00 Перша шпальта

22:35 Як дивитися кiно
23:05 Х/ф «Звiр»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30, 05:30 Зiрковий
шлях
10:45 Т/с «Дружина за
обмiном» 12
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22:00, 23:30 Т/с «Нiч пiсля
випуску»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок

09:45 Х/ф «Iграшки з
майбутнього»
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»
16:30 М/ф
«Льодовиковий перiод»
18:00, 00:30 Панянкаселянка
21:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 2:
Глобальне потеплiння»
22:45 Х/ф «Агент пiд
прикриттям»

СТБ
6:45 Т/с «Майор i магiя»
14:50 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
16:45, 18:00 Х/ф «Весiлля
найкращого друга»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
19:35 Х/ф «Дружина
напрокат»
22:45 Х/ф «Гора мiж
нами»

12:00 М/ф «Гномео та
Джульєтта»
13:30 Х/ф «Казкова
країна достатку»
14:30, 01:00 Панянкаселянка
17:15 Х/ф «Агент пiд
прикриттям»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30 Танька
i Володька
22:00 Сiмейка У

на цiлинi»
11:00 Х/ф «Одружити не
можна помилувати»
15:05 Т/с «Крiпосна»
19:00 Т/с «Тiнь кохання»
22:50 Х/ф «Дружина
напрокат»

НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 08:35 Kids Time
06:10 М/с «Сiмейка
Крудс»
07:00 М/с «Том i Джеррi»

08:40 Хто зверху?
10:10 Т/с «Чаклунки»
11:10 Половинки
15:00 Х/ф «Конго»
17:10 Х/ф «Копальнi царя
Соломона»
20:50 Х/ф «Цунамi»
22:40 Х/ф «Риба
Франкенштейна»
ІНТЕР
7:00, 16:10, 17:10, 23:35
«Речдок»
08:50, 18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
09:50 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
10:50 Т/с «Розрив»
12:25 Х/ф «Фатальна

красуня»
14:20 Т/с «Дiєвi лiки»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Всi грошi
свiту»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:05 Антизомбi.
Дайджест
11:05, 13:20, 16:20, 22:55,
00:30 Скетч-шоу «На
трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 23:55 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45 Факти. Вечiр

20:10, 21:35 Дизель шоу
5 КАНАЛ
07:10, 08:15, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:25, 16:45 Час громади
10:10 Полiгон
11:10, 12:25, 13:10, 17:10
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
15:15 Невигаданi iсторiї
18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:45 Док. Проект «Собор
на кровi»

С У Б ОТ А , 10 СЕРПНЯ 2 019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 23:30 «Свiтське
життя. 2019 дайджест»
06:50 «Грошi 2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 11:00, 12:05,
13:15, 14:15, 15:20 «Свiт
навиворiт - 5»
16:30, 21:30 «Жiночий
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
19:30 ТСН
20:15 «Українськi сенсацiї
2019»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «ДжеДАI. Дайджест

2018»
09:00 «Загублений свiт»
13:05 Х/ф «Викуп»
15:05 Х/ф «Гра на
виживання»
16:50 3 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Шахтар»
19:00 Х/ф «В iм’я
короля-2»
20:50 Х/ф «В iм’я
короля-3»
22:20 Х/ф «Мега-акула
проти гiгантського
восьминога»
00:00 Х/ф «Таємниця
татуйованої мумiї»
UA:ПЕРШИЙ
6:40 Додолики

07:00 Д/ц «Дешевий
вiдпочинок»
08:00 Бюджетники
09:00 #ВУКРАЇНI
09:30 Країна на смак
10:40 Енеїда
11:40, 15:00 Телепродаж
12:00 М/с «Дуда i Дада»
13:05 Х/ф «Грозовий
перевал»
14:25 Д/ц «Мальовничi
села»
15:20 Д/ц «Фестивалi
планети»
16:25 Чемпiонат
Європи-2019 зi стрибкiв у
воду. Синхрон. Чоловiки.
3м. Фiнал
18:00 Чемпiонат

Європи-2019 зi стрибкiв у
воду. Жiнки.1м. Фiнал
21:00, 23:20 Новини
21:25 UA:БОКС
22:30 Т/с «Монро»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
08:40, 15:20 Т/с «Вiкно
життя 2»
17:00, 21:00 Т/с «Строк
давнини»
20:00 Головна тема
23:00 Шоу Братiв
Шумахерiв
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок

СТБ
7:05 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
09:00 Х/ф «Iван Бровкiн

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Лунтик»
07:20 Подiум
09:10 Варьяти
15:10 Х/ф «Доктор
Дулiттл 2»
16:50 М/ф «Фердинанд»
18:50 Х/ф «Темнi розуми»
21:00 Х/ф «Рiдня»
23:00 Х/ф «Монстри»

ІНТЕР
7:00 Х/ф «Мiмiно»
09:00 «Шiсть соток»
10:00 «Готуємо разом»
11:00 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
12:50 Х/ф «Мiльйон у
шлюбному кошику»
14:45 Х/ф «Вiдпустка за
свiй рахунок»
17:20, 20:30 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
20:00 «Подробицi»
22:10 Х/ф «Я тебе нiколи
не забуду»
ICTV
7:45 Я зняв!
09:30 Дизель шоу

10:55 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Скетч-шоу «На
трьох»
17:00 Х/ф «С.В.О.Т.:
Перехресний вогонь»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «С.В.О.Т.:
Спецназ мiста янголiв»
21:30 Х/ф «С.В.О.Т.: В
облозi»
23:05 Х/ф «Крижанi
солдати»
5 КАНАЛ
6:20, 10:25, 13:30, 14:15,
15:20, 23:15 Машина часу
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, 23:00, 00:00
Час новин
07:20, 11:10 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
12:35 Медекспертиза
17:15 Стоп корупцiї!
18:15 Док. Проект
18:25 Полiгон
19:25 Особливий погляд
22:05 Лiнiйка
документальних проектiв

РІЗНЕ

Вишгород
Субота, 3 серпня 2019 року

Куди найскладніше
вступити цього року

ОСВІТА

7

Кабмін оприлюднив ТОП-10 спеціальностей з найбільшими
прохідними балами-2019
Цього року найчисельніша категорія
вступників до вишів — на бакалавра та
магістра на основі 11-ти класів на денну
форму навчання. До вищих навчальних
закладів подано 831тис 493 заяви в електронній та паперовій формах. Найбільше
вступників, як повідомляє Міністерство
освіти і науки, хочуть стати філологами,
правниками, менеджерами, IT-фахівцями
та педагогами.
Цьогоріч найскладніше було вступити
на місця бюджету на «міжнародні» спеціальності, де прохідний бал становить понад 190. Йдеться про вступ за широким
конкурсом на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного
спрямування) на денну форму навчання,
поінформував Урядовий портал, і назвав
ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами:
Міжнародне право: 194,25
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії: 194,004 МОН
та 186,25 Мінкульт
Міжнародні економічні відносини:
190,84

Стоматологія: 189,176
Політологія: 189,125
Журналістика: 188,75 МОН та 181,662
Мінкульт
Медична психологія: — 186,9 (МОЗ)
Культурологія: 185,691 МОН та 172,176
Мінкульт
Історія та археологія: 185,05
Публічне управління та адміністрування: 183,804
Для проходження на бюджет понад
180 балів повинні були мати вступники на
«Право», «Інженерію програмного забезпечення», «Економіку», «Сферу обслуговування», низку спеціалізацій «Філології».
У цьогорічному ТОП-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами,
порівняно з минулим роком, є певні зміни. Так, знизилися прохідні бали на «Менеджмент соціокультурної діяльності» та
«Фармація, промислова фармація» — торік вони займали 4 та 9 місця відповідно.
Цьогоріч прохідний бал на них — менший
за 180. А ось у ТОП-10 піднялися «Медична психологія» та «Публічне управління та
адміністрування».

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ

Класичне лечо
Складові
• 2 кг помідорів;
• 100 мл рослинної олії;
• 100 г цукру;
• 11/5-2 столові ложки солі;
• 21/5-3 кг болгарського перцю;
• 10-15 горошин чорного перцю;
• 1 столова ложка оцту 9 %.
Приготування
Викладіть томатне пюре в каструлю, додайте олію,
цукор, сіль і перемішайте. Доведіть до кипіння і варіть
20 хвилин.
Викладіть в каструлю перець, накрийте кришкою і
готуйте після закипання ще 20 хвилин. За 5 хвилин до
закінчення варіння додайте в лечо горошок і оцет.

Лечо з кабачками
Складові
• 11/5 кг болгарського перцю;
• 11/5 кг кабачків;
• 2 кг помідорів;
• 200 мл рослинної олії;
• 100 г цукру;
• 11/5-2 столові ложки солі;
• 3 зубчики часнику;

В інтернет-магазин Morozoff.com.ua
ТЕРМІНОВО потрібні
ОПЕРАТОР та ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА.
Зарплата оператора — від 10 000 грн,
помічника менеджера — від 15 000 грн.
Можна без досвіду роботи!
Навчання на місці роботи безкоштовне.
Звертатись за тел: (093) 899-14-99, Наталія
ПОТРІБЕН ЗАВІДУЮЧИЙ СКЛАДОМ
ВИРОБНИЦТВА СКЛОПАКЕТІВ.

Чоловік. Вік до 55 років.
Досвід роботи зав. складом обов’язковий.
ЗП — від 10 000 грн (ставка + %).
Тел: (098) 441-15-00

• 100 мл яблучного оцту.
Приготування
Наріжте перець і кабачки. Якщо кабачки молоді, то
можна не чистити їх і нарізати великими кружечками.
У старих кабачків краще прибрати шкірку, насіння і нарізати овочі кубиками.
Влийте томатне пюре в каструлю і доведіть до кипіння. Через 5 хвилин викладіть туди овочі, перемішайте, накрийте кришкою і знову доведіть до кипіння.
Додайте олію, цукор, сіль і готуйте під кришкою ще
15 хвилин. За 5 хвилин до кінця приготування додайте
подрібнений часник і оцет.

… з баклажанами
Складові
• 2 кг помідорів;
• 50 г цукру;
• 11/5-2 столові ложки солі;
• 50 мл рослинної олії;
• 1 столова ложка оцту 9 %;
• 1 кг болгарського перцю;
• 1 кг баклажанів.
Приготування
Влийте томатне пюре в каструлю і змішайте його з
цукром, сіллю, олією і оцтом. Доведіть до кипіння.
Наріжте перець і баклажани довільними шматочками. Викладіть їх у кипляче томатне пюре, перемішайте

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

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
(063) 26-23-255

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН РОБІТНИК
НА ВИРОБНИЧУ ЛІНІЮ.
Жінка, віком до 45 років.
Можна без досвіду роботи.
Графік: з 09:00 до 18:00. В/Т — 9 000 грн.
З/П: ставка + % від виробітку.
Тел: (098) 441-15-00, Дарина

і накрийте кришкою. Знову доведіть до кипіння і варіть
лечо ще 10-15 хвилин.

… з огірками
Складові
• 1 кг помідорів;
• 1 кг болгарського перцю;
• 100 г цукру;
• 1-11/5 столової ложки солі;
• 100 мл рослинної олії;
• 2-3 зубчики часнику;
• 2 кг огірків;
• 100 мл яблучного оцту.
Приготування
У каструлю з томатним пюре додайте нарізаний перець,
цукор, сіль, олію і подрібнений часник. Перемішайте і доведіть до кипіння. Накрийте кришкою і готуйте 10-15 хвилин.
Наріжте огірки кружечками. Якщо вони занадто
великі, можна розрізати їх навпіл. Викладіть огірки в
каструлю і влийте туди оцет. Перемішайте, доведіть до
кипіння і варіть під кришкою ще приблизно 10 хвилин.

… з морквою і цибулею
Складові
• 2 кг помідорів;
• 150 мл рослинної олії;
• 100 г цукру;
• 1-11/5 столової ложки солі;
• 1 столова ложка оцту 9 %;
• 500 г моркви;
• 1 кг болгарського перцю;
• 300 г ріпчастої цибулі.
Приготування
Влийте томатне пюре в каструлю і додайте олію, цукор, сіль і оцет. Доведіть до кипіння і викладіть в пюре
крупно натерту моркву. Готуйте 15 хвилин.
Додайте перець і нарізану півкільцями цибулю. Варіть лечо ще близько 20 хвилин.

Комірник, пакувальник, кухар. Тел: (067) 506-92-30
Гаражному кооперативу «Лісний»
ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ.
Деталі — при співбесіді. Тел: (067) 584-16-49

Н ЕД IЛЯ, 11 СЕРПНЯ 2019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:35 Дитячий кiнозал.
Мультфiльм
06:45 «Українськi сенсацiї
2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45, 10:40, 11:45, 12:40
«Свiт навиворiт - 5»
13:40 Х/ф «Роман у
джунглях»
15:50 Х/ф «Кiнцева
зупинка - весiлля»
17:40 Х/ф «Звiльнити
мiстера Дарсi»
20:15 «Голос. Найкраще»
23:10 «Лiга смiху»

2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона i
телевiзор»
12:50 Х/ф «Мисливцi за
релiквiями»
16:40 Х/ф «Спис долi»
19:10 Х/ф «Останнiй
легiон»
21:00 Х/ф «Меч дракона»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
6:40 Додолики
07:00 Д/ц «Дешевий
вiдпочинок»
08:00 Своя земля
08:30 Разом
08:55 #ВУКРАЇНI
09:30 Д/ц «Аромати

Грецiї»
09:55 Чемпiонат
Європи-2019 зi стрибкiв
у воду. Чоловiки.10м.
Вiдбiрковий раунд
12:00 Д/ц «Браво, шеф!»
13:00 Д/ц «Тайська кухня»
14:15 UA:Фольк. Спогади
15:25, 21:25 Бюджетники
16:30 Чемпiонат
Європи-2019 зi стрибкiв у
воду. Чемпiонат Європи.
Синхрон. Жiнки. 3м.
Фiнал
18:00 Чемпiонат
Європи-2019 зi стрибкiв
у воду. Чоловiки.10м.
Фiнал
20:30 Д/ц «Мегаполiси»
21:00, 23:20 Новини

22:30 Т/с «Монро»
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 «Нiч пiсля
випуску»
17:00, 20:00 Т/с
«Вiдчинене вiкно»
22:00 Т/с «Строк
давнини»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
13:00 Х/ф «Iграшки з
майбутнього»
14:30, 01:00 Панянкаселянка

17:15 М/ф
«Льодовиковий перiод 2:
Глобальне потеплiння»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30 Танька
i Володька
22:00 Сiмейка У
00:00 Країна У
СТБ
6:10, 10:10 Хата на тата
08:10 Страва честi
18:00, 01:10 Слiдство
ведуть екстрасенси
20:05 Один за всiх
21:15 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
23:10 Я соромлюсь свого

тiла
НОВИЙ КАНАЛ
08:40 Х/ф «Доктор
Дулiттл 2»
10:20 М/ф «Фердинанд»
12:20 Х/ф «Щелепи»
14:10 Х/ф «Темнi розуми»
16:10 Х/ф «Рiдня»
18:10 Х/ф «Зорянi вiйни:
Пробудження сили»
21:00 Х/ф «Бунтар один»
23:50 Х/ф «Монстри 2.
Темний континент»
ІНТЕР
8:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Перезавантаження. 3

сезон»
11:00 «Орел i решка.
Морський сезон 3»
12:00 «Орел i решка.
Морський сезон 2»
13:00 Т/с «Тягар iстини»
17:40 Х/ф «Вижити серед
вовкiв»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «007: СПЕКТР»
23:25 Х/ф «Пiвзахисник»

i Храм Долi»
16:15 Х/ф «Iндiана Джонс
i останнiй хрестовий
похiд»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Iндiана
Джонс i королiвство
кришталевого черепа»
21:35 Х/ф «Ковбої проти
прибульцiв»
23:50 Х/ф «Священик»

ICTV
6:55 Антизомбi. Дайджест
07:50 Т/с «Вiддiл 44»
11:30, 13:00 Х/ф «Iндiана
Джонс: У пошуках
загубленого ковчега»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Iндiана Джонс

5 КАНАЛ
6:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 10:05, 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, 18:00,

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
10:30 Кiно з Я. Соколовою
11:15 Кордон держави
11:30 Будемо жити
12:10 Невигаданi iсторiї
12:30 Континент
13:10 Медекспертиза
15:35 Паспортний сервiс
16:10 Рандеву
18:15, 22:05 Лiнiйка
документальних проектiв
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
23:15 Полiгон

ПАНОРАМА
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Вишгород
Субота, 3 серпня 2019 року

Наші підрядники — добропорядні фахівці

РЕЗУЛЬТАТ

Як відомо, роботи
по благоустрою міста, у силу великих обсягів, виконуються не
лише комунальними
підприємствами, але і
з залученням підрядних організацій різної
форми власності. На
цьому тлі нерідко виникають безпідставні звинувачення у бік
влади від тих підприємців, які не беруть
участі в облаштуванні
міста, мовляв, усі підрядні роботи дістаються «своїм» фірмам. Скажу
відверто — це хибна думка.

РОБОТА У ВИШГОРОДІ.
На неповний робочий день потрібні
РОЗКЛЕЮВАЛЬНИКИ ОГОЛОШЕНЬ!
Заробітна плата договірна.

Тел: (063) 744-84-70

На теренах благоустрою працюють підприємці, котрі десятиліттями добросовісно виконують усі зазначені обсяги. Наведу низку прикладів. Так, підприємці
Рублівські у місті працюють 15 років. Це вони облаштовують доріжки, сходи, паркові зони, дитячі майданчики, декоративні майданчики тощо. До цих фахівців —
жодних претензій немає.
Інший підрядник — фірма ТОВ «Житлошляхбуд»
працює у місті 20 років. Ремонт вулиць, асфальтування
двориків, тротуарів — це результат їхньої роботи, і, як
показав час, — якість у них — понад усе.
Інший підприємець — Боднарчук теж давно надає
свої послуги по збору сміття.
Давно з містом співпрацюють шляховики районного підприємства ДРБУ. У складний зимовий період для
очищення вулиць від заметів долучається дорожня техніка підприємця Миколи Коваля. У літній період, коли
інтенсивно росте трава, місту допомагає районне під-

приємство «Комунальник». Нещодавно ми уклали договір з підприємцем Юрієм Філіповим на виготовлення
40 контейнерів для сміття. Ємкості дуже добротні. Так
само роками на міських покрівлях працює підприємство «Горінвестбуд». А коли міська рада прийняла програму «Теплий під’їзд» по заміні вікон, її реалізувати
виявило бажання чотири фірми. І ми вибрали найкращу, надешевшу і з якісним матеріалом. Тому я ще раз
наголошу на тому, що всі наші підрядники — порядні
люди, перевірені часом. Пересмикують факти і розповсюджують несенітниці лише ті, хто любить «працювати» язиком.
Хто має бажання створювати блага для міста, має
досвід, техніку — ласкаво просимо до міської ради. Ще
не було такого випадку, щоб ми відмовили класним
фахівцям.
Ігор СВИСТУН,
заступник міського голови

Робота на дому. Диспетчер у таксі
(від 25 до 55 років).

Запрошуємо на роботу ОХОРОНЦЯ
у мережу
Тел: (093) 981-52-64, (04596) 33-333, (04596) 35-777 магазинів
к
«Золотий вік».
У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку № 10

Зніму/куплю житло у господаря.
(пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок — п’ятниця, з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (073) 505-80-80

Детальніше за тел: 0800-30-16-00

Тел: (04596) 54-349.
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.

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

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

