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СПРАВИ ВЕТЕРАНСЬКІ

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ

Плив пароплав у спогадах і мріях

Люди поважного віку залишаються активними у повсякденному житті
не тільки своєї родини, а й ветеранської організації.
Із переобранням голови міської організації ветеранів війни, праці і Збройних
сил нині проводиться реєстрація пенсіонерів міста Вишгорода. Створюються
різноманітні гуртки для змістовного дозвілля. А на початку серпня активісти
ветеранського руху під керівництвом
голови організації Віктора Михайловича Бабича, за сприяння міського голови Олексія Момота зібрали небайдужих
пенсіонерів, які вже зареєструвалися в

АКЦІЯ

організації, для безкоштовної прогулянки Київським водосховищем на пароплаві «Резон».
Майже сотня вишгородчан мудрого
віку милувалися блакиттю рукотворного
моря, переливами барв на хвилях Київського водосховища. А чудові краєвиди
у барвистій зелені дніпровських схилів
повертали у далекі роки, де кожному
було найвищим небо, найтеплішим —
сонце, найзатишнішим — куточок рідного дому. Бо кожна оселя потопала
завжди у повені квітучих садів, прикрашена віночком пахучих чорнобривців та
любистку. Тож спогади теплою хвилею

«Яскрава
панама»

Вишгородська районна організація Товариства Червоного Хреста України протягом останнього місяця шкільних канікул проводить акцію
«Яскрава панама».
Що приховує яскрава панама? Безмежні дитячі
фантазії! Складіть разом із дитиною маленьку казочку про добро та милосердя, дружбу та перемогу
над страхами чи щось інше позитивне та веселе!
Розмір — до 16 речень, віршик — на 1-2 стовпчики.
Намалюйте до твору малюнок (тільки контур, щоб потім можна було розмалювати) та відсилайте нам на
електронну адресу текстовий документ та скан або
фото малюнка. А краще — приносьте за адресою: м.
Вишгород, вул. Симоненка, 5, МСЦ ВРОТ Червоного
Хреста України.
За вашими казками та малюнками буде надруковано дитячу книжечку-розмальовку для пацієтів дитячих відділень лікарень міста та району. Ви можете
зробити добру справу та мати власну книжечку!
Акція триває до кінця серпня.
Vrotnx@ukr.net
Тел: (04596) 5-26-38

огортали кожне серце.
Тільки з ровесниками, людьми такого ж поважного віку можна було поділитися теплими спогадами, добрим словом згадати рідних, знайомих, з якими
доля тісно переплела колишні і нинішні
життєві стежки.
Яка ж ти рідна, чарівна моя Вишгородщино. Недаремно після поїздки
учасники ансамблю «Вівтар Вітчизни»
(керівник — Анатолій Мисько) виконали патріотичні та народні пісні на набережній.
Літній день із сонячними переливами на блакитних хвилях Київського

моря нашепотів теплих спогадів людям
мудрого віку, додав сил і оптимізму для
зустрічі наступних днів.
Такі прогулянки об’єднують однодумців, сприяють спілкуванню, активізації
життєвих сил, оптимізму і віри в краще
майбуття.
Щиро вдячні Вишгородському міському голові Олексію Момоту за уважне
ставлення до потреб пенсіонерів та підтримку в організації змістовного дозвілля людей поважного віку.
Людмила БОЛДИРЕВА,
заступник голови Вишгородської
організації ветеранів
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ОГОЛОШЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Фізична особа Дудар Олександр Іванович
Ідентифікаційний код 2386313058
(повне найменування юридичної особи, код згідно з
ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані
(серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця)
інформує про намір провадити плановану діяльність
та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
03062. м. Київ. вул. Кулібіна, буд № 12/1, кв.12, тел:
(099)550-70-77
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика: нове будівництво берегоукріплюючих споруд набережної на річці
Дніпро запроектовано у вигляді укріплення стінок за допомогою шпунтового ряду та бетонного оглядового майданчика по всьому периметру межування земельної ділянки з водою, довжиною 51,84 м.
Технічна альтернатива 1.
Залізобетонний шпунт — монтують як елемент укріплення берегів глибоких водойм із сильними течіями, а
також у складній гідрологічній обстановці і при сильному
постійному хвильовому і льодовому впливі. Висока технологічна складність і загальна вартість матеріалу, що
призведе збільшення строків виконання та загальної вартості роботи, – недоліки даного типу берегоукріплення.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
с. Сухолуччя по вул. Травневій, 48-а Сухолуччанської
сільської ради Вишгородського району Київської області,
у межах земельної ділянки площею 0.06 га, (кадастровий номер 3221888301:21:184:6008, Договір оренди від
25,09.2018 р., реєстраційний № 1413).
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
В оренду передано земельну ділянку площею 0.06 га
у с. Сухолуччя по вул. Травневій, 48-а Сухолуччанської
сільської ради Вишгородського району Київської області (кадастровий номер 3221888301:21:184:6008, Договір
оренди від 25,09.2018 р., реєстраційний № 1413), інші
варіанти відсутні, територіальна альтернатива не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Заходи, визначені даним робочим проектом, спрямовані на покращення експлуатаційних властивостей прибережної зони, захисту від проявів руйнівних дій води,
упорядкується прилегла територія та поліпшиться екологічний стан. Розробка та запровадження проекту передбачено в І чергу, що дозволить покращити умови використання території.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Берегоукріплення набережної на річці Дніпро запроектовано у вигляді укріплення стінок за допомогою шпунтового ряду та бетонного оглядового майданчика по всьому
периметру межування з водою земельної ділянки – 51,84
м. Відмітка верху бетонного оглядового майданчика –
103,40 м згідно з Балтійською системою. Заглиблення
стіни шпунтини до відмітки 97,85 м (на 5,55 м). Для забезпечення безумовної стійкості конструкції підсилюється за
допомогою 6-метрових металевих труб Ø 133*3. Споруджену конструкцію анкерують натяжним блоком. Зверху
влаштовується опалубка та бетонується оглядовий майданчик та підпірна стінка. Основою стінки є пластикові
шпунтини, занурені в ґрунт на глибину до 5,55 метра.
Для забезпечення безумовної стійкості конструкції стінку
передбачено спорудити з анкеруванням. Встановлення
анкерних тяг передбачено через 1,2 м. Тяги закріплюють
у корінний ґрунт берега за допомогою якорів. Після закінчення робіт передбачено підсипати майданчик за стінкою
до відмітки 104,30 м. Підсипка виконується доступним до
використання ґрунтом. Верхній шар підсипки товщиною
15-20 см виконується рослинним ґрунтом з наступним залуженням газонними травами. Належний догляд за газоном у подальшому забезпечить стійкість території проти
площинних розмивів поверхневим стоком.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності
передбачають дотримання Закону України «Про охорону
навколишнього середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Водного кодексу України
під час проведення робіт на землях водного фонду. Вра-
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ховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні,
містобудівні й територіальні обмеження згідно з чинними
нормативними документами.
Щодо технічної альтернативи 1
Монтаж залізобетонного шпунта потребує значних
затрат будівельної техніки, що в свою чергу збільшує витрати паливо-мастильних матеріалів, збільшення викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря та навантаження на тимчасові дороги.
Щодо територіальної альтернативи 1
Не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Берегоукріплення проводитиметься в межах виділеної земельної ділянки і окремої інженерної підготовки не
потребує.
Еколого-інженерна підготовка і захист території:
- заборона проведення будь-яких видів гідромеханізованих робіт у період нересту риби;
- заборона проведення будь-яких видів гідромеханізованих робіт вночі.
До заходів захисту території при будівництві належить:
- влаштування місця стоянки механізмів на відстані не
менше 25 м від меженного рівня річки;
- влаштування та утримання тимчасових доріг;
- дотримання технології, що передбачена проектом,
при розробці ґрунтів з метою уникнення ерозійних процесів;
- запобігання засміченню території об’єкту відходами
будівництва.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічно для планової діяльності
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на
довкілля:
від планованої діяльності під час будівництва та експлуатації дільниці:
Клімат, мікроклімат – впливи відсутні;
Повітряне середовище: в період будівництва – незначні викиди забруднюючих речовин при роботі будівельної
техніки; в період експлуатації – впливи відсутні;
Водне середовище – в період будівництва можливе
незначне змутнення води;
в період експлуатації впливи відсутні.
Геологічне середовище: в період будівництва – впливи відсутні: в період експлуатації – впливи відсутні.
Ґрунти: в період будівництва – незначний вплив; в період експлуатації – впливи відсутні.
Фауна: в період будівництва – впливи відсутні; в період експлуатації – впливи відсутні.
Флора: в період будівництва – впливи відсутні; в період експлуатації – впливи відсутні.
Соціальне середовище (населення): в період будівництва – впливи незначні;
в період експлуатації – покращення експлуатаційних
властивостей прибережної зони, захисту від проявів руйнівних дій води упорядкується прилегла територія та поліпшиться екологічний стан.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічно для планової діяльності.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи
другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний
пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”).
Планова діяльність суб’єкта господарювання належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (відповідно до підпункту 7 пункту 10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на
довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав) — Підстави відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля.
Планується провести дослідження впливу на атмосферне повітря, шумового впливу, ґрунти, водне середовище, рослинний, тваринний світ, техногенне та соціальне
середовище під час будівництва берегозакріплювальних
споруд. Розроблення заходів по зниженню негативних
впливів на довкілля та підвищення екологічного благополуччя. Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля», в обсязі, достатньому для прийняття
рішень щодо провадження планової діяльності.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність

може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України
“Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу
на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої
від громадськості під час громадського обговорення, під
час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у
рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та
визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає
право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих
днів громадськості надається можливість надавати будьякі зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на
довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого
органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення,
зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього
повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду Ваших зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання).
Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”), що видається Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення).
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації: 01004, м. Київ,
вул. Басейна, 1/2-А; телефон (044)-279-01-58;
E-mail: eko.koda@ukr.net, директор департаменту Киреєва Вікторія Станіславівна (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер
телефону та контактна особа).

Вишгород
Субота, 10 серпня 2019 року

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ ВИШГОРОДА

Проекти зареєстровано
Громадський бюджет Вишгорода — це платформа реалізації ідей для покращення нашого міста. У рамках цього Проекту будь-який житель міста може подати проект, пов’язаний
з покращенням життя в місті, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проект реалізують за бюджетні кошти. Цьогоріч проекти подавались до
01 серпня 2019 року. Строк їх подання добіг кінця.
Проекти подано:
Автор проекту
Назва проекту, короткий зміст
Вітюк Ігор Володимирович

Стадіон та парк відпочинку «Курган»
Проект передбачає: відновлення футбольного поля зі зміною трав’яного покрову на штучне покриття, облаштування
трибунами, облаштування парку (зони відпочинку) по вул.
Ватутіна.
Синявська Надія Яківна
Благоустрій озера «Бегемотики»
Проект передбачає: очищення озер «Бегемотики» на набережній Київського водосховища та проведення благоустрою
прилеглих до озер територій.
Синявська Надія Яківна
Туристична стежка «Серце Вишгорода»
Проект передбачає: проведення благоустрою зеленої зони
по вул. Кургузова (поруч із парком «Ярославичі»).
Міхно Ольга Володимирівна Покриття дитячого майданчика «Мрії дитинства»
Проект передбачає: покриття існуючого дитячого майданчика гумовим покриттям біля будинку по пр. Шевченка, 2-д
(ЖК «Ольжин град»)
Міхно Ольга Володимирівна Спортивний майданчик «Спорт для всіх»
Проект передбачає: створення спортивного майданчика по
пр. Шевченка, 2-д (ЖК «Ольжин град»).
Романчук Олег Аркадійович Дитячий амфітеатр «Амфік»
Проект передбачає: встановлення дитячого амфітеатру «Амфік» між ЖК «Ярославичі-1» та ЖК «Ярославичі-2» поруч з
дитячим майданчиком «Зеленгай» та парком «Ярославичі».
Левінчук Артур Мізанурович Паркова зона відпочинку «Чайка»
Проект передбачає: встановлення стовпів освітлення в центрі паркової зони відпочинку; викладення бруківкою доріжок
зони відпочинку; встановлення лав для відпочинку та урн
для сміття вздовж доріжок; зробити велосипедну доріжку;
озеленення території, проведення Wi-Fi з відкритим доступом.
Іванишин Анна Михайлівна
Проведння поточного та капітального ремонту будинку
№ 6 по вул. Кургузова.
Проект передбачає: проведення ремонтних робіт у під’їзді,
ремонт даху, пофарбування фасаду будинку.
Мишковська Роксалана
Відбудова скейт-парку «Uptоwn»
Олександрівна
Проект передбачає: проведення реставрації та доукомплектування скейт-парку на набережній Київського водосховища.
Дунайський Ігор Віталійович Створення молодіжного центру «Серце Вишгорода»
Проект передбачає: створення унікального молодіжного
центру (приміщення малої зали засідань, пл. Шевченка, 1)
Полянська Ірина
Туристична навігація для міста Вишгорода
Проект передбачає: встановлення в місті двох туристичних
пілонів з інформацією щодо пам’яток Вишгорода та з картою
міста, зміну поточних адресних табличок на будинках (пр.
Мазепи) на нові.
Єфременко Антон
Облаштування паркової зони за кінотеатром (центром
Сергійович
творчості «Дивосвіт»)
Проект передбачає: облаштування та відновлення паркової
зони позаду будівлі дитячого центру творчості «Дивосвіт».
Коваль Крістіна Миколаївна Туристичний імідж міста Вишгорода: розробка та презентація концепції туристичного брейдингу території
Проект передбачає: розробку та презентацію концепції туристичного бренду міста Вишгорода.
Мединський Іван
Вінчаюча композиція будівлі адмінбудинку міста з елеВасильович
ментами геральдики та датою заснування міста Вишгорода
Проект передбачає: декорування головного фасаду будівлі
адмінбудинку елементами геральдики та датою заснування
міста.
Чаус Вальтер Анатолійович Дванадцять народних скульптур
Проект передбачає: виготовлення скульптур та скульптурних композицій, створених з вогне-, волого-, вандалостійких
природніх матеріалів у лініях та кольорах, притаманних народному стилю.
Адреса: вулиці, сквери, площі міста Вишгорода.
Коваль Крістіна Миколаївна Street Art Festival Vyshgorod
Проект передбачає: проведення щорічного фестивалю з
культурною, туристичною, освітньою та соціально-економічною основою.
Адреса: набережна Київського водосховища м. Вишгорода
Вепшина Світлана
Комплекс спортивного знаряддя типу «ВІТАПАРКУР» у
зеленій зоні за школою «Сузір’я»
Проект передбачає: встановлення комплексу простих знарядь, що складається з 15 міні-майданчиків, які об’єднані у
єдиний маршрут для пробіжок або прогулянок.
Адреса: зелена зона за школою «Сузір’я».

Дякуємо авторам та всім активним учасникам! Наразі триває розгляд поданих
проектів профільними відділами міської ради та членами Номінаційного комітету. А
зовсім скоро розпочнеться голосування за проекти, які подані відповідно до встановлених вимог. Детальніша інформація про проекти та пункти голосування буде
повідомлена згодом.
Тетяна БРАЖНІКОВА, голова Номінаційного комітету
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Підсумки роботи Вишгородського
МКП «Водоканал» за 6 місяців 2019 р.
Головне зі звіту директора
МКП «Водоканал»:
Функції підприємства
Вишгородське МКП «Водоканал» —
спеціалізоване підприємство, яке надає
послуги з водопостачання та водовідведення населенню, підприємствам та установам м. Вишгорода.
Станом на 01.07.2019 року користувачами цих послуг є більше 14 тис. абонентів
фізичних осіб (це близько 24 тис. мешканців) та 393 абонентів юридичних осіб. Послуги надаються цілодобово та в достатній
кількості.
Джерелом централізованого питного
водопостачання м. Вишгорода є підземна
вода. Водопровідне господарство являє
собою виробничо-технічний комплекс,
який включає 55 км водопровідних мереж,
76 км каналізаційних.
На балансі та обслуговуванні підприємства знаходяться:
• 10 артезіанських свердловин: 8
— на території водопровідної насосної
станції,
1 — по проспекту Мазепи, 1 — в урочищі «Гористе», 1 — по вул.Шолуденка.
Встановлений ліміт забору води — 7 тис.
м3/добу. Фактична середньодобова подача
води становить 5,0 - 6,0 тис. м3/ добу, каналізаційних стоків перекачується 4,0 -5,5
тис. м3/ добу.
• ВНС по вул. Шкільній (Водопровідна
насосна станція другого підйому).
Насосна станція призначена для цілодобової безперебійної подачі води споживачам. Для підйому води встановлено 6
мережевих насосів.
Вода по водоводах Д-100, 200, 250 мм
подається до двох резервуарів чистої води
об'ємом по 5000 м3 кожний. У місто вода
подається по двох водоводах Д-300, 500
мм.
Питна вода подається з артезіанських
свердловин, глибина яких складає від 123
м. до 307 м.
• КНС по вул. Промисловій (Каналізаційна насосна станція)
Відведення каналізаційних стоків здійснюється трьома каналізаційними насосними станціями (КНС) — «Центральна»,
«Київська», «Валки».
Каналізаційні стоки міста по самоплинній каналізації та від двох каналізаційних
станцій «Київська» та «Валки» надходять
на КНС «Центральна». По двох напірних
колекторах Д = 300, 400 мм. каналізаційні
стоки для подальшої очистки перекачуються в каналізаційну мережу м. Києва.
Загальна кількість насосів — 11 шт.
КНС «Центральна», КНС «Київська»,
КНС «Валки» переведені на автоматичний режим роботи насосів із частотним
регулюванням.
Для забезпечення надійної експлуатації водопровідно-каналізаційної мережі
міста і споруд на підприємстві цілодобово
працює аварійно-відновлювальна служба.
Планово-попереджувальні роботи проводяться згідно із затвердженим графіком.
Стічні води перекачуються в каналізаційну мережу м. Києва без очистки,
оскільки очисних споруд Вишгород не має.
Контроль за якістю стічних вод здійснює
Управління екологічного контролю ПАТ АК
«Київводоканал».
Якість води постійно контролюється на
водопроводі перед надходженням у мережу та в розподільчій мережі згідно ДСан
Пін № 2.2.4-171-10. Контроль здійснює
Вишгородський міжрайонний відділ досліджень Державної установи «Київський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України» згідно з договором і графіком відбору проб (щотижня по
10 зразків).
На підприємстві працює 85 чол., а саме:
— професіоналів, фахівців та технічних
службовців — 33;
— робітників — 52 чол.
У шкідливих умовах працюють — 22
чол., в т.ч. 8 жінок.
Обсяги за 6 міс. 2019р. склали:

— піднятої води — 955,6,0 тис.м3,
— реалізованої води споживачам —
797,7 тис. м3.
Технологічні витрати та втрати питної
води за 6 місяців 2019 р. склали 16,5 % при
затверджених 19,86 %;
— перекачано стічних вод — 737,5
тис. м3.
Тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення
Робота підприємства значною мірою
залежить від тарифів на послуги.
На даний час тарифи для населення
складають: за послуги водопостачання
14,68 грн (з ПДВ), водовідведення — 15,0
грн за 1м³ (з ПДВ). Разом — 29,68 грн.
Для підприємств та установ водопостачання коштує 13,94 грн (з ПДВ) та водовідведення 14,32 грн за 1м³ (з ПДВ). Разом
— 28,26 грн.
Найбільшою проблемою для підприємства є низький рівень оплати населенням спожитих послуг. Так, за 6 місяців він
склав лише 85,0 %.
Станом на 01.07.2019 р. утворилась
критична дебіторська заборгованість населення за спожиті послуги. Незважаючи
на неодноразові звернення до споживачів
з приводу необхідності своєчасної оплати
послуг, борг населення перед підприємством складає 6 млн 671,1 тис. грн. Заборгованість населення з січня 2019 р. збільшилась на 43,8 %.
Вишгородське МКП «Водоканал» недоотримує значні кошти від населення, які
мало б спрямувати на заміну інженерних
мереж, закупівлю необхідних матеріалів та
обладнання, своєчасні розрахунки з кредиторами.
Підприємство за 6 місяців отримало
збитки в розмірі 86,3 тис. грн.
Заходи щодо роботи з дебіторською
заборгованістю (боржниками)
Відділом обліку щомісяця здійснюється
нарахування за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення по кожному
особовому рахунку та роздруковуються
квитанції на оплату цих послуг.
Контролери (п’ять чоловік) на початку
кожного місяця доставляють квитанції та
рахунки населенню. Поряд із тим, здійснюють планові перевірки щодо достовірності
наданих споживачами показників приладів
обліку води, а також цілісності пломб на
цих приладах.
З метою стримування зростання та
зниження дебіторської заборгованості на
підприємстві ведеться робота з її стягнення в судовому порядку.
За 6 місяців 2019 р. для стягнення дебіторської заборгованості з юридичних та
фізичних осіб підприємством проведено
претензійну роботу, подано до суду 132
заяви на загальну суму 924,0 тис. грн. Підприємство оплатило судові витрати у розмірі 32472,0 грн.
Контролери також вручають боржникам попередження про сплату заборгованості; укладають договори реструктуризації заборгованості (за 6 міс. укладено
чотири договори на суму 25,0 тис. грн).
Проте, заходи щодо реструктуризації
не забезпечують швидкого результату.
З бюджетними організаціями та установами складаються акти звірки; юридичним
особам, що мають незначну заборгованість, щомісячно направляються претензії .
Подання показників лічильників через сайт
МКП «Водоканал» надав можливість
споживачам передавати в електронному
режимі показники приладів обліку, проводити звірку нарахувань, сплачувати за послуги водопостачання та водовідведення
через сайт abonentinfo.com (абонентінфо).
Споживач може здійснити передачу показників за допомогою сервісу у будь-який
зручний час. Надані показники лічильників
будуть вказані у квитанції за холодне водопостачання та водовідведення для сплати
за минулий період.
Директор Вишгородського
МКП «Водоканал»
Г.В. ЧЕБАН

4

РАКУРС

Вишгород
Субота, 10 серпня 2019 року

Скандинавська ходьба для літніх людей
ЗДОРОВЕ ДОВГОЛІТТЯ
Районна організація Товариства
Червоного Хреста України за підтримки Вишгородської районної ради
започаткувала заняття зі скандинавської ходьби для людей поважного
віку у групі «Здорове довголіття».
Підопічні організації під керівництвом
професійного лікаря-реабілітолога С. І.
Данилюк двічі на тиждень займаються
ходьбою, прогулюються мальовничими
краєвидами, а також приймають водні
процедури на Київському водосховищі.
Для скандинавської ходьби використовуються спеціальні розсувні палиці,
які легко підганяються під зріст людини.
Унікальність методу в тому, що хребет
і колінні суглоби отримують мінімальне
навантаження. Під час ходьби з палицями задіяні практично всі м’язи верхньої
частини корпусу, які майже не працюють
протягом дня, — зокрема, плечового поясу, спини, пресу, грудей. Цей вид фізкультури повертає рухливість і повноцінне життя літнім людям. Підходить у
якості щоденного фітнесу тим, хто має

НЕБЕЗПЕКА

граничне перевищення ваги.
Місця у групі ще є. Телефон для довідок: (04596) 5-26-38.
Влас. інф.

Обережно: амброзія!

Серед небезпечних для здоров’я
людини факторів, які викликають
алергічні хвороби, значне місце займають рослини, особливо ті, які
ростуть біля наших домівок. Однією
з найбільш алергенних вважається
амброзія полинолиста. Квітковий пилок в період цвітіння амброзії, який
припадає на середину серпня і триває
аж до жовтня, має надзвичайно високу алергенну дію на організм людини.

Від такого виду алергії, за даними
ВООЗ, по всьому світу страждає більше
70 млн чоловік! Кожна квітка викидає в
атмосферу мільярди частинок пилку, які
можуть розноситися вітром на відстань
до 500 км.
Амброзія полинолиста — однодомна
рослина з родини айстрових (складноцвітих), за зовнішнім виглядом нагадує
полин гіркий. Вся рослина опушена, стебло пряме, гіллясте, листки довжиною
4-15 см. Верхній бік листової пластинки
темно-зелений, нижній — сірий, опушений. Амброзія полинолиста — надзвичайно небезпечний бур’ян. Засмічує
всі польові культури, овочеві, плодові,
виноград, пасовища, зарості чагарників. Вона щільно росте на узбіччях
доріг, берегах зрошувальних каналів,
ставків і річок та інших необроблюваних землях. Ця рослина завдає великої
шкоди як сільському господарству, так
і здоров’ю людини. У силу цього, амброзія заслуговує найпильнішої уваги як
з боку державних служб, на які покладений контроль за її розповсюдженням,
органів виконавчої влади, комунальних
підприємств, установ та організацій усіх
форм власності, так і з боку населення
— власників особистих домоволодінь
(господарств) та жителів багатоповерхових будинків.
Симптоми алергії
Як правило, алергічна реакція на

пилок амброзії нічим не відрізняється
від алергії на будь-яку іншу рослину.
Алергени, що містяться в пилку, швидко
руйнують захисний бар’єр слизових оболонок носа та очей, викликаючи чхання,
сльозотечу, кон’юнктивіт, погіршення
зору, першіння в горлі, свербіж та почервоніння шкіри, підвищення температури
тіла. В окремих випадках може бути набряк легень, ускладнення нападів бронхіальної астми та хронічних астматичних
бронхітів. У рідкісних випадках, потрапляючи в організм, пилок амброзії може
провокувати нетипові симптоми: головний біль, втрату смаку та нюху, пригніченість або підвищену дратівливість,
депресивний стан та погіршення сну.
Діагностика захворювання
Методи діагностики захворювання:
звернувши увагу на ці неприємні ознаки,
хворому слід звернутися в лікувальнопрофілактичну установу до лікаря для
уточнення діагнозу.
Подолати алергію
Як боротися з алергією на амброзію?
Найважливішим кроком у боротьбі з цим
неприємним захворюванням є усунення
контакту з алергеном — пилком амброзії. Без цієї умови не допоможуть навіть
найсильніші таблетки від алергії. Тому,
важливо знищити всю наявну амброзію
біля свого житла (зробити це потрібно
ще до цвітіння бур’яну, найбільш дієвий
засіб — виривання рослини з коренем).
Вдома регулярно проводити вологе прибирання, вичищаючи диванні подушки,
килими та м’які іграшки, на яких може
осідати пилок. У період цвітіння рослини
не слід тримати вікна і кватирки відкритими; випрану білизну не слід сушити на
вулиці; після прогулянки необхідно помитися, а одяг регулярно прати.
Боротьба з бур’яном
Оскільки амброзія полинолиста розмножується тільки насінням, слід не допускати її цвітіння. На присадибних ділянках та клумбах необхідно виривати
амброзію. Чим менша рослина, тим легше проводити цю процедуру.
На земельних ділянках підприємств,
установ та організацій, на територіях
населених пунктів та територіях, прилеглих до присадибних ділянок громадян,
найбільш розповсюдженим методом боротьби є скошування, яке повинно бути
системним протягом тривалого часу.
Для боротьби з амброзією, поза
межами населених пунктів, можливе використання хімікатів — гербіцидів.

Інтерактивний гід —
у кожному сучасному телефоні
МАНДРІВКА У ЧАСІ
Примітні жовті таблички з QRкодами з’явились на історичних
пам’ятках Вишгорода, і тепер кожен
охочий може дізнатись багато цікавого, завантаживши через цей код
інформацію на свій телефон. Як це
працює – тестували і учасники пресконференції «Мандрівка у часі історичною Вишгородщиною», що відбулася 5 серпня.
Отже, як це працює? Дуже просто:
треба навести камеру смартфона на квадратну картинку, і зашифрована інформація стане доступною. Якщо смартфон
сучасний, у ньому вже встановлено сканер, програмне забезпечення на основі
ОС Android – сканування відбувається
автоматично. Але це доступно й тим, у
кого в телефоні є камера, тільки спочатку
треба скачати з інтернету і завантажити
безкоштовну програму для зчитування
кодів.
Першим містом в Україні, де було
офіційно запроваджено QR-коди в туристичній сфері, став Львів. У великих
містах QR-коди в музеях і на історичних
пам’ятках уже увійшли в розряд звичних.
Ними активно користуються туристи та
й місцеві жителі, які хочуть більше дізнатися про той чи інший об’єкт. А ось
для малих міст, а тим більше для сільської місцевості, це поки що новинка. Її
впроваджує у межах проекту «Історико-культурна спадщина Вишгородщини:
QR-кодування, моніторинг, апробація й
популяризація» Вишгородський істори-

ко-культурний заповідник (ВІКЗ). Проект
реалізується за підтримки Українського
культурного фонду (УКФ).
«Для малих територій, зокрема, для
Вишгородського району, це справжнє
відкриття. Адже багата історико-археологічна спадщина міста, на жаль, не проявлена зовні. Туристи часто запитують: де
ж тут поховані Борис і Гліб, де залишки
фортифікацій, давні вали? Без візуального підтвердження важко щось пояснити. Тому ми колегіально вирішили, що
впровадження нових технологій, встановлення QR-кодів на знакових об’єктах
надасть Вишгороду нового поступу в залученні молоді, в зацікавленості туристів.
Окрім пам’яток у Вишгороді, QR-кодами
будуть оснащені також кілька знакових
об’єктів у районі, які мають значення національного масштабу. Це Історичний
парк Межигір’я, Межигірський СпасоПреображенський монастир тощо», —зауважила директор ВІКЗ, кандидат історичних наук Влада Литовченко.
Заступник міського голови Вишгорода Трохим Іванов підкреслив: «Ми зараз
є свідками того, як сучасні технології приходять в історико-культурну сферу нашого древнього і славного своєю історією
міста».
Усі бажаючі учасники конференції
протестували QR-коди, встановлені на
набережній Вишгорода, один із яких присвячений історії затоплених сіл, які зникли з карти Вишгородського району під
час будівництва Київської ГЕС.
За інф. Вишгородського історикокультурного заповідника

ПОЕТИЧНИЙ ЗОШИТ

Краса
землі моєї

У коси чепурні.
Синіє вітру річка
Лазурні літа дні.
Хто ми?

Краса землі моєї
Проникливо цвіте.
В тихесеньких лілеях
Мереживо святе.

Серця клекочуть громи –
Хто ми?
Часу нетлінні схрони,
Хто ми?

У вишні зріє промінь
Марцевої жаги,
Викохуючи гомін
Медової доби.

Аркуші, терн корони,
Хто ми?
Склепи, хрести і дзвони,
Хто ми?

Пшениця янтаріє,
Прийшла її пора,
Жарини сонця гріють,
Як маму дітвора.

Пращурів клич невтомний,
Хто ми?
Ворогу лють, судоми,
Хто ми?

Ось соняшник схиляє
Голівоньку палку.
Замріяно злітає
Лебедик на ставку.

Спадщини жар, клейноди,
Хто ми?
Мул, каяття, забобони,
Хто ми?

Верба вплітає стрічку

Мертвих руїн бастіони,

Хто ми?
Сильний, незламний народе,
Хто ми?
Ната
ГОНЧАРЕНКО

Відстані

Розтали в темряві вокзал
І силует твій на пероні.
Твоя непрохана сльоза
Скотилась у моє безсоння.
Коліс ритмічний перестУк
Рахує миті до світання.
Не можна звикнуть
до розлук!
# Львів - Київ.
Спогади. Кохання.
Анатолій
ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ

Вишгород
Субота, 10 серпня 2019 року

«Золото» та «срібло» —
у Ростислава
Крижанівського
ВПІЗНАЙ НАШИХ!
На престижному спортивному форумі — літньому Олімпійському
фестивалі-2019
з
плавання у Баку учень Вишгородської РК ДЮСШ Ростислав
Крижанівський виборов «золото» та «срібло».
«Думаю, що європейський
фестиваль склався для мене добре. Разом із золотою нагородою
я не лише покращив свій час, а й
побив юнацький рекорд України.
Однак на дистанції 200 метрів брасом, де я став другим, не вдалося
показати свій максимум — міг краще. Але в цілому виступом задоволений», — каже Ростислав.
Успіхами Р. Крижанівського
пишається спортшкола та Вишгородська ЗОШ № 1, де він навчається. Вітаємо його тренера Геннадія Жданова, а нашому юному
землякові бажаємо підкорити нові
вершини.
Влас. інф.
Часом життя нагадує морську безодню, страшний вир, що затягує все
глибше і глибше, перекриває кисень.
У такі хвилини здається, що прийшов
кінець… Хтось називає цей період
«ще однією сторінкою життя», котру
треба просто перегорнути, інші — випробуванням, яке треба просто пережити… Просто… Якби ж усе було так
просто…

зупинився, а ще краще, щоб він повернувся назад і нічого цього не було, щоб
усі були здорові і щасливі... Але цього
не станеться. «І чого ж лікарі так довго їдуть? Їх викликали ще 15 хвилин
тому... Чи то час так повільно тече?! Що
ж робити?..» – роїлись думки в голові.
Дівчина підійшла до батька, подивилась на нього і раптом подумала, що
це останній день, коли вона може бути

ДРАЙВ

Фінансування для Пірнівського
дитсадка відновлено
Реконструкцію і добудову Пірнівського дитячого садочка буде продовжено.
Цей соціально важливий об’єкт почали розбудовувати ще у 2016 році, однак через відсутність коштів роботи були призупинені. Проте, зважаючи на
велике значення цього об’єкта і для Пірново, і для найближчих сіл лівобережжя та попри те, що наразі об’єкти капітального будівництва у Київській області
здебільшого «стали на паузу», на останній сесії обласної ради Андрій Пещерін
наполіг на розгляді цього питання та виділенні коштів для Пірново. Власне,
стосовно будівництва розглядалося тільки два питання — добудова школи у
м. Вишневому та Пірнівський садочок.
Депутати перейнялися проблемою і проголосували «за».
Попри це позитивне рішення, за інформацією від Андрія Пещеріна, ризики все
ще
залишаються.
ДОБРА НОВИНА
Насамперед, це реорганізація відповідних департаментів
Київської обласної
державної адміністрації, яка затягнулася у зв’язку зі зміною керівників.
Щодо більшості
проектів по області,
за які було проголосовано ще у травні,
поки що не розпочаті ані тендерний
розгляд, ані будівельні роботи. Звісно, на це є й певні об’єктивні причини, але якщо
найближчим часом нічого не зміниться, то будівельні роботи можуть стартувати у
несприятливих осінніх умовах, і, відповідно, кошти не будуть повністю освоєні.
Втім, і обласний депутат А. Пещерін, і Пірнівський сільський голова С. Книжніков
роблять усе для прискорення необхідних процедур — пірнівські діти не будуть кинуті
напризволяще.
Влас. інф.
все було, як у тумані... Вона нікого не
впізнавала, просто нечітко бачила людські постаті. Зайшла у свій клас, ні з ким
не привіталась. Всі уроки просиділа,
дивлячись у вікно. Здавалося, всі від неї
чогось хочуть. І чому саме зараз? Чому
саме в цей день? Навіть вчителі ніби
змовились: весь день викликають. А
вона не знає, вона не готова до уроку...
Їй погано, вона зараз розплачеться.

Так добре із вами, мамо і тату
Всі кудись поспішали... чогось хотіли,
стривожено метушилися.. Явно щось
трапилося, і це «щось» нічого хорошого не віщувало. На ґанку під’їзду стояла
дівчина. Її очі зволожені, ще трохи – і
вони вже не стримуватимуть гіркого потоку сліз. Вона похилила голову донизу
і боялася зустріти чийсь погляд, аби не
заплакати. Бо заплаче і не зможе зупинитися. В її голові – різні думки: «Як? Як
це може бути?.. Ні! Це – неправда. Я не
вірю!..».
Квартира переповнена людьми. Але
потроху всі виходять, і ось залишається
всього кілька осіб. На ліжку в кімнаті –
чоловік, на вигляд йому років сорок. З
рота тече кров... Поруч сидить його дружина. Вона тримає його за руку і плаче
без упину.
У погляді стільки страху, болі та безвиході! Вона НЕ хоче ЙОГО втрачати!
На килимі посеред кімнати теж кров...
Але чоловік живий. На його оповитих
туманом очах теж сльози, хоч він і мало
що розуміє.
У кімнату зайшла дівчина, яка стояла біля входу в під’їзді, підійшла до
мами і шепнула їй щось на вухо. Жінка схопилася і вийшла… Атмосфера у
кімнаті стала нестерпною. Батько важко дихав... Здавалося, на нього уже
опускалась тінь смерті. Серце у грудях
дівчини шалено билось, ніби хотіло вистрибнути і побігти якнайдалі із цього
страшного сну.
Вона боялась... Тепер уже всього.
Навіть дихати. Їй хотілося, щоб час

ЖИТТЄВІ ПЕРЕХРЕСТЯ

з ним поряд... з ним – живим. Захотіла
сказати, як його любить, як він їй потрібен, але не змогла вимовити ні слова.
Тільки плакала...
Нарешті приїхала «швидка». Лікарі
оглянули чоловіка, зробили йому якийсь
укол, посадили в машину і поїхали...
Ніхто нічого не розумів. Дівчина залишилась вдома з молодшим братиком, а
мама поїхала.
Була вже глибока ніч, на небі світив
місяць. Люди почали розходитись – не
було вже нічого цікавого. А дівчина так і
стояла, тримаючи братика за руку.
До ранку мама не повернулася. Був
понеділок – і треба було йти до школи.
Дівчина пішла. Вона мало що розуміла,
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Хочеться закричати всім, щоб відчепилися. Хочеться розповісти, що сталося. «Але ні, не можна, не буду! Колись
цей день скінчиться...», – зі сльозами
на очах заспокоювала себе. А час ніби
навмисно тягнеться так повільно… Знущається, мабуть…
Приходить додому, дзвонить мамі...
Питає, що там, чи відомо вже щось?..
Мама лиш каже, щоби вона брала брата і їхала в місто, у лікарню.
І знов серце шалено стрибає в грудях...
«Невже це все? Він помирає? Не побачу більше мого тата?.. Мого милого,
любого тата.... Єдиного і найкращого...»
– знову найгірші думки нависли, немов

надокучливі мухи. І дівчина похапцем
почала збиратися.
Ось вони з братом вже сидять в автобусі. Він переповнений, душно. Ще
трохи – і не буде чим дихати. Сльози
вкотре застилають очі...
І знову погляд втуплюється у вікно.
Там, на вулиці, все так швидко змінюється, будинки і дерева біжать кудись...
тікають від автобуса... біжать туди, куди
вчора бігли ті люди?
Автобус все їде. Він зупиняється,
стоїть і знову їде. І так завжди. На узбіччі стоїть розбитий автомобіль – аварія.
Можливо, хтось загинув. Чому всі помирають? Навіщо? Ми ж так мало встигаємо зробити за життя...
Нарешті автобус зупинився на потрібній зупинці. Дівчина несміливо вийшла. Маленький братик вчепився своїми пухкими пальчиками у її спітнілу від
хвилювання долоню. Як йому добре, що
він ще так мало розуміє! А у неї підкошуються ноги, тремтять руки...
Згадувались усі слова, які говорила
батькові зопалу, коли той відмовляв у
покупці якоїсь дрібниці чи сварив за те,
що затрималась у подруги…
Біля лікарні їх чекає медсестра у білому халаті. Чомусь вона нагадала їй
ангела. Зустрічає дітей із посмішкою
і заводить у батькову палату. Дівчина
боїться. Вона думає, що батько вже помирає і це – прощання. Але, зайшовши
в палату, бачить, що батько живий. Ще
й який живий! Він посміхається, обіймає
дітей... Радіє.
А вона – плаче, так щиро можуть
плакати тільки діти. Обіймає батькову
шию руками, пригортається до грудей.
Шепоче: «Люблю…, пробач…».
У такі хвилини розумієш, що таке
справжнє щастя. Адже воно не у
статках чи славі, а у найрідніших людях – батьках, які завжди з вами поруч і не потребують ніяких доказів
любові. Вони віддають свою ніжність
та доброту, пробачають усе, завжди
підставлять надійне батьківське плече, пригорнуть, сховають від незгоди
під свої крила.
Вікторія ШМИГОРА
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Програма ТБ

Вишгород
Субота, 10 серпня 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 12 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»
17:20 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 «Секретнi
матерiали»
20:45, 21:45 Т/с «У недiлю
рано зiлля копала»
22:50 Т/с «Байки Мiтяя»
2+2

6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
10:05, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:50 «ДжеДАI»
11:15, 19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
15:00 Х/ф «В iм’я
короля-2»
16:45 Х/ф «В iм’я
короля-3»
21:25 Т/с «Касл-5»
23:50 Х/ф «Спис долi»
UA:ПЕРШИЙ
6:40 Додолики
07:00 Країна на смак
08:05 Енеїда
09:05, 13:45 #ВУКРАЇНI
09:35, 11:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
10:55, 14:15 Телепродаж

12:45, 23:30 Своя земля
13:00, 15:00, 18:00, 21:00
Новини
13:10 Бюджетники
14:30 Д/ц «Аромати
Грецiї»
15:15 Х/ф «Грозовий
перевал» 1с.
16:35 Д/ц «Особливий
загiн»
17:30 Перша шпальта
18:25 Тема дня
20:00 Д/ц «Дикi тварини»
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
11:20 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 Т/с «Вiддай мою
мрiю»
23:30 Агенти
справедливостi
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Гномео та
Джульєтта»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00 Вечiрка

14:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
19:00 СуперЖiнка
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
23:00 ЛавЛавCar 3
00:00 Країна У
СТБ
6:55 Т/с «Коли ми вдома»
09:55 МайстерШеф
13:35 Цiєї митi рiк потому
15:40, 18:00 Х/ф «Мiж
нами гори»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:40 Х/ф «Убивство в
«Схiдному експресi»
21:00 Т/с «Крiпосна»
22:45 Т/с «Майор i магiя»

09:50, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:40, 12:25 Х/ф «Моє
велике грецьке весiлля»
12:00 «Новини»
14:00 Х/ф «Закони
привабливостi»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Птаха у клiтцi»

10:10 Не дай себе
обдурити
11:00 Антизомбi
11:50, 13:20 Х/ф
«С.В.О.Т.: Перехресний
вогонь»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05 Х/ф «С.В.О.Т.: В
облозi»
16:25 Х/ф «С.В.О.Т.:
Спецназ мiста янголiв»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Теорiя змови
21:30 Т/с «Контакт»
00:30 Т/с «Таємницi та
брехня»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

5 КАНАЛ
06:20, 15:15 Невигаданi
iсторiї
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Т/с «Тягар iстини»
10:50, 12:25 Х/ф «007:
СПЕКТР»
12:00 «Новини»
14:00 Т/с «Дiєвi лiки»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Птаха у клiтцi»

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Теорiя змови
11:10, 13:20, 21:25 Т/с
«Контакт»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 Х/ф «Iндiана Джонс:
У пошуках загубленого
ковчега»
16:30 Х/ф «Iндiана Джонс
i Храм Долi»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
00:25 Т/с «Таємницi та
брехня»

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

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,

НОВИЙ КАНАЛ
07:10 М/с «Том i Джеррi в
дитинствi»
08:10, 16:50 Хто зверху?
09:50 Т/с «Цiлком
секретно»
12:40 Заробiтчани
20:50 Х/ф «2:22»
23:00 Х/ф «Цунамi»

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Т/с «Тягар iстини»
11:15, 12:25 Х/ф «007:
Доктор Ноу»
12:00 «Новини»
14:00 Т/с «Дiєвi лiки»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Птаха у клiтцi»

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:25, 13:20, 21:25 Т/с
«Контакт»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Машина часу»
16:20 Х/ф «Iндiана Джонс
i останнiй хрестовий
похiд»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
00:25 Т/с «Таємницi та
брехня»

ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

Куртизанка»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:10 Х/ф «Єсенiя»
21:00 Т/с «Крiпосна»
22:45 Т/с «Майор i магiя»

призначення 2»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:35, 13:15, 21:25 Т/с
«Контакт»
12:45, 15:45 Факти. День
16:20 Х/ф «Iндiана
Джонс i королiвство
кришталевого черепа»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi.
Дайджест
00:25 Т/с «Таємницi та
брехня»

00:45 Детектор брехнi
НОВИЙ КАНАЛ
6:25, 07:45 Kids Time
06:30 М/с «Том i Джеррi в
дитинствi»
07:50 Х/ф «Монстри»
09:50 Х/ф «Монстри 2.
Темний континент»
12:20 Х/ф «Зорянi вiйни:
Пробудження сили»
15:10 Х/ф «Бунтар один»
17:50 Аферисти
22:10 Х/ф «Полтергейст»
00:20 Х/ф «Дрейф»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»

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, 13 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»
11:00 «Мiняю жiнку»
13:45 «Сiмейнi
мелодрами»
14:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:20 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 «Секретнi
матерiали»
20:45, 21:45 Т/с «У недiлю
рано зiлля копала»
22:50 Т/с «Байки Мiтяя»
2+2

6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Величний Джо»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:20 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Меч дракона»
15:45 Х/ф «100 градусiв
нижче нуля»
19:20 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:25 Квалiфiкацiя ЛЧ
«Динамо»- «Брюгге»
22:25 Т/с «Касл-5»
23:15 Т/с «Касл-4»
UA:ПЕРШИЙ
6:40 Додолики
07:00, 13:10 Країна на
смак
08:00 Енеїда

09:00, 19:30 #ВУКРАЇНI
09:30, 11:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
11:05, 14:15 Телепродаж
13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:15 Новини
14:30 Д/ц «Аромати
Грецiї»
15:15 Своя земля
15:30 Бюджетники
15:55 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
18:25 Тема дня
20:00 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 Нашi грошi.
Дайджест
22:15 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
11:20 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 Т/с «Вiддай мою
мрiю»
23:20 Контролер
00:00 Агенти
справедливостi
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок

10:15 Х/ф «Кiт у чоботях»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00 Вечiрка
14:00, 19:00 СуперЖiнка
15:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
23:00 ЛавЛавCar 3
00:00 Країна У
СТБ
6:50 Т/с «Коли ми вдома»
09:35 МайстерШеф
13:45 Цiєї митi рiк потому
15:45, 18:00 Х/ф
«Убивство в «Схiдному
експресi»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини

18:50 Х/ф «Фокус»
21:00 Т/с «Крiпосна»
22:45 Т/с «Майор i магiя»
НОВИЙ КАНАЛ
6:45, 08:05 Kids Time
06:50 М/с «Сiмейка
Крудс»
07:50 М/с «Том i Джеррi в
дитинствi»
08:10, 19:00 Хто зверху?
10:10 Т/с «Цiлком
секретно»
12:50 Заробiтчани
16:50 Варьяти
21:00 Х/ф «Знамення»
23:20 Х/ф «Синя безодня»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини

19:00, 22:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:45 Будiвельний
стандарт
08:20, 10:10 Полiгон
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, 14 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»
11:00 «Мiняю жiнку»
13:45 «Сiмейнi
мелодрами»
14:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:20 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 «Секретнi
матерiали»
20:45, 21:45 Т/с «У недiлю
рано зiлля копала»
22:50 Т/с «Байки Мiтяя»

2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Величний Джо»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:20 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:30 Х/ф «Мисливцi за
релiквiями»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:40, 00:10 Т/с «Касл-5»
UA:ПЕРШИЙ
6:40 Додолики
07:00, 15:15 Країна на
смак
08:00, 13:10 Енеїда
09:00 #ВУКРАЇНI

09:30, 11:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
10:55, 14:15 Телепродаж
12:45 Своя земля
13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:15 Новини
14:30 Д/ц «Аромати
Перу»
16:15 Д/ц «Особливий
загiн»
17:30 Нашi грошi
18:25 Тема дня
20:00 Д/ц «Дикi тварини»
20:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:45 Бюджетники
22:15 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
11:20 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 Т/с «Вiддай мою
мрiю»
23:20 Гучна справа
00:00 Агенти
справедливостi
ТЕТ

6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Перната
банда»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00 Вечiрка
14:00, 19:00 СуперЖiнка
15:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
23:00 ЛавЛавCar 3
00:00 Країна У
СТБ
6:50 Т/с «Коли ми вдома»
09:50 МайстерШеф
13:50 Цiєї митi рiк потому
15:50, 18:00 Х/ф «Фокус»
17:30, 22:00 Вiкна-

Новини
18:40 Х/ф «Чесна
Куртизанка»
21:00 Т/с «Крiпосна»
22:45 Т/с «Майор i магiя»
00:45 Детектор брехнi

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, 15 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»
11:00 «Мiняю жiнку»
13:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
14:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:20 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 «Секретнi
матерiали»
20:45, 21:45 Т/с «У недiлю
рано зiлля копала»
22:50 Т/с «Байки Мiтяя»

2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Величний Джо»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:20 «Загублений
свiт»
14:00 Х/ф «Ураган 500
миль на годину»
15:30 Х/ф «Останнiй
легiон»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:30, 23:05 Т/с «Касл-5»
UA:ПЕРШИЙ
6:40 Додолики
07:00 Країна на смак
08:05, 15:15 Енеїда
09:05, 17:30 #ВУКРАЇНI

09:35, 11:20 Т/с «Галерея
Вельвет»
11:00, 14:15 Телепродаж
12:45 Своя земля
13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:15 Новини
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:30 Д/ц «Аромати
Перу»
16:15 Д/ц «Особливий
загiн»
17:15 Погода
18:25 Тема дня
19:30 Перший на селi
20:00 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 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
11:20 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 Т/с «Вiддай мою
мрiю»
23:20 Слiдами
00:00 Агенти
справедливостi

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:15 Х/ф «Спiвоче
деревце»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00 Вечiрка
14:00, 19:00 СуперЖiнка
15:00 4 весiлля
17:00 Панянка-селянка
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
23:00 ЛавЛавCar 3
СТБ
6:50 Т/с «Коли ми вдома»
09:15 МайстерШеф
13:10 Цiєї митi рiк потому
15:25, 18:00 Х/ф «Чесна

НОВИЙ КАНАЛ
6:15, 08:05 Kids Time
06:20 М/с «Сiмейка
Крудс»
07:20 М/с «Том i Джеррi в
дитинствi»
08:10, 17:00 Хто зверху?
10:10 Т/с «Цiлком
секретно»
12:50 Заробiтчани
20:50 Х/ф «Пункт
призначення»
22:50 Х/ф «Пункт

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Т/с «Тягар iстини»
11:00, 12:25 Х/ф «007: Iз
Росiї з любов’ю»
12:00 «Новини»
14:00 Т/с «Дiєвi лiки»
15:50, 16:45 «Речдок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Птаха у клiтцi»

5 КАНАЛ
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
08:20, 15:15 Невигаданi
iсторiї
09:25, 17:45 Час громади
11:10, 12:25, 13:10, 17:10
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Медекспертиза.
Поради
18:20, 19:30
Iнформацiйний вечiр
23:15 Док. проект «Собор
на кровi»

П ’ Я ТН ИЦ Я, 16 СЕРПНЯ 2019 Р ОК У
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»
11:00 «Мiняю жiнку»
13:45 «Сiмейнi
мелодрами 6»
14:45 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:20 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:20, 22:25 «Лiга смiху»
00:30 «Київ Вечiрнiй»
2+2
6:00 Мультфiльми

08:00 Т/с «Величний
Джо»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:20 «Загублений
свiт»
13:55 «Помста природи»
14:05 Х/ф «Земний
Апокалiпсис»
15:35 Х/ф «Астероїд
проти Землi»
19:25 Х/ф «Вулкан»
21:20 Х/ф «Висота»
23:00 Х/ф «Вiдсiч»
UA:ПЕРШИЙ
6:40 Додолики
07:00 Країна на смак
08:05 Енеїда

09:05 #ВУКРАЇНI
09:35, 11:15 Т/с «Галерея
Вельвет»
13:00, 15:00, 18:00, 21:00
Новини
13:10 Д/ц «Браво, шеф!»
14:30 Д/ц «Аромати
Перу»
15:15 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/ц «Особливий
загiн»
17:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
19:30 Розсекречена
iсторiя
20:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:55 Перша шпальта
23:00 Х/ф «Сiльвiо та

iншi»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:45 Т/с «Вiдкрите вiкно»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22:00, 23:30 Т/с «Веселка
в небi»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Замок
Шрекенштейн»
11:30 Т/с «Рання пташка»

13:15 Вечiрка
14:15, 19:00 СуперЖiнка
15:15 4 весiлля
16:15 М/ф
«Льодовиковий перiод 2:
Глобальне потеплiння»
18:00 Панянка-селянка
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 3.
Ера динозаврiв»
23:00 Х/ф «Весiльний
погром»
СТБ
6:35 Т/с «Майор i магiя»
14:30 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»

16:25, 18:00 Х/ф «Єсенiя»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
19:45 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди Адель Блан-Сек»
22:45 Х/ф «Iз 13 в 30»
НОВИЙ КАНАЛ
7:00 М/с «Том i Джеррi в
дитинствi»
08:00 Kids Time
08:05 Хто зверху?
09:50 Половинки
15:40 Х/ф «Прокляття
фараона Тута»
19:00 Х/ф «Пункт
призначення»
21:00 Х/ф «Пункт
призначення 3»

22:50 Х/ф «Пункт
призначення 4»
00:30 Т/с «Клiнiка»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:00 Т/с «Тягар iстини»
11:20, 12:25 Х/ф «007:
Голдфiнгер»
12:00 «Новини»
14:00 Т/с «Дiєвi лiки»
15:50, 16:45, 23:35
«Речдок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Справа
хоробрих»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:05, 13:20, 16:20, 22:55
Т/с «Обмани себе»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 23:50 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Дизель шоу
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, 00:00 Час
новин
07:10, 08:15, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:25 Свiтла енергiя
09:25, 16:45 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
18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:45 Док. проект «Собор
на кровi»

С У Б ОТ А , 17 СЕРПНЯ 2019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 23:30 «Свiтське
життя»
06:50 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 11:15, 12:20, 13:20,
14:25 «Свiт навиворiт 5»
16:05 «Жiночий квартал»
18:30 «Розсмiши комiка.
Дiти»
19:30 «ТСН»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:30 «Вечiрнiй квартал»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»

09:00 «Загублений свiт»
14:00 Х/ф «Вулкан»
15:55 Х/ф «Ураган 500
миль на годину»
17:25 Х/ф «Подвiйний
дракон»
19:15 Х/ф «Подвiйний
удар»
21:15 Х/ф «Морська
пригода»
23:05 Х/ф «Мега-акула
проти Колоса»
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, 14:50 Телепродаж
12:00 М/с «Дуда i Дада»
12:10 М/с «Марин та його
друзi. Пiдводнi iсторiї»
13:00 Х/ф «Грозовий
перевал» 2 с.
14:15 Д/ц «Мальовничi
села»
15:10 Д/ц «Фестивалi
планети»
15:40 Д/ц «Браво, шеф!»
17:35 Д/ф «Патагонiя.
Вiд Камаронес до гори
Дарвiна»
18:35 Д/ц «Мегаполiси»
19:00 Д/ц «Супер-Чуття»
20:00 Розсекречена
iсторiя
21:00, 23:20 Новини

21:25 UA:БОКС
22:20 Т/с «Монро»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30, 05:30 Зiрковий
шлях
09:00, 15:20 Т/с «Вiддай
мою мрiю»
17:10, 21:00 Т/с «Лист
помилково»
20:00 Головна тема
23:00 Шоу Братiв
Шумахерiв
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:45 М/ф «У пошуках

йєтi»
13:20 Х/ф «Спiвоче
деревце»
14:30 Панянка-селянка
17:30 Х/ф «Три горiшки
для Попелюшки»
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
6:15 Т/с «Коли ми вдома»
07:15 Х/ф «Iван Бровкiн
на цiлинi»
09:10 Х/ф «Людинаамфiбiя»

11:10 Т/с «Тiнь кохання»
15:05 Т/с «Крiпосна»
19:00 Т/с «Трава пiд
снiгом»
23:00 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди Адель Блан-Сек»
НОВИЙ КАНАЛ
07:40 Подiум
09:40 Хто зверху?
15:40 Х/ф «Дев’ять
життiв»
17:30 М/ф «Гноми вдома»
19:00 Х/ф «Аксель»
21:00 Х/ф «Вiдьмина
гора»
22:50 Х/ф «Пункт
призначення 5»
ІНТЕР

07:25 Х/ф «Поживемо побачимо»
09:00 «Шiсть соток»
10:00 «Готуємо разом»
11:00 Х/ф «Полин - трава
гiрка»
13:00 Х/ф «Калина
червона»
15:00 Х/ф «Поклич мене у
свiтлу далину»
17:00, 20:30 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
20:00 «Подробицi»
22:00 Х/ф «Танго
кохання»
00:00 Х/ф «Навiщо ти
пiшов»
ICTV
7:45 Я зняв!

09:35 Дизель шоу
10:55 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Обмани себе»
14:05 Х/ф «Ковбої проти
прибульцiв»
16:25 Х/ф «Блейд»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Блейд-2»
21:25 Х/ф «Блейд-3:
Трiйця»
23:30 Т/с «Контакт»
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
13:45 Навчайся з нами
16:10, 20:00 Рандеву
17:15 Стоп корупцiї!
18:15 Док. проект
18:25 Полiгон
19:25 Особливий погляд
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних
проектiв

РІЗНЕ

Вишгород
Субота, 10 серпня 2019 року

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ

Варення з персиків
Персикове варення — одне з найвишуканіших.
Йому завжди раді дорослі та діти, а готувати його
досить просто.

Густе персикове варення на зиму
Інгредієнти:
1 кг персиків, 1,5 кг цукру, 0,5 кг слив, 1 ст. л. желатину, вода.
Приготування:
Персики та сливи порізати скибочками, засипати цукром і сухим желатином.
Дати постояти кілька годин.
Долити 0,5 склянки води, розмішати. Варити на повільному вогні хвилин 30-40. Розлити у банки. Зберігати
в холодильнику.

Мус (або джем)
із персиків «п’ятихвилинка»
Інгредієнти:
Персики свіжі — 800 г, цукор — 500 г, сік лимонний — 1 ч. л.
Приготування:
Персики промити, розрізати навпіл і вийняти кісточку. Розрізати половинки персиків на скибочки й засипати цукром. Акуратно перемішати. Залишити на 3 години. За цей час персики пустять сік.
Перекласти персики у товстостінну каструлю, додати лимонний сік, довести до кипіння і варити на невеликому вогні 5 хвилин після закипання.
Гаряче варення відразу закатати в стерилізовані банки. Остудити під ковдрою, перевернувши на кришки.

Поставити посудину на вогонь, довести вміст до
кипіння, прокип’ятити 5 хвилин і відставити на пів дня
(приблизно на 5 годин).
Потім знову поставити таз на вогонь, довести варення до кипіння, зменшити вогонь і кип’ятити 15 хвилин.
Потім відставити до вечора (ще на 5 годин). Увечері
проробити те ж саме, продовживши кип’ятіння до 20
хвилин. Розлити варення у стерилізовані банки, закрити кришками, перевернути банки й залишити до ранку.
Вранці банки обмити, обтерти насухо і поставити на
зберігання.

Персиковий джем із кісточками
Інгредієнти:
Персики — 1 кг, сода — 1 ст. л., цукор — 1-1.2 кг,
вода — 1-1.2 л.
Приготування:
Помити персики, не зачіпаючи цілісність шкірки.
Щоби плоди як слід просочилися сиропом, а особливо
стиглі екземпляри не лопнули при кип’ятінні, можна наколоти шкірку зубочисткою.
Розмішати у 3-х літрах холодної води столову ложку
соди. Викласти персики в розчин, залишити на 20-25
хвилин, потім промити. Така маніпуляція зробить шкірку
міцнішою, при цьому не зіпсує смак консервації.
Приготувати цукровий сироп: змішати одну частину
води та одну частину цукру, довести до кипіння.
У закипілий сироп обережно опустити персики, довести до кипіння, зняти з вогню, швидко знявши пінку.
Через 5-6 годин варення повторно довести до кипіння.
Шумівкою або великою ложкою викласти персики в
підготовлені банки, залити киплячим сиропом. Закупорені банки накрити.

Повидло з персиків без кісточок
Інгредієнти:
Персики без кісточок — 1 кг, цукор — 1 кг.
Приготування:
Персики ретельно промити, розрізати навпіл, вийняти кісточки та скласти в скляний посуд, пересипаючи
шари цукром. Зробити це краще ввечері, щоб персики
постояли ніч і пустили сік.
Вранці акуратно перелити персики з соком у ємкість
для варіння, намагаючись не пошкодити половинки ягід.
ОГОЛОШЕННЯ
Райвійськкомат оголошує набір
на військову службу за контрактом
до військової частини А 2167 (м. Біла
Церква), А 1815 (смт Гончарівське),
до Десантно-штурмових військ (м.
Житомир) Збройних сил України
На військову службу за контрактом
приймаються громадяни віком від 18
до 40 років, а під час особливого періоду — до 60 років, які мають відповідну
фізичну підготовку та пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби.
Мінімальне грошове забезпечення
військовослужбовця найнижчої категорії з 1 січня 2019 року — від 11 000

гривень.
При укладанні контракту Міністерством Оборони України виплачується
одноразова допомога у розмірах від 17
000 до 19 000 гривень (в залежності від
військового звання), а також громадянам Вишгородського району — грошова винагорода від Вишгородської РДА
у розмірі 10 000 гривень на картковий
рахунок.
Детальніше — за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 5, каб. № 6-а,
Тел: (04596) 5-43-45, 067-948-09-38.
Микола ПРИБОРА,
військовий комісар
Вишгородського районного
військового комісаріату
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ДЯКУЮ ЗА ДОВІРУ ТА ПІДТРИМКУ!

3-тє місце у Вишгороді —
гідний результат!
Шановна громадо! Друзі!
Минулого тижня Центральна виборча комісія оголосила результати виборів у Раду за
партійними списками. Опубліковані також на
офіційному сайті ЦВК результати по нашому
96 мажоритарному округу.
Щиро
дякую
всім, хто підтримував мене під час
виборчої кампанії
до Верховної Ради
України, дякую за
кожен голос та за
кожне тепле слово!
Безмежно вдячна
всім і кожному за
віру в мене та натхнення!
Я вийшла на дистанцію, не зійшла з неї під
час перегонів та завдяки вам гідно фінішувала,
зайнявши почесне 3-тє місце у рідному Вишгороді та 8-ме — в окрузі серед 19 кандидатів. Дякую!
Я з повагою ставлюсь до думки та вибору
кожного. Дякую всім, хто об'єднався заради
чесних виборів та захисту голосів виборців. У
єдності — сила!
Дякую своїй команді за титанічну роботу та
максимальну віддачу! Ціную та дорожу кожним
із вас! Дякую своїй родині за терпіння, підтримку, любов — з вами я непереможна!
Слідуючи настановам сім’ї і друзів, не здаюся
та йду вперед! І надалі з вами та для вас!
З повагою
Тетяна БРАЖНІКОВА

Адміністрація комунального некомерційного підприємства «Вишгородська центральна районна лікарня» Вишгородської районної ради повідомляє, що з 01 серпня 2019 року у зв’язку з реорганізацією закладу змінилась назва КЗ «Вишгородська ЦРЛ» на:
комунальне некомерційне підприємство «Вишгородська центральна районна лікарня» Вишгородської районної ради (КНП «Вишгородська ЦРЛ» ВРР).
Код ЄДРПОУ 01994391
адреса: 07300, вул. Кургузова, 1, м. Вишгород, Київська область.
Іван КЛЮЗКО, генеральний директор

Оренда приміщення 52 м кв., центр Вишгорода. Тел: (096) 285-06-15
31 серпня (субота) 2019 року у приміщенні Вишгородської районної бібліотеки
(вул. Шолуденка, 8) розпочинає новий навчальний рік школа вихідного дня з поглибленим вивченням української мови і українознавства. Навчання безкоштовне.
Запрошуємо усіх охочих (без обмеження віку). Контактні тел: (067) 459-31-56, (066)
994-09-16.
Степанія СІДЛЯР, координатор

Для роботи на виробництві в Димері потрібні: ВАНТАЖНИКИ до 45 років. З/П від 9000 грн. Іногороднім надається житло. Тел: 0679195327, 0981524506.
На МЕТАЛОБАЗУ потрібен молодий
спеціаліст, з досвідом роботи болгаркою. Офіційне працевлаштування, повний соц. пакет, гідна заробітна плата.
Тел: (067) 446-41-07

КОМІРНИК,
ПАКУВАЛЬНИК, КУХАР.
Тел: (067) 506-92-30

Продам погріб у кооперативі «Весна»,
м. Вишгород, вул. Київська.
Тел: (067) 505-86-34

Посвідчення по інвалідності ААГ
№ 230007, видане 22.12.2017 р. УСЗН
Вишгородської РДА на ім’я Романа Яковича РЕЙХА, вважати недійсним

Продається КОРОВА,
первістка, 2 роки. с. Демидів.
Тел: (050) 220-73-26, (098) 323-45-40

Знайдено документи на ім’я
Яніни Володимирівни БІЛОУС
та особисті речі. Прошу власницю
зателефонувати: (063) 86-38-977

Втрачено паспорт на ім’я Олексія
Миколайовича ФЕДОРКА. Хто бачив або
знайшов, просимо повернути за винагороду.
Тел: (066) 853-74-54

НЕД IЛЯ , 18 СЕРПНЯ 2019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 «ТСН»
06:35 М/ф
06:45 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 «Свiт навиворiт 5»
10:30 Т/с «Байки Мiтяя»
20:15 «Голос. Найкраще»
23:10 «Лiга смiху»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «ДжеДАI 2019»
08:35 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:35 Т/с «Опер за

викликом-4»
12:30 Х/ф «Ласкаво
просимо у Гамбург»
14:10 Х/ф «Нiкова
помста»
16:00 Х/ф «Нестерпний
бiль»
17:50 Х/ф «Чистилище»
19:40 Х/ф «Iнферно»
21:15 Х/ф «Захисник»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
07:00 Д/ц «Дешевий
вiдпочинок»
08:00 Своя земля
08:30 Разом
09:05 #ВУКРАЇНI
09:30 Енеїда

10:30 Країна на смак
11:40, 14:15 Телепродаж
12:00 М/с «Марин та його
друзi. Пiдводнi iсторiї»
13:00 Х/ф «Шестеро
мандрують свiтом»
14:35 Д/ц «Тайська кухня»
15:25, 21:25 Бюджетники
15:55 UA:Фольк. Спогади
16:55 Перший на селi
17:25 Д/ф «Iндiя.
Нацiональний парк
Канха»
18:25 Д/ц «Фестивалi
планети»
18:55 Д/ц «Мегаполiси»
19:20 Д/ц «Супер-Чуття»
19:50 Д/ф «Останнiй
шанс побачити»

21:00 Новини
22:50 Т/с «Монро»
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
09:10 Т/с «Лист
помилково»
13:00 Т/с «Веселка в
небi»
17:00, 20:00 Т/с «Серце
слiдчого»
22:00 Т/с «Провiнцiалка»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
12:50 Х/ф «Снiгова
королева»
14:30 Панянка-селянка
17:15 М/ф

«Льодовиковий перiод 3.
Ера динозаврiв»
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 Х/ф «Весiльний
погром»
СТБ
7:40 Страва честi
09:45 Хата на тата
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:55 Один за всiх
21:05 Х/ф «Кардiограма
кохання»

23:00 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
07:40 М/с «Том i Джеррi
шоу»
09:20 М/ф «Гноми вдома»
11:00 Х/ф «Прокляття
фараона Тута»
14:30 Х/ф «Аксель»
16:20 Х/ф «Вiдьмина
гора»
18:20 Х/ф «Стартрек»
21:00 Х/ф «Стартрек:
Вiдплата»
23:40 Х/ф «Пункт
призначення 2»

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»
13:40 Т/с «Тягар iстини»
18:10 Х/ф «Золото
Флiнна»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «007: Казино
Рояль»
23:25 Х/ф «Випадковий
запис»

ІНТЕР

ICTV

07:15 Антизомбi.
Дайджест
08:10 Т/с «Вiддiл 44»
12:45 Факти. День
13:05 Х/ф «Блейд»
15:20 Х/ф «Блейд-2»
17:30, 19:10 Х/ф
«Блейд-3: Трiйця»
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Х/ф «Оселя зла - 6:
Фiнальна битва»
22:00 Х/ф «Оселя зла - 5:
Вiдплата»
23:50 Х/ф «Оселя зла - 4:
Життя пiсля смертi»
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, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:15 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
15:20 Свiтла енергiя
15:35 Паспортний сервiс
17:10 Особливий погляд
18:15, 22:05 Лiнiйка
документальних проектiв
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
23:15 Полiгон
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ПАНОРАМА

Резонансне пограбування
у Вишгороді
КРИМІНАЛ
7 серпня поліція оперативно затримала зловмисника, який
спускав награбоване на гральних автоматах.
Близько полудня у Вишгороді камера стеження зафіксувала, як
до під’їзду одного з будинків зайшов чоловік. Він помітно нервував
та озирався. Через деякий час вийшов. Його бачила й консьєржка.
Проте жінка не надала цьому уваги, адже, хто знає, до кого гість.
Як виявилось, невідомий вчинив злочин, про подробиці якого на
своїй сторінці у Фейсбук розповів очільник поліції Київщини Андрій
Нєбитов: «Дзвінок у двері. Жінка, не дивлячись у «вічко», відкриває
двері, адже чекає знайомого. Та раптом на неї нападає невідомий
з ножем. Наносить удари кулаком в обличчя, погрожує вбивством і
вимагає гроші. Перелякана жінка віддає 1000 $. Нападник забирає
золоті прикраси, ноутбук, телефон і банківські картки. Після зв’язує
потерпілу дротами та залишає місце події.
Далі — дзвінок потерпілої на 102. Оперативне реагування і професійна робота поліції Вишгорода та Управління карного розшуку
дозволила вже до вечора встановити і затримати підозрюваного.
Він встиг переодягтися і спускав гроші в Києві на ігрових автоматах».
Зловмисника правоохоронці запитали, чи притягувався він до
кримінальної відповідальності. Відповідь чоловіка у викладеному
відео шокувала: «Я зараз знаходжусь під судом у Житомирі. За
п’ятьма статтями відразу. Убивство, замах на працівника поліції,
викрадення машини, зброї…».
«Це ж що потрібно скоїти, щоб чекати вирок суду за ґратами?!
Скільки ще таких підсудних ходять по наших містах?!» — обурливо
прокоментував очільник поліції. А також закликав мешканців Київщини дбати про власну безпеку і бути вимогливішими до консьєржів і до себе.
Працівники Управління карного розшуку спільно з колегами поліції Вишгородського відділу оперативно та професійно затримали зловмисника, який здійснив напад на жінку. За даним фактом
відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального
Кодексу України (Розбій). Санкція статті передбачає позбавлення
волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання оголошення чоловіку про підозру у
скоєнні даного злочину. Міру запобіжного заходу йому обере суд.
Мороз по шкірі від того, що людина, у якої за плечима такий
список підозр, спокійнісінько гастролює Україною.

Вишгород
Субота, 10 серпня 2019 року

ВІТАЄМО з днем народження
Лідію Михайлівну АЛЄКСЄЄВУ!
Дорогая бабуля, сегодня тебе пожелаем
Быть в форме еще много лет,
Ведь с детства с нами рядом ты, родная,
И благодарны мы за каждый миг.
Пусть здоровье будет крепким еще долго,,
Морем красок пусть сияет жизнь твоя,
о,
И улыбок добрых пусть будет очень много,
Поздравляем с днем рождения тебя!
Твої онуки

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.

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

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

Ресторан FAMILY CLUB
у Вишгороді
запрошує в свою команду
ОФІЦІАНТІВ І КУХАРІВ.
Деталі за тел: 093-475-75-57

ПОТРІБЕН ДИСПЕТЧЕР

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

