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Про скликання чергової LV сесії ОФІЦІЙНО
Вишгородської міської ради VIІ скликання
Розпорядження № 106 від 13 серпня
2019 року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати LV сесію
Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання
29 серпня 2019 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1, з
наступним порядком денним:
1. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 21.12.2018 р.
№ 48/2 «Про Вишгородський міський
бюджет на 2019 рік».
2. Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Вишгорода квартири № 326 у будинку № 2-д
по пр-ту Т. Шевченка у м. Вишгороді.
3. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових
споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
4. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Вояківському І.Я.
5. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Горобей І.В.
6. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Дави-

док О.С.
7. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Іжевській Є.І.
8. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Коваленко Н.Д.
9. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам (Ралку М.Г., Мовчану Б.В., Пономаренко Ю.В., Романчуку О.А.)
10. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Ремажевській Л.В.
11. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Соколу С.А.
12. Про надання згоди на розробку
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки на місцевості (в натурі) гр. Тимченко Л.І.
13. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Худолію А.Ф.
14. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Чекановій А.І.
Далі — на стор. 3

Про перенесення пленарного засідання LV сесії
Вишгородської міської ради VIІ скликання
Розпорядження № 108 від 15 серпня 2019 року
Керуючись ст. ст. 42, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Перенести пленарне засідання LV сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання з 29 серпня 2019 року на 30 серпня 2019 року. Час, місце та порядок денний
залишити без змін.
2. Секретарю міської ради Бражніковій Т.О. повідомити депутатів міської ради
та запрошених про перенесення дати пленарного засідання LV сесії Вишгородської
міської ради VIІ скликання.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ

З подякою міському голові Олексію Момоту від адміністрації ПЗОВ «Сонячний
берег» — Олена Могиль, Наталія Момот, Наталія Тищенко, Тетяна Мітасова

Яскравий відпочинок на

«Сонячному березі»
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Цьогоріч за міською програмою, спрямованою на відпочинок дітей, оздоровилось 107 дітей у смт Кирилівці Запорізької області та 60 — у смт Сергіївці Одеської області. Це — переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних і міських
фестивалів та конкурсів, всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, всеукраїнських та обласних чемпіонатів із різних видів спорту і т. п.
До відбору таборів підходили комплексно, адже організаторів хвилювали
умови проживання, харчування і дозвілля дітей.
«Як би банально це не звучало, наші діти — це наше майбутнє. Міська влада вважає своїм обов’язком підтримувати дітей соціально вразливих категорій,
і талановитих. Тож, дбаючи про відпочинок та оздоровлення маленьких жителів Вишгорода, ми намагаємося, щоб світлих миттєвостей у їхньому житті було
якомога більше», — каже міський голова Вишгорода Олексій Момот.
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ОФІЦІЙНО

Вишгород
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Про внесення змін до Додатку 1 до рішення від 21.06.2019
№ 53/10 «Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, в м. Вишгороді на 2020 рік»
Рішення ________сесія VІІ скликання
(ПРОЕКТ) від__________ 2019 року №
Розглянувши звернення Вишгородського
районного осередку Всеукраїнської спілки
ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86» про
доповнення переліку пільгових категорій
громадян, яким встановлено пільги зі сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в м. Вишгороді на 2020 рік,
відповідно до ст. ст. 10, 12, 265, 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року
N 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
Внести зміни в абзац 3 пункту «є)» Додатку 1 до рішення від 21.06.2019 № 53/10 «Про
встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, в м. Вишгороді на 2020 рік» та викласти його в новій

редакції:
«— учасникам бойових дій, ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції
та членам їх сімей, членам сімей загиблих
(померлих) учасників АТО, постраждалим від
аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії, ліквідаторам
аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії, інвалідам І групи, багатодітним сім’ям, але не більше одного такого об’єкта на учасника (сім’ю)».
2. Виконавчому комітету Вишгородської
міської ради забезпечити направлення копії
цього рішення Вишгородському управлінню
ГУ ДФС у Київській області та його оприлюднення в засобах масової інформації та на
сайті міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.
4. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 р.
Міський голова О. МОМОТ

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ ВИШГОРОДА

Розгляд проектів триває
Гр о м а д ський бюджет
Вишгорода
—
це платформа
реалізації ідей
для покращення благоустрою
нашого міста. У
рамках цього Проекту будь-який
житель міста може подати проект, пов’язаний із покращенням
життя у Вишгороді, взяти участь у
конкурсі, перемогти у 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.
Дякуємо авторам та всім активним учасникам! Наразі триває розгляд поданих проектів профільними

відділами міської ради та членами
Номінаційного комітету.
Чергове засідання Номінаційного комітету відбудеться 27.08.2018
о 17:00 у малій залі адмінбудинку,
а вже з 15 вересня розпочнеться
голосування за проекти, які подані
відповідно до встановлених вимог.
Детальніше ознайомитись з проектами та проголосувати за них
можна буде в електронному вигляді на офіційному сайті міської ради
на платформі Розумне місто https://
rozumnemisto.org/vyshhorod/publicbudget, у паперовому вигляді у кабінеті 24 (перший поверх адмінбудинку) та кабінеті 66 (третій поверх)
за адресою: м. Вишгород, площа
Шевченка, 1, де будуть розміщені
скриньки для голосування.
Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова Номінаційного комітету

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Вишгородської міської ради
«Про внесення змін до Додатку 1 до рішення від 21.06.2019 № 53/10 «Про встановлення податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, в м. Вишгороді на 2020 рік»»
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення
Вишгородської міської ради «Про внесення змін до
Додатку 1 до рішення від 21.06.2019 № 53/10 «Про
встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в м. Вишгороді на 2020
рік»» підготовлено згідно з вимогами Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004
року № 308.
I. Визначення проблеми.
Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних
територіальних громад, що створені згідно із законом
та перспективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується
на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності
фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань,
благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для
забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості,
для фізичних осіб визначаються, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
Пільги з податку, що сплачується на відповідній
території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.
До Вишгородської міської ради надійшло звернення Вишгородського районного осередку Всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86» про
доповнення переліку пільгових категорій громадян,
яким встановлено пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в м. Вишгороді на 2020 рік, постраждалих від аварії на ЧАЕС І та
ІІ категорії.
II. Цілі регулювання.
1. Вирішення питання надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України.
Відкритість процедури, прозорість дій органу
місцевого самоврядування при вирішенні питань,
пов’язаних зі справлянням податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
III. Визначення та оцінка альтернативних
способів досягнення цілей.
Альтернатива відсутня. Згідно з вимогами Податкового кодексу України, податок на нерухоме майно,
відмінне, від земельної ділянки, є обов’язковим. Лише
міські ради встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/
або нежитлової нерухомості.
Перелік пільгової категорії, який пропонується

розширити постраждалими від аварії на ЧАЕС І та ІІ
категорії, не суперечитиме положенням Податкового
кодексу України та Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи».
IV. Механізми та заходи, які забезпечать
розв’язання визначеної проблеми.
Проблему розширення пільгових категорій громадян, яким надано пільги зі сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, пропонується
розв’язати шляхом затвердження проекту рішення
Вишгородської міської ради «Про внесення змін до
Додатку 1 до рішення від 21.06.2019 № 53/10 «Про
встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в м. Вишгороді на 2020
рік».
Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики,
а саме: доцільності, ефективності, збалансованості,
передбачуваності, принципу прозорості та врахування
громадської думки.
Даний проект рішення міської ради підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Вишгородської міської
ради у мережі Інтернет та у ЗМІ.
V. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого
регуляторного акта.
Прийняття вищезазначеного рішення міської ради
надає можливість:
— зберегти стабільні надходження до міського бюджету;
— посилити соціальний захист громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії.
Позитивними факторами будуть:
— соціальний захист громадян, постраждалих від
аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії.
VI. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.
Планується стабільне надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до міського бюджету в залежності від кількості введення в
експлуатацію нерухомого майна.
Аналіз вигод та витрат проекту рішення:
Сфера впливу
Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування відсутні відсутні
Фізичні та юридичні особи, в тому
числі нерезиденти, які є власника- відсутні відсутні.
ми об’єктів житлової нерухомості
VII. Обґрунтування строку дії запропонованого
регуляторного акта.
Строк дії запропонованого регуляторного акта має
постійний характер з моменту набрання ним чинності,
з можливістю внесення до нього змін та його відміни
у разі зміни чинного законодавства, чи в інших випадках, передбачених законодавством.
VIII. Визначення показників результативності дії

регуляторного акта.
Показником результативності зазначеного рішення
є надходження від сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки.
Базове відстеження здійснювати після набрання
чинності регуляторним актом або більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності
цього рішення; повторне — через рік із дня набрання
ним чинності; періодичне — раз на кожні три роки.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких
здійснюватиметься відстеження результативності
дії регуляторного акта.
Відстеження результативності регуляторного акта
буде здійснюватися за допомогою наступних заходів:
— аналіз статистичних даних щодо надходження
від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки;
— відстеження динаміки зростання надходжень від
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Додаткового фінансування введення в дію запропонованого регуляторного акта не потребує.
Заступник міського голови О. РАЧИНСЬКИЙ
***

Повідомлення про оприлюднення
проекту регуляторного акта
«Про внесення змін до Додатку 1
до рішення від 21.06.2019
№ 53/10 «Про встановлення податку на
нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки,
в м. Вишгороді на 2020 рік»»
Згідно з вимогами Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та
пропозицій від населення, у газеті «Вишгород» та на
офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде
оприлюднено проект рішення Вишгородської міської
ради «Про внесення змін до Додатку 1 до рішення від
21.06.2019 № 53/10 «Про встановлення податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в м.
Вишгороді на 2020 рік»» з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися
також у секретаря міської ради в приміщенні Вишгородської міської ради.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту
рішення за поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м.
Вишгород, Київська обл., 07301.

Вишгород
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УВАГА!

МКП «Водоканал»
активізував боротьбу
з боржниками
З початком року набув чинності закон
про ринок електричної енергії, який передбачає, що Вишгородське МКП «Водоканал» повинне платити за електроенергію, якою користуватиметься протягом
місяця, наперед. Причому, попередня
оплата має бути стовідсотковою.
Але при цьому споживачі платять за використану воду наприкінці місяця. І це означає, що вартість енергії, включена в тариф,
надходить до «Водоканалу» пізніше, ніж він
сам мусить сплатити за неї.
З липня 2019 року відбулося підвищення вартості електроенергії для Вишгородського МКП «Водоканал» на 25 % внаслідок
зміни моделі ринку електроенергії та стало
критичним для підприємства. Тарифи ростуть без пояснень і обмежень.
Вишгородське МКП «Водоканал» витрачає електроенергію на підняття та реалізацію води з артезіанських свердловин у
місто. У разі несвоєчасної сплати за електроенергію «Київобленерго» нараховує
штрафні санкції в значному розмірі і, як наслідок, може відключити електроенергію,
що в свою чергу призведе до зупинки водозабору.
Незважаючи на усі можливі заходи з
боку підприємства щодо підвищення платіжної дисципліни серед мешканців міста,
заборгованість за надані послуги з холодного водопостачання та водовідведення продовжує зростати.
Станом на 1 серпня 2019 року заборгованість населення перед Вишгородським
МКП «Водоканал» складає 6 млн 794,8 тис.

БЛАГОУСТРІЙ
Відносно сухий серпень дозволив
комунальникам проводити ремонтношляхові роботи згідно із затвердженим графіком.
Нещодавно ще один прибудинковий
дворик змінив своє обличчя. Так, навколо будинку № 7 по вул. Б. Хмельницького укладено мощення, яке убезпечить
від потрапляння води під стіни і фундамент споруди. Також реконструйовано
заїзд до нього, заасфальтовано місця
для паркування автотранспорту. Будівельники працюють і навколо будинку
№ 10 по вул. Симоненка, а найближчими днями бригада з’явиться на прибудинковій території по вул. Б. Хмельницького, 3.
Обмежена кількість місць для паркування автомобілів змусила мешканців
вул. Дніпровської, 2, 4, 8, вул. Симонен-

грн.
Деякі споживачі не сплачують за воду
роками. «Водоканал» змушений звертатися
через суд до кожного боржника, але і цей
метод не завжди є ефективним.
Наявна заборгованість унеможливлює
своєчасний розрахунок комунального підприємства за спожиту електроенергію,
вчасну оплату податків, ПАТ «АК «Київводоканалу» за скид стоків (заборгованість
складає 3 млн 481,5 тис. грн), оплату праці
працівникам підприємства.
Для забезпечення стабільної роботи підприємства та зменшення поточної заборгованості населення Вишгородське МКП
«Водоканал» проводить активну роботу
по стягненню заборгованості за надані
послуги з усіх боржників.
Тим, хто самовільно підключився до мереж водопостачання та водовідведення, не
сплачує за отримані послуги, служба Вишгородського МКП «Водоканал» відключає
комунікації у квартирах.
Протягом останніх двох тижнів підприємством опрацьовано близько півсотні
квартир-боржників. З тими ж, хто не реагує
на звернення «Водоканалу», проводиться
індивідуальна робота.
Водночас є і підприємства-боржники.
Незрозуміло, чому підприємці, які мають активно працюючий бізнес, забувають сплачувати рахунки за водопостачання та водовідведення.
Якщо ж ситуація не буде вирішена шляхом підвищення платіжної дисципліни, Вишгородське МКП «Водоканал» буде вимушене перейти на погодинну подачу води, щоб
скоротити витрати на електроенергію.
Щоб уникнути зайвих незручностей, наполегливо просимо шановних споживачів
вчасно розраховуватися за спожиті послуги
та не накопичувати борги!
Адміністрація Вишгородського
МКП «Водоканал»

3

Про скликання чергової LV сесії
Вишгородської міської ради VIІ скликання
ОФІЦІЙНО
(Початок на стор. 1)
15. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «ПРОМГІДРАВЛІКА».
16. Про затвердження документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Вишгородської міської ради.
17. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки (ТОВ
«НЕВІРОС»).
18. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «Спортивне
об’єднання «Молода країна».
19. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення
якої змінюється, гр. Бендюженка С.В.
20. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Денисюку Д.М.
21. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кучеренку П.Г.
22. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Лукашук В.М.
23. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Маньку М.В.
24. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки у власність гр. Пасічку М.І.
25. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пироженку А.О.
26. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Плющаю В.М.
27. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Рожковському Г.В.
28. Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Силивоник Ю.В.
29. Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в спільну сумісну власність
відповідно до часток гр. Панову В.К.
та гр. Школьному М.Я.
30. Про затвердження проекту із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю «Дім і Сад».
31. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельної ділянки, яка знаходиться в
оренді ПП «ТАКО».
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської
ради скликати засідання постійних
комісій для вивчення, попереднього
розгляду питань порядку денного та
надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

Дощі завдають клопоту дорожникам
ка, 4-в звернутися до міської ради з проханням вирішити цю наболілу проблему.
Саме тому тут і з’явився щебінь, бордюри. Вже найближчим часом власники авто відчують простір і комфорт для
своїх чотириколісних улюбленців.
Також за зверненням депутата
міської ради Валерія Костюченка має
з’явитися новий тротуар по вул. Глібова
у районі будинку № 43. Втім, на цій південно-західній міській околиці з наступного тижня розпочнуться капітальні роботи саме по вул. Піщаній. Власне, буде
заасфальтовано ту частину дороги, яку
не встигли упорядкувати минулого року.
На покрівлях багатоповерхових будинків теж роботи не припиняються. Сучасного вигляду набув будинок № 8 по
вул. Київській. Старий шифер замінено
на якісний і довговічніший металопро-

філь. Сьогодні там завершується монтаж водостічної системи даху.
На теренах благоустрою найпомітнішою роботою було фінальне облаштування алеї С. Поташника. Втім, на набережній ще залишаться будівельники,
які мають побудувати футбольне поле
зі штучним покриттям. Нагадаємо, що
металеву огорожу, а також покриття
безкоштовно передала місту Київська
обласна рада. Вишгородській владі за
свої кошти залишилося лише підготувати основу для поля.
Літній період, відпустка — найкраща
пора для квартирних ремонтів. Тому і
не дивно, що біля майданчиків із контейнерами для сміття з’являються купи
негабаритних речей: старі віконні рами,
двері, обламки меблів, фаянсова сантехніка тощо. Враховуючи цю сезонну

тенденцію, комунальні служби двічі, а
часом і тричі на тиждень організовують
бригади, які вантажівками вивозять цей
мотлох на полігон.
А ось дощі останніх днів піддали роботи косарям. Щонайменше п’ять чоловіків упорядковують набережну від
бур’янів.
Дощі піддали роботи і на автошляхах
міста. Після інтенсивної зливи на проїжджу частину вулиць виносить чимало
піску, який автомобіль-пилосос не в змозі зібрати, і доводиться застосовувати
ручну важку працю. Відповідно піском і
глиною забиваються зливні каналізації,
які вкотре доводиться очищати. Остання
гроза з поривчатим вітром зламала не
менше десятка дерев. Благо, ні люди, ні
авто при цьому не постраждали.
Влас. інф.
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Обласні депутати переймалися проблемами ЧАЕС
Обласна комісія у складі депутатів Київської обласної ради — Тетяни
Семенової, Вікторії Киреєвої, Юрія
Опенька, Максима Запаскіна, Олега
Балагури, Володимира Удовиченка
разом із керівниками профільних
департаментів КОДА, представниками відповідних Держструктур та
ГУ ДСНС під головуванням депутата
Київської облради від нашого округу,
який нещодавно став головою Постійної комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших
надзвичайних ситуацій, переймалась
проблемами ЧАЕС та зони відчуження. Вивчали заходи щодо запобігання
та гасіння пожеж, охорони заповідного
фонду, організації відвідування зони
відчуження. Також розглянули питання
взаємодії ДСНС із органами місцевого
самоврядування області та хід виконання заходів, передбачених «Обласною
цільовою програмою захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру
на 2018-2022 роки».
У чорнобильській зоні явно пожвавішало. Після світової прем’єри американо-британського міні-серіалу «Чорнобиль» (режисер Юган Ренк) потік
зарубіжних відвідувачів місця ядерної
аварії збільшився в рази.
Охочих поганяти адреналін на враженій землі вистачає з гаком, про що
свідчать численні «бусики» у напрямку
Прип’яті. Втім, до зони їдуть не лише екстремали, сталкери, але і будівельники,
працівники інфраструктури. Це — окрема територія, де знаходиться близько 6
тис. держслужбовців та 4 тис. людей, які
працюють за угодами. На жаль, і зараз, і
ще десятки (навіть — сотні) років ця зона
становитиме дуже велику потенційну небезпеку не тільки для мешканців Київської області, але і для нашої країни, для
всієї Європи.
«На наше прохання, до обласної
ради надійшли листи від Державного
агентства України з управління зоною
відчуження та від Головного управління
ДСНС у Київській області з переліком
нагальних проблем, що потребують термінового вирішення,— розповів Андрій
Пещерін. — Вивчати ситуацію вирішили
не «на стільцях», а на місці. А проблеми
є і їх необхідно вирішувати.
Неможливо перерахувати усі, спрямую увагу на основні:
1. Для ліквідації наслідків безпосередньо на станції виконано лише два
етапи з трьох. Нещодавно був закінчений другий етап — НБК (Новий безпечний конфаймент), тобто — «укриття над
укриттям», яке закрило старий саркофаг. Але це лише невелика «відстрочка» у вирішенні проблеми, бо внизу залишаються десятки тонн радіоактивних
відходів (не кажучи безпосередньо про
реактор), які ще треба розібрати, заховати в бетон і захоронити. Як і передбача-

ється планом ліквідації. На жаль, станом
на сьогодні ці роботи третього етапу не
тільки не розпочаті, але ще навіть не погоджені. Немає ані реального проекту,
ані фінансування. Держава має бити в
усі дзвони, звертатися до міжнародної
спільноти та донорів щодо термінового
продовження робіт. Аж ніяк не можна
заспокоюватись — небезпека, на жаль,
реальна.
2. Викликає подив, що наукові дослідження майже не проводяться та/або
дуже погано фінансуються державою.
Це стосується як безпосередньо об’єктів
ЧАЕС, так і природнього фонду.
3. Збільшується кількість відвідувачів,
але умови для цього (маршрути, безпека) — відсутні. Зверніть увагу — я кажу
«відвідувачів», а не «туристів», бо офіційного туризму в зону просто не існує!
4. Застаріла нормативно-правова
база (ряд регулюючих актів ще з радянських часів), що унеможливлює нормальне та безпечне функціювання зони.
Викликає повагу труд ДСНСівців та
багатьох співробітників управління зони
відчуження. Вони чесно та якісно виконують свій обов’язок в умовах недофінансування. Особливо це стосується співробітників ДСНС, які працюють в умовах
повного недофінансування — приблизно
30 відсотків від мінімально необхідного.
80 відсотків надходжень витрачаються
на комунальні послуги. Матеріальне забезпечення застаріло ще десятки років
тому. Ну, немає в них гелікоптерів (зрозуміло — важкі часи у державі, хоча і
мали би забезпечити), ну, добре. Так
уявіть собі, в них навіть квадрокоптерів
немає! Засобів зв’язку немає!
Це викликає велике занепокоєння.
А ще в зоні треба реконструювати
три наявні лісові пожежні станції та, бажано, побудувати дві нові — в районі с.
Бенівка та с. Дитятки.
А головне — є гостра потреба змінити наявну пожежну та спеціальну техніку,
яка експлуатується на ЛПС. Уявіть собі,
що 38 одиниць працюють із 1986 року і
свій ресурс давно вичерпали.
Доки ці мінімально необхідні заходи
не будуть виконані — і мови не може йти
про безпеку. Чим зможе, допоможе рятувальникам Київська область. Але насамперед це питання загальнодержавного
значення, тож мають терміново вирішуватись на державному рівні».
Комісія не залишила осторонь питання забезпечення працівників, які
здійснюють гасіння пожеж спецодягом,
спецвзуттям, засобами індивідуального
захисту органів дихання тощо.
Кошти мають надійти й на створення
протипожежних розривів та мінералізованих смуг загальною довжиною 100
кілометрів. А ще є гостра необхідність
побудувати в зоні три нові протипожежні
водойми і дороги протипожежного призначення на вже існуючих розривах.
Як свідчить світовий досвід приборкання пожеж, найголовніше — це

локалізація вогню на початковій стадії.
Для цього у зоні потрібно продовжити
наземне та водне патрулювання та запровадити авіаційний обліт території
гелікоптерами. Вони водночас повинні
стати й силами швидкого реагування з
пожежним десантом на борту, які мають
локалізувати пожежу до прибуття наземних сил. Як свідчать трагічні події у Сибіру, саме відсутність авіапатрулювання і
призвела до масштабних пожеж на мільйонах гектарів лісу.
«Ми одноголосно підтримуємо намір
Управління зоною відчуження встановити сучасну систему відеоспостереження
і завершити монтаж системи раннього виявлення пожеж із виведенням усіх
відеокамер на єдиний диспетчерський
пункт, — додав Андрій Пещерін. — Якщо
у зоні буде встановлено ще 9 пожежних
веж або щогл і на них працюватимуть камери цілодобового відеоспостереження
— рівень безпеки значно зросте. Звісно,
потрібно розробити й проект єдиної системи радіозв’язку між ЛПС, підрозділами
ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії та медиками. Це значно підвищить оперативність і
дієвість цих структур».
Депутати обласної ради особливу
увагу приділили основному об’єкту зони
— атомній станції, відвідали і ознайомилися з роботою підприємства «Вектор»,
яке було створене для зберігання радіоактивних відходів у бетонних коробках.
Свої рекомендації і висновки депутатська комісія подала на розгляд обласної ради. Взагалі, ця постійна комісія займається широким спектром екологічних
питань.
«На жаль, лише у 2017 році в межах
30-кілометрової зони ЧАЕС було створено Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, — продовжив Андрій Пещерін. — Ми плекаємо
надію, що відтепер наукові дослідження
у зоні проводитимуться систематично.
Цю територію облюбували птахи і
тварини, яких у дикій природі вже не помічали 100 років. Наприклад, поголів’я
маленьких міцних конячок Пржевальського налічує більше 100 осіб. З’явилися
європейські рисі. Вони не бояться нікого і
виходять на полювання навіть не в сутін-

ках, як зазвичай, а спокійно розгулюють
вдень.
Зараз у зоні проживає і 70 вовків.
Вони так добре вивчили територію, що
полюють навіть на зруйнованих вулицях
Прип’яті. Помічалися єнотоподібні собаки та багато іншої фауни. Тобто, біологам, натуралістам, екологам є за ким
спостерігати і кого вивчати. А наше завдання — створити всі умови для продуктивної праці».
Комісія переймається питаннями
створення центрів безпеки у місцях масового відпочинку на водоймах області, визначення чітких обстежених місць
для купання, організації рятувальних
структур. Саме тут і має бути чітка взаємодія з органами місцевого самоврядування.
Як у голови постійної комісії, у Андрія Пещеріна — стос документів, які
необхідно опрацювати, вивчити, щоби
прийняти правильне рішення. Скажімо,
у його пошті є лист від ГО «Рада ветеранів війни та служби цивільного захисту Київської області», в якому йдеться
про допомогу в поїздці батьків та родичів загиблих пожежних на ЧАЕС. Як відомо, у Москві на Мітінському кладовищі поховані Герої Радянського Союзу В.
М. Кибенок, В. П. Правик, Герої України
М. В. Ващук, В. І. Ігнатенко, М. І. Титенок, В. І. Тишура. Враховуючи моральну та ідеологічну актуальність ситуації,
а також недопущення зниження уваги
влади і суспільства до наших героїв,
похованих за кордоном, Андрій Євгенович однозначно буде наполягати на вирішенні питання фінансування поїздки
делегації батьків та родичів. І головне
— не забувати про героїв Чорнобиля,
які працювали з 1986 та й досі працюють, як на війні, боронячи наші мир та
безпеку, власним здоров’ям даючи нам
можливість жити.
Поїздка делегації до чорнобильської
зони засвідчила, що існуючі проблеми
можна і треба якнайшвидше вирішувати. Але лише за умови повної взаємодії і
злагоди між відомствами, органами місцевого самоврядування і усіма небайдужими людьми.
Володимир ТКАЧ

Вишгород
Субота, 17 серпня 2019 року
Котрий рік поспіль музиканти Вишгородського дитячого оркестру-студії «Водограй» проводять два тижні літа на березі Чорного
моря у Сергіївці Одеської області. Ось і цього разу з 16 по 30 липня
дитячий оздоровчий комплекс «Сонячний берег» став для них острівцем радості, оздоровлення і активного відпочинку.
Там все знайоме, навіть той же улюблений вожатий Юра. Там тепле
лагідне море і чудовий піщаний пляж. Щовечора – розважальні програми
за участю дітей та вожатих. «Репетирували навіть на пляжі, чим тішили всіх
відпочиваючих. А на сцені допомагала втілити найрізноманітніші творчі
фантазії, танці і пісні сучасна техніка — світло, звук. Сумувати було ніколи!
— розповідає керівник оркестру Наталія Тищенко. — Набралися сил, отримали безліч позитивних емоцій — спільні спогади зігріватимуть взимку!
До всього, діти були під постійним наглядом медичних працівників —
мам юних музикантів Тетяни Мітасової та Наталії Момот, за це всі ми їм
надзвичайно вдячні. А ще додам, що наші діти — найкращі і найдисциплінованіші».
Слід сказати, що в цьому неабияка заслуга самої Наталії Тищенко,
яка з розумінням дитячої психології, з великою любов’ю і водночас вимогливо опікується своїми вихованцями та згуртовує колектив.
…Батьки оплачували лише дорогу. А чудовий відпочинок на березі
моря подарувала дітям Вишгородська міська рада. Тож батьки і діти щиро
дякують депутатському корпусу та міському голові Олексію Момоту.
Адміністрація оздоровчого закладу відзначила подякою керівника колективу «Водограй» за вагомий внесок і організацію оздоровлення дітей,
творчу і активну участь у житті ПЗОВ «Сонячний берег», а також передала подяку Вишгородському міському голові.
Повернувшись додому, музиканти довго часу не гаяли — за кілька
днів приступили до репетицій, адже скоро їм виступати на святі з нагоди
Дня Незалежності України та Дні міста.
Валентина ЯКОВЕНКО

ДРАЙВ
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ЛІТО-ЛІТЕЧКО

Яскравий відпочинок на

«Сонячному березі»

Що чекає учнів з першого вересня

НОВОВВЕДЕННЯ В ШКОЛАХ

З 1 вересня 2019 року українську школу очікує чимала кількість нововведень, таких як скасування шкільної
форми, жовті жилети, конфіденційність у системі оцінювання та багато іншого.

Скасування співбесіди
при вступі до 1 класу

фільне меню. Ціна за обід нібито не зміниться, продукти залишаться тими ж, але тепер обід у їдальні нагадуватиме шведський стіл, де учні зможуть самі вибирати,
що з’їсти сьогодні.

мережевою формою навчання. Так можна вирішити
проблему нестачі вчителів.
Запропонувати свої послуги зможуть всі установи,
які зацікавлені в такій співпраці.

Кожна дитина має право на рівний доступ до освіти.
У зв’язку з цим конкурсний набір дітей до 1 класу скасовується. Тепер першокласники будуть зараховані до
шкіл за їх місцем реєстрації, незалежно від того, спеціалізована ця школа або загальноосвітня. Вибрати іншу
школу можна, але тільки якщо в ній залишаться вільні
місця після прийому «своїх» учнів. У такому випадку
можливий конкурс.

Світловідбиваючі жилети
для учнів 1-4 класів

Оголошення оцінок школярів

Скасування обов’язкової
шкільної форми
Президент України Володимир Зеленський у червні
скасував указ про обов’язкову шкільну форму. У новому навчальному році тільки ви і ваша дитина має право
вирішувати, що одягнути сьогодні в школу. Адміністрація навчального закладу більше не зможе примушувати учнів відвідувати уроки виключно у формі.

З 1 вересня ц. р. в силу вступає нове правило: учні
1-4 класів зобов’язані носити світловідбиваючі жилети
в темний час доби по дорозі в школу і додому. Взимку
буде доречно надіти жилет і вранці поверх куртки чи
пальто.
Завдяки цьому водії будуть краще бачити дітей
на дорозі, що дозволить зменшити кількість школярів, що постраждали у ДТП.

Вільний вибір форми навчання

Відтепер оцінки учня — це його особиста інформація, яку вчитель не має права розголошувати, тобто
оголошувати на весь клас.
Безпосередньо на уроці вчитель може загальними
фразами оцінити відповідь/роботу учня, але оцінку в
балах — виставляти у щоденник на перерві або після
уроків в індивідуальному порядку. Це стосується і батьківських зборів.
У Міністерстві освіти вважають, що так можна
вирішити проблему цькування серед школярів через оцінки.

Скасування дошок пошани
для відмінників

Це нововведення стосується дітей, які змушені пропускати уроки через часті хвороби або ж серйозні заняття спортом, музикою та іншим.
У таких випадках батьки мають право подати заяву
в адміністрацію школи, щоб перевести дитину на індивідуальну форму навчання. Після чого вчителі складають для таких учнів спеціальний навчальний план.
Оцінка рівня знань проходитиме двічі на рік у вигляді
підсумкової контрольної роботи.

Кожен учень індивідуальний у своїх успіхах. Хтось
краще вчиться, а хтось краще грає у футбол, танцює
або співає.
Діти різні, і здібності у них теж різні, кожен талановитий по-своєму.

Нове меню для шкільних їдалень

Вести уроки в школі зможуть
не тільки вчителі

Зміни в програмі ЗНО 2020
з української літератури

Вже до кінця 2019-2020 навчального року в Києві
планують перевести всі столичні школи на мультипро-

Коли в школі, наприклад, немає профільного вчителя, то окремі уроки зможе проводити гурток або організація з хорошими фахівцями. Такий підхід називається

У новому навчальному році змінилася програма
ЗНО з української літератури, деякі твори прибрали,
деякі — додали.

Наприклад, Уляна Супрун (в. о. міністра охорони
здоров’я України) висловилася наступним чином щодо
учнівської форми:
Однаковий одяг жодним чином не впливає на
показники успішності і відвідуваності учнів, а також не кращим чином впливає на креативність дітей і їх свободу самовираження.

«Нова Пошта» на Київщині: вже більше 300 відділень
Компанія «Нова Пошта», лідер експрес-доставки на ринку України, в 2019 році робить
акцент на розвитку мережі. І якщо в інші роки
відділення відкривалися переважно у мегаполісах і обласних центрах, то цього року оператор активно розширюється в селах. «З початку
року ми відкрили вже більше 1200 відділень по
всій Україні. Здебільшого у невеличких містах
та селах.
Навіщо ми це робимо? Бо хочемо, щоб кожен
міг отримати бажані товари. Нова Пошта допомагає розвиватися бізнесу і об’єднує людей по всій
країні», — коментує Олександр Бульба, директор
«Нова Пошта».

Дуже активно розвивається мережа «Нова
Пошта» на Київщині. На сьогодні в області працює
вже більше 300 відділень. Лише за липень відкрилося 38 нових відділень, більшість з них — у Переяслав-Хмельницькому, Макарівському та Вишгородському районах.
Щоб отримувати посилки було не лише зручно,
але й швидко, компанія постійно інвестує гроші в
інфраструктуру. Так, у травні був відкритий Хмельницький інноваційний термінал (ХІТ) — сортувальний центр, який здатен обробляти 8,5 тис. посилок
на годину. Всього за перше півріччя «Нова Пошта» доставила майже 100 млн посилок, а кількість
відділень по всій країні перевищила 4 200.
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Програма ТБ

Вишгород
Субота, 17 серпня 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 19 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 2019»
20:45, 22:05 Т/с «Свати»
23:30 Х/ф «Татусi без
шкiдливих звичок»
2+2

6:00 Мультфiльми
08:00 «Помста природи»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
14:55 Х/ф «Висота»
16:25 Х/ф «Вiдсiч»
20:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
21:35 Т/с «Касл-5»
23:10 Х/ф «Земний
Апокалiпсис»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30, 11:05 Т/с «Галерея

Вельвет»
10:50, 14:15 Телепродаж
12:30 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
13:10 Бюджетники
13:45 #ВУКРАЇНI
14:30 Д/ц «Аромати
Перу»
15:15 Х/ф «Грозовий
перевал» 2 с.
16:30 Д/ц «Особливий
загiн»
17:30 Перша шпальта
18:25 Тема дня
19:30 Разом
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:30 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
23:30 Своя земля

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
11:30 Реальна мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар - 4»
14:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
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 «У пошуках
йєтi»
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»
09:10 МайстерШеф
15:50, 18:00 Х/ф «Iз 13
в 30»

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:50 Х/ф «Цiпочка
21:00 Т/с «Крiпосна»
22:45 Т/с «Майор i магiя»
00:45 Детектор брехнi
НОВИЙ КАНАЛ
06:40 М/с «Том i Джеррi»
08:05 Х/ф «Дев’ять
життiв»
09:50 Х/ф «Стартрек»
12:10 Х/ф «Стартрек:
Вiдплата»
15:00 Х/ф «Пункт
призначення 3»
16:50 Аферисти в
мережах
21:10 Х/ф «Завжди кажи
«ТАК»
23:10 Х/ф «Знамення»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:30, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:25, 12:25 Х/ф «Анж i
Габрiель»
13:50 Х/ф «Просто
разом»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Слiдчий
Горчакова 2»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Гетьман»
ICTV

08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55 Не дай себе
обдурити
10:50 Антизомбi.
Дайджест
11:15, 13:20, 16:20 Т/с
«Контакт»
12:45, 15:45 Факти. День
16:55 Х/ф «Напролом»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Теорiя змови
21:25 Х/ф «Полiцейська
академiя»
23:20 Х/ф «Ейс Вентура.
Детектив з розшуку
тварин»
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, 20 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 2019»
20:45, 21:55 Т/с «Свати»
23:05 Х/ф «Усi в захватi
вiд Мерi»

2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Х/ф «Життя на
межi»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:35 Х/ф «Подвiйний
дракон»
15:25 Х/ф «Морська
пригода»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-5»
00:55 Х/ф «Магнум Опус»
UA:ПЕРШИЙ

06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30, 11:10 Т/с «Галерея
Вельвет»
10:50, 14:15 Телепродаж
12:35 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
13:10 Країна на смак
14:30 Д/ц «Аромати
Перу»
15:15 Своя земля
15:30 Бюджетники
15:55 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
18:25 Тема дня
19:30 #ВУКРАЇНI
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:45 Нашi грошi.

Дайджест
22:15 Д/с «Африка.
Небезпечна реальнiсть»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30, 02:25 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

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Три горiшки
для Попелюшки»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00 Вечiрка 2
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
6:55 Т/с «Коли ми вдома»
08:55 МайстерШеф
15:05 Х/ф «Цiпочка»

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:05 Х/ф «Вiдпочинок за
обмiном»
21:00 Т/с «Крiпосна»
22:45 Т/с «Майор i магiя»
00:45 Детектор брехнi
НОВИЙ КАНАЛ
6:50 Т/с «Друзi»
08:00, 17:00 Хто зверху?
09:50 Т/с «Секретнi
матерiали»
12:50 Заробiтчани
21:00 Х/ф «Оптом
дешевше»
23:00 Х/ф «2:22»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок

з Iнтером»
09:50 Т/с «Вогнем i
мечем»
10:50, 12:25 Х/ф «007:
Казино Рояль»
14:05 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 2»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Теорiя змови

11:05, 13:20 Скетч-шоу
«На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20 Х/ф «Тупий
та ще тупiший»
16:40 Х/ф «Тупий та ще
тупiший-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Х/ф «Полiцейська
академiя-2: Перше
призначення»
23:10 Х/ф «Ейс
Вентура-2: Поклик
природи»
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
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, 21 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 2019»
20:45, 21:50 Т/с «Свати»
22:50 Х/ф «Любов зла»
2+2
6:00 Мультфiльми

08:00 Х/ф «Астероїд
проти Землi»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАI»
10:55, 17:20 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Iнферно»
15:30 Х/ф «Захисник»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-5»
UA:ПЕРШИЙ
6:00 М/с «Врумiз»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30, 11:10 Т/с «Галерея

Вельвет»
10:55, 14:15 Телепродаж
12:30 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
13:10 Енеїда
14:30 Д/ц «Аромати
Перу»
15:15 Країна на смак
16:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
17:30 Нашi грошi
18:25 Тема дня
19:30 Спiльно
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:45 Бюджетники
22:15 Д/с «Африка.
Небезпечна реальнiсть»
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
11:30 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 Т/с «Вiддай мою
мрiю»
23:20 Гучна справа
00:00 Агенти
справедливостi
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Врятувати

Санту»
11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00 Вечiрка 2
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
08:40 МайстерШеф
15:10, 18:00 Х/ф
«Вiдпочинок за обмiном»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:45 Х/ф «Розлучення
по-американськи»
21:00 Т/с «Крiпосна»

22:45 Т/с «Майор i магiя»
00:45 Детектор брехнi
НОВИЙ КАНАЛ
6:50 Т/с «Друзi»
08:10, 17:00 Хто зверху?
10:00 Т/с «Секретнi
матерiали»
13:00 Заробiтчани
21:00 Х/ф «Оптом
дешевше 2»
23:00 Х/ф «Пункт
призначення 4»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:50 Т/с «Вогнем i
мечем»
10:50, 12:25 Х/ф «007:
Куляста блискавка»

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 2»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:05 Скетч-шоу «На
трьох»
12:20, 13:20 Х/ф «Ейс
Вентура молодший»
12:45, 15:45 Факти. День

14:45, 16:20 Х/ф «Ейс
Вентура. Детектив з
розшуку тварин»
16:55 Х/ф «Ейс
Вентура-2: Поклик
природи»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Х/ф «Полiцейська
академiя-3: Знову на
навчання»
23:05 Х/ф «Тупий та ще
тупiший»
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
07:40 Драйв
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, 22 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 2019»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:45 Х/ф «Великий»
2+2
6:00 Мультфiльми

08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:10 Х/ф «Подвiйний
удар»
15:15 Х/ф «Вулкан»
19:25, 20:30 Т/с
«Ментiвськi вiйни.
Харкiв-2»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-5»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30, 11:10 Т/с «Галерея
Вельвет»
10:50, 14:15 Телепродаж

12:30 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:30 Д/ц «Аромати
Перу»
15:15 Енеїда
16:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:25 Тема дня
19:30 Перший на селi
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/с «Африка.
Небезпечна реальнiсть»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30, 02:25 Реальна
мiстика
12:30 Т/с «Черговий
лiкар - 4»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
19:00 Сьогоднi.
Спецвипуск
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Вiддай мою
мрiю»
23:20 Слiдами

11:15 Т/с «Рання пташка»
13:00 Вечiрка 2
14:00, 19:00 СуперЖiнка
15:00 4 весiлля
17:00, 01:00 Панянкаселянка
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
23:00 ЛавЛавCar 3

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
10:15 Х/ф «Щасливий
Ганс»

СТБ
6:50 Т/с «Коли ми вдома»
09:30 МайстерШеф
15:50, 18:00 Х/ф
«Розлучення поамериканськи»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:45 Х/ф «Освiдчення»
21:00 Т/с «Крiпосна»

07:00, 08:00, 09:00, 15:00
Сьогоднi
09:30, 05:30 Зiрковий
шлях
10:40 Т/с «Серце
слiдчого»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
19:00 Сьогоднi.
Спецвипуск
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22:00 Україна: еволюцiя
гiдностi

13:00 Вечiрка 2
14:15, 19:00 СуперЖiнка
15:15 4 весiлля
16:15 М/ф
«Льодовиковий перiод 3.
Ера динозаврiв»
18:00, 00:15 Панянкаселянка
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 4:
Континентальний дрейф»
22:45 Х/ф «Нянь»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Снiгова
королева»
11:15 Т/с «Рання пташка»

СТБ
08:30 Т/с «Майор i магiя»
16:30 Х/ф «Освiдчення»
17:30, 22:00 ВiкнаНовини

6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Незалежною Україною
07:00, 08:00, 15:00
Сьогоднi
09:00, 19:00 Сьогоднi.
Спецвипуск
09:45 Зiрковий шлях
11:00 Т/с «Клянуся
любити тебе вiчно»
15:20 Т/с «Чужа»
20:00 Концерт. З днем
народження, Україно!
22:30 Музична
платформа
00:00 Х/ф «Двi митi
кохання»

Землю»
13:15 Панянка-селянка
17:30 Х/ф «11 дiтей з
Моршина»
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

22:45 Т/с «Майор i магiя»
НОВИЙ КАНАЛ
7:05 Т/с «Друзi»
08:30 Х/ф «Гербi: шаленi
перегони»
10:10 Т/с «Секретнi
матерiали»
13:10 Заробiтчани
17:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Твої, мої i
нашi»
22:50 Х/ф «Пункт
призначення 5»
ІНТЕР
7:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Т/с «Вогнем i

мечем»
11:10, 12:25 Х/ф «007:
Живеш тiльки двiчi»
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 2»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Гетьман»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:50, 13:20 Теорiя змови
12:45, 15:45 Факти. День

14:25, 16:20 Х/ф
«Напролом»
16:45 Х/ф «Танго i Кеш»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi.
Дайджест
21:25 Х/ф «Полiцейська
академiя-7: Мiсiя у
Москвi»
23:05 Х/ф «Тупий та ще
тупiший-2»
5 КАНАЛ
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
08:25 Свiтла енергiя
09:25, 17:45 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 Євроiнтеграцiя сила можливостей
19:30 Iнформацiйний
вечiр
23:15 Док. проект «Собор
на кровi»

П’ Я ТН ИЦ Я , 23 СЕРПНЯ 2019 Р ОК У
КАНАЛ 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»
20:20, 22:25 «Лiга смiху»
00:30 «Київ Вечiрнiй»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь»
09:40, 18:15 «Спецкор»

10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
12:55 «Помста природи»
13:15 Х/ф «Льодовиковий
перiод»
15:00 Х/ф «Незаконне
вторгнення»
19:25 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
21:35 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом: Лiки вiд
смертi»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Церемонiя пiдняття
Державного Прапора
України

09:55, 18:55 Українська
символiка. Прапор
10:55 Перехрестя Балу
11:55 Вiйна на нульовому
кiлометрi
13:15 Концертна
програма «Непереможнi»
14:55 Чемпiонат Європи
з волейболу серед жiнок
2019. Бельгiя - Україна
17:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:25 Тема дня
19:55 Луганський
форпост
21:55 Перша шпальта
22:30 Як дивитися кiно
22:55 Х/ф «Хепi-енд»
ТРК «УКРАїНА»

18:00 Х/ф «Визнання»
19:10 Х/ф «Чого хочуть
жiнки»
22:45 Х/ф «Вид згори
кращий»
НОВИЙ КАНАЛ
07:30 Х/ф «Зiркова
хвороба»
09:00 Х/ф «Оптом
дешевше»
11:00 Х/ф «Оптом
дешевше 2»
13:00 Х/ф «Твої, мої i
нашi»
14:50 Х/ф «Бiлий полон»
17:00 Х/ф «Снiговi пси»
19:00 Х/ф «Полiцейський
пес»
20:50 Х/ф «Рiччi-багач»

22:50 Х/ф «Гербi: шаленi
перегони»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:50 Т/с «Вогнем i
мечем»
10:50, 12:25 Х/ф «007:
На секретнiй службi Її
Величностi»
14:00 Т/с «Дiєвi лiки»
15:50, 16:45, 00:00
«Речдок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Останнiй
дiамант»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:05, 13:20, 16:20 Скетчшоу «На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 02:40 Т/с
«Марк+Наталка»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Дизель шоу
22:40 Х/ф «Полiцейська
академiя-6: Блокада
мiста»
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
08:30 Чому НАТО
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 , 24 СЕРПНЯ 2019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 23:30 «Свiтське
життя. 2019 дайджест»
07:00 «Снiданок. День
незалежностi»
08:50, 11:00 «ТСН
спецвипуск»
09:30 «Хода гiдностi»
11:15 «Свiт навиворiт.
Рекордний полiт
Україною»
12:40, 14:10, 15:15 «Свiт
навиворiт»
16:30 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка.
Дiти 2019»
19:30 ТСН
21:30 Прем’єра. «Вечiрнiй
квартал 2019»

2+2
6:00 Мультфiльми
07:50 «ДжеДАI- 2019»
08:15 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:15 «Загублений свiт»
12:15 Х/ф «Потоп»
14:00 Х/ф «Спогади»
15:45 Х/ф «Бойовi свинi»
17:30 Х/ф «Некерований»
19:25 5 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Олiмпiк»
21:25 Х/ф «Боксер»
23:15 Х/ф «Смертельний
ринг»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:10, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00

Новини
09:30 Спецпроект до Дня
Незалежностi
12:00, 20:25 Паради
Незалежностi
12:45 Документальний
фiльм
14:00 Луганський
форпост
15:15 Бюджетники.
Спецвипуск
15:45 Х/ф «Iван Сила»
17:20 Х/ф «Гнiздо
Горлицi»
19:25 Розсекречена
iсторiя. Спецвипуск
21:30 Х/ф
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»

ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:45 М/ф «Врятувати

СТБ
6:10 Т/с «Коли ми вдома»
07:10 Х/ф «Людинаамфiбiя»
09:10 Х/ф «Весiлля у
Малинiвцi»
11:00 Т/с «Трава пiд
снiгом»

15:05 Т/с «Крiпосна»
19:00 Т/с «Навчаю грi на
гiтарi»
22:45 Х/ф «Чого хочуть
жiнки»
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Подiум
09:00 Хто зверху?
15:00 М/ф «Викрадена
принцеса»
16:40 Х/ф «Сторожова
застава»
18:50 Х/ф «Давай,
танцюй!»
21:00 Х/ф «Секс i нiчого
особистого»
23:00 Х/ф «Самотнiй за
контрактом»

ІНТЕР
7:10 «Слово
Предстоятеля»
07:15 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина»
09:00 «Шiсть соток»
10:00 «Готуємо разом.
Випiчка»
11:00 Х/ф «Покровськi
ворота»
13:45 Великий концерт
«Україна вiд А до Я»
17:10, 20:30 Т/с «Слiдчий
Горчакова 2»
20:00 «Подробицi»
22:15 «Ювiлейний вечiр
Софiї Ротару»
00:15 Х/ф «Двоє пiд
дощем»

ICTV
7:05 Х/ф «Ейс Вентура
молодший»
08:55 Скетч-шоу «На
трьох»
09:55, 13:00, 16:10
Дизель шоу
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Шляхетнi
волоцюги»
18:45 Факти. Вечiр
19:30 Х/ф «Полiцейська
академiя-4: Квартальна
охорона порядку»
21:10 Х/ф «Полiцейська
академiя-5: Операцiя
маямi Бiч»
22:55 Х/ф «Танго i Кеш»
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
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:45 Навчайся з нами
18:25 Полiгон
19:25 Особливий погляд
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних проектiв

РІЗНЕ

Вишгород
Субота, 17 серпня 2019 року

Ювіляру — 95
Нашому земляку, ветерану Великої Вітчизняної війни, праці та військової служби, полковнику Василю
Петровичу Демчуку 18 серпня 2019
року виповнюється 95 років.
Василь Демчук народився у с. Синяку Вишгородського району. Після закінчення з відзнакою 7-ми класів середньої школи був змушений працювати.
У 1942 році достроково призваний до
лав Радянської Армії і направлений на
навчання у Гурівське військове піхотне
училище. За відмінні показники у навчанні отримав військове звання «лейтенант». Як один із кращих випускників
училища, призначений командиром підрозділу у навчальний батальйон із підготовки сержантів.
Понад 32 роки В. П. Демчук служив
у складі Збройних сил, з них більше
семи — у групі Радянських військ у Німеччині в якості військового радника
для надання допомоги по формуванню,
укомплектуванню, бойовому озброєнню
і для організації бойової підготовки національної армії НДР.
У 1974 році полковник Василь Демчук закінчив службу на посаді військового комісара.
Ініціативний і старанний, завжди
чесно виконував службовий обов’язок,
наполегливо вирішував завдання щодо
підвищення боєготовності країни. Дисциплінований і скромний, вимогливий

до себе та підлеглих, активний у громадській роботі.
З 1974 по 1989 рік працював начальником відділу кадрів у ПМК-1 тресту
«Спецриббуд». А потім вів громадську
роботу у Вишгородській організації ветеранів війни, праці, Збройних сил. Постійно обирався членом міської ради
ветеранів. Своїм професіоналізмом,
принциповістю, відповідальністю, активною громадянською позицією, добротою і чуйним ставленням до людей
здобув повагу і авторитет.
Має орден «Богдана Хмельницького», медалі «За бойові заслуги», «За
Перемогу над Німеччиною», «Захиснику Вітчизни» та інші.
Василь Петрович і нині працює з
молоддю, бере участь у заходах щодо
захисту соціальних інтересів, честі і гідності ветеранів, у заходах, присвячених
подіям Великої Вітчизняної війни, іншим
знаменним датам.
Він — прекрасний сім’янин. Незважаючи на тяготи військової служби,
разом зі своєю дружиною виростив і виховав гідними громадянами двох дітей і
двох онуків.
Ветерани Вишгорода щиро вітають
славного сина України Василя Петровича Демчука із знаменною подією в його
житті — 95-річчям від дня народження.
Бажаємо ювілярові великого щастя,
міцного здоров’я, творчої наснаги, мудрості, вірних друзів, сімейного благополуччя.
Петро ЖУЛАНОВ

7

90 — не межа!
Володимир Даль писав, що молодість
дається всім, а старість — тільки обраним… 5 серпня ц. р. мені пощастило бути
на 90-му дні народження дійсно Господом
Богом обраної людини — Бориса Борисовича ЗЮБЕНКА.
1 травня 1961 року він приїхав на будівництво Київської ГЕС. Тут зустрів свою долю — кохану дівчину Катерину із с. Нові
Петрівці. І до сьогодні вони разом.
Дивлячись на ювіляра, думаю: які ліки вживати, щоби дожити до такого поважного віку? Та, знаючи Бориса Борисовича багато років, відповідь приходить сама
собою: бути таким, як він! Пронести крізь роки велику доброту і любов до людей, до
музики, пісні, до дружини і дітей. І саме це є основними ліками для здоров’я і довголіття.
З роси і води Вам! На многії і благії літа!
Степанія СІДЛЯР, радник голови Вишгродської РДА
з питань духовності і просвітництва,
голова ГО «Духовно-просвітницького центру «Спадщина»
Вишгородський клуб інтелігенції спільно з Вишгородською районною радою,
Вишгородською районною адміністрацією за сприяння Інституту національної
пам’яті 23 серпня о 12:00 у приміщенні малої сесійної зали запрошують на лекцію
«Прапор України, тернистий шлях до утвердження».
Степанія СІДЛЯР, радник голови Вишгородської РДА
з питань духовності і просвітництва,
голова ГО «Духовно-просвітницького центру «Спадщина
Школа вихідного дня з поглибленим вивченням української мови і українознавства розпочинає новий навчальний рік 31 серпня 2019 р. (субота) об 11:00
у приміщенні Вишгородської районної бібліотеки (вул. Шолуденка, 8).
Навчання безкоштовне. Запрошуємо усіх охочих без обмеження віку.
Координатор: Степанія Сідляр.
Тел: (067) 459-31-56, (066) 994-09-16.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель
Конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель оголошується проведення конкурсу, що відбудеться у приміщенні Вишгородської міської ради за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб.
63-а о 12:00 30.08.2019 року.
Об’єкт експертної грошової оцінки: земельна ділянка несільськогосподарського
призначення на землях промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення (для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного
транспорту та дорожнього господарства — 12.04), що підлягає продажу (кадастровий
номер 3221810100:01:018:0001), площею 0,0767 га, знаходиться за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка, перебуває в оренді у товариства з обмеженою відповідальністю
«АВТОРЕЛАКС-ШИК» на підставі договору оренди земельної ділянки від 30.09.2018 р.
Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі,
подають на розгляд Комісії такі документи:
• заяву на участь у конкурсі (згідно з додатком № 1 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, затвердженого рішенням
виконавчого комітету № 352 від 16.11.2017 р.).

Запрошується на роботу СТОРОЖ-ОХОРОНЕЦЬ
(помічник по господарству) на базу відпочинку
в Ясногородку. Тел: (067) 798-43-43
Необхідний працівник (тимчасово)
для коління дров (20-25 куб. м) у Ясногородку.
Тел: (067) 798-43-43
На МЕТАЛОБАЗУ потрібен молодий
спеціаліст, з досвідом роботи болгаркою. Офіційне працевлаштування, повний соц. пакет, гідна заробітна плата.
Тел: (067) 446-41-07

Вважати недійсним втрачений студентський квиток, серія КВ № 11312494,
виданий Київським індустріальним коледжем на ім’я Богдана Сергійовича
ОСТАПЦЯ

• копію ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної діяльності;
• конкурсні пропозиції (подаються у запечатаному конверті).
Конкурсна пропозиція претендента має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання
робіт (у календарних днях).
Заяви з документами на участь в конкурсі подаються у строк до 16:00 27.08.2019
року (кожного робочого дня з 08:00 до 16:00, з урахуванням обідньої перерви: 13:0014:00) та реєструються канцелярією виконавчого комітету Вишгородської міської ради
у загальному порядку.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті. На конверті необхідно
зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності».
Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних осіб).
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у виконавчому
комітеті Вишгородської міської ради за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб.
69 (тел: (04596) 22-957).

24 серпня 2019 р. о 14:40 відбудуться загальні збори співвласників будинків за адресою:
м. Вишгород, пр-т Шевченка,
9-а (біля парадного № 3) щодо
надання в оренду нежитлового
приміщення площею 8 м2 з метою зберігання дитячого транспорту

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.
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.

Буріння свердловин на воду у важкодоступних місцях,
де заїзд великої бурильної техніки неможливий чи
затруднений. Робота виконується малогабаритною
буровою установкою.
Тел: +38 063 444 13 27, +38 050 029 86 64

Вважати недійсним втрачене свідоцтво
(додаток до свідоцтва про здобуття
базової середньої освіти), серія СЯ
№ 243467, на ім’я Андрія Віталійовича
БЕРІНА

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

КОМІРНИК, ПАКУВАЛЬНИК, КУХАР. Тел: (067) 506-92-30
Для роботи на виробництві в Димері потрібні:
ВАНТАЖНИКИ до 45 років. З/П від 9000 грн. Іногороднім надається житло.
Тел: (067) 919-53-27, (098) 152-45-06.

НЕД IЛЯ , 25 СЕРПНЯ 2019 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:45 «Українськi сенсацiї
2019»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Свiт навиворiт»
10:30 Т/с «Свати»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2019»
23:55 «Лiга смiху»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 «Вiн, вона i
телевiзор»
10:10 Т/с «Опер за
викликом-4»
12:05 Х/ф «Боксер»

13:55 Х/ф «Робiнзон
Крузо»
15:45 Х/ф «Шанхайський
полудень»
17:50 Х/ф «Сахара»
20:10 Х/ф «Правдива
брехня»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини
09:25 Енеїда
10:30 Країна на смак
11:35, 14:15 Телепродаж
11:50 М/с «Марин та його
друзi. Пiдводнi iсторiї»
12:45 Х/ф «Веронiка
повертається»
14:30 Д/ц «Тайська кухня»

15:55 UA:Фольк. Спогади
16:55 Перший на селi
17:30 Д/ц «Мегаполiси»
17:50 Д/ф «Пiвденнi
моря. Атолл Бiкiнi»
18:55 Українська
символiка. Герб
19:55 Українська
символiка. Гiмн
21:25 Чемпiонат Європи
з волейболу серед жiнок
2019. Україна - Iталiя
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
09:10 Т/с «Вiддай мою
мрiю»
16:50, 20:00 Т/с «Поверни
моє життя»

19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
22:10 Т/с «Клянуся
любити тебе вiчно»
ТЕТ
6:00 ТЕТ Мультиранок
11:40 Х/ф «Прекрасний
принц i фея Люпина»
12:50 Панянка-селянка
15:50 Х/ф «Нянь»
17:20 М/ф
«Льодовиковий перiод 4:
Континентальний дрейф»
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
7:45 Страва честi
09:45 Хата на тата
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
20:00 Один за всiх
22:35 Х/ф «Вiлла
розбрату, або Танець
сонячного затемнення»
00:15 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
6:45, 07:45 Kids Time
06:50 М/с «Том i Джеррi»
07:50 М/ф «Том i Джеррi:
Загублений дракон»
08:50 Х/ф «Бiлий полон»

11:10 Х/ф «Полiцейський
пес»
13:00 Х/ф «Снiговi пси»
15:00 Х/ф «Завжди кажи
«ТАК»
17:00 Х/ф «Рiччi-багач»
19:00 Х/ф «Лара Крофт розкрадачка гробниць»
21:00 Х/ф «Лара Крофт
- розкрадачка гробниць:
Колиска життя»
23:20 Х/ф «Здохни»
ІНТЕР
6:10 Х/ф «Мамо, я
льотчика люблю»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Перезавантаження. 3

сезон»
11:00 «Орел i решка.
Морський сезон 3»
12:00 Т/с «Тягар iстини»
13:50 Т/с «Не жiноча
робота»
18:00 Х/ф «007: Квант
Милосердя»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «007:
Координати «Скайфолл»
23:20 Х/ф «Останнiй
дiамант»
ICTV
07:05 Антизомбi.
Дайджест
08:00 Т/с «Вiддiл 44»
11:40, 13:00 Х/ф
«Полiцейська академiя»

12:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Полiцейська
академiя-2: Перше
призначення»
15:20 Х/ф «Полiцейська
академiя-3: Знову на
навчання»
17:00 Х/ф «Полiцейська
академiя-4: Квартальна
охорона порядку»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Хоробре
серце»
00:05 Х/ф «Патрiот»
5 КАНАЛ
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 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
13:10 Медекспертиза
15:20 Свiтла енергiя
17:10 Особливий погляд
18:15, 22:05 Лiнiйка
документальних проектiв
19:25 Стоп корупцiї!
21:40 Час-Time
23:15 Полiгон

8

ПАНОРАМА

Вишгород
Субота, 17 серпня 2019 року

ЗЕМЛЯКИ

Зустрілися на Говерлі
Минулого тижня здійснив підкорення найвищої точки України — 2061 метрів – гори Говерли.
Це було незабутнє сходження, яке вирізнялося
надзвичайно позитивними емоціями.
Коли до вершини залишалося метрів 500, відбулася несподівана приємна зустріч із тренером з плавання Анною Головаченко та вишгородським спортивним клубом «Дельфін свім». Після привітань та
обіймів Анна вигукнула: «Вишгород!». Діти підхопили її емоцію та одночасно голосно вигукнули у відповідь: «Вишгород! Ура!». Це було просто неймовірно!
Всі, хто знаходився в той момент поряд, були приємно здивовані та захоплені тим, що відбувалося.
А коли ми разом дісталися вершини гори, 80 осіб
одночасно заспівали гімн України. Це було настільки захоплююче та ефектно, що деякі сторонні люди
навіть знімали відео на мобільні телефони.

У сходженні разом із командою «Дельфін свім»
взяли участь 75 осіб різного віку! Ще троє — батьки
з найменшим «дельфіном», якому лише два роки!
Анна — чудовий високопрофесійний тренер, неймовірний мотиватор для своїх вихованців та оточуючих людей. Під її керівництвом діти регулярно здобувають перемоги на різноманітних змаганнях, а також
щороку ходять у гори, їздять на море. Лише цього
збірного літнього сезону вони побували у Туреччині,
Греції, зробили два заїзди на Азовське море, а також
вчергове підкорили Карпати. І з кожним роком охочих долучитися до цієї команди стає все більше.
Був дуже радий нашій зустрічі та пишаюся тим,
що наше місто багате на таких талановитих людей
та чудових тренерів!
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

Визначено фіналістів нацвідбору на Дитяче Євробачення-2019
Представники оргкомітету національного відбору на Дитяче Євробачення-2019 визначили 10 фіналістів, які змагатимуться за можливість
представляти Україну на цьогорічному
міжнародному пісенному конкурсі.
До фіналу пройшли:
Валерія Христюк — «I will shine» (м.
Переяслав-Хмельницький);
Софія Іванько — «Коли здається» (м.
Київ);
Аліса Чиджан — «Новий день» (м.
Харків);
Олександр Балабанов — «Power in
You» (м. Київ);
Поліна Пісарцова — «My friend» (м.
Дергачі, Харківська обл.);
Олександр Зазарашвілі — «Moia MA
(Залишені в пітьмі...)» (м. Івано-Франківськ);
Варвара Кошова — «Диво в розмаїтті» (м. Київ);
Марія Ткачук — «Nytochky (Ниточки)»
(с. Гатне, Київська обл.);
Ангеліна Тереннікова — «Fly away»
(м. Вишгород, Київська обл.);
Євангеліна Замула — «Малю You» (м.
Київ).
Послухати пісні та подивитися відеовізитівки фіналістів нацвідбору на Дитяче
Євробачення-2019 можна на сайті junior.

eurovision.ua.
Членкиня правління UA: Суспільне мовлення Олександра Кольцова зазначила, що практика проведення нацвідбору в онлайн-режимі, запроваджена
минулого року через недофінансування,
не лише дозволила заощадити кошти
компанії, але й зробила участь у конкурсі
доступною для ширшої аудиторії.
«Цього року у нас надзвичайно сильний відбір, сильні голоси і багато достойних претендентів. За правилами, ми
обираємо лише десятку фіналістів, але
насправді юних виконавців, які заслуговують на увагу, — більше. Ми щасливі,
що у відборі з’являються яскраві та самобутні артисти, які не бояться виходити
за жанрові рамки — зокрема, хотілось
би відзначити Валерію Жиркевич із піснею «Лялька». На жаль, її композиція
не увійшла в топ пісень за голосуванням журі, але це дуже перспективна артистка. Також вражаючі вокальні дані й
артистизм продемонстрували Ярослав
Рогальський, Анжеліна Макфарлейн, Марія Андрієвська. Ми дуже сподіваємось
побачити цих співаків на сцені музичних
проектів Суспільного, адже розвиток дитячого контенту має бути пріоритетом
для Суспільного мовника, і ми завжди
раді підтримати талановитих дітей».

ЗНІМУ/КУПЛЮ ЖИТЛО У ГОСПОДАРЯ. Тел: (073) 505-80-80
ДЛЯ РОБОТИ В ТАКСІ
М. ВИШГОРОДА
ПОТРІБНІ ВОДІЇ ЗІ СВОЇМ АВТО,
А ТАКОЖ МІКРОАВТОБУСАМИ
НА 5-8 МІСЦЬ.
Найкращі умови для роботи.
Робота неповний
і повний робочий день.
Тел: (093) 981-52-64,
(063) 063-79-21

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Нагадаємо, з-поміж десяти фіналістів
переможця нацвідбору обиратимуть:
співачка й членкиня правління UA:
Суспільне мовлення Олександра Кольцова, українська співачка та представниця
України на Євробаченні-2010 Alyosha,
співак і композитор Adam, співачка та
композиторка Tanya Sha, музичний продюсер розважального напряму UA: Сус-

пільне мовлення Олександр Стасов,
голова делегації Дитячого Євробачення-2019 від України Оксана Скибінська,
виконавчий продюсер розважального напряму UA: Суспільне мовлення Станіслав
Медведєв.
Фінал Дитячого Євробачення-2019
відбудеться 24 листопада у м. Глівіце
(Польща).

РОБОТА У ВИШГОРОДІ. На неповний робочий день потрібні
РОЗКЛЕЮВАЛЬНИКИ ОГОЛОШЕНЬ! Заробітна плата договірна. Тел: (063) 744-84-70

ТОВ «КВОТ» запрошує
на ПОСТІЙНУ та ТИМЧАСОВУ роботу
на станках у м. Вишгороді
ЛИВАРНИКІВ ПЛАСТМАС
ВИДУВЩИКІВ ПЕТ-ТАРИ (пластикових пляшок).
Робота НЕ важка і НЕ шкідлива.
Обмежень за віком немає!
Приймаємо ПЕНСІОНЕРІВ!
Навчаємо! Офіційне працевлаштування.
З/п чесна — від 7 500 грн на місяць на руки
(розраховується від виробітку). Преміювання!
Чекаємо на вас!
Звертатися за адресою:
м. Вишгород, вул. Київська, 10.
Тел: (044) 587-95-16, (067) 760-54-82

Робота на дому.
Диспетчер у таксі
(від 25 до 55 років).
Тел: (093) 981-52-64,
(04596) 33-333, (04596) 35-777

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

