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Роботи із благоустрою тривають
Попри карантин, у місті активно тривають роботи із благоустрою. Нині закінчили ямковий ремонт доріг у приватному
секторі, на основних центральних дорогах. І плавно перейшли на ті об’єкти, для
яких попередньо розроблялись та є висновки експертиз.
Декілька днів тому приступили до облаштування прибудинкової території за
адресами Київська, 18, 18-а і Кургузова,
4-а. Почали саме звідти, тому що на цих
прибудинкових територіях нещодавно
проводили земляні роботи, прокладали
силовий кабель до нового садочка. Звідти перейдемо ще до ряду будинків, роботи по яких теж заплановані. Це будинки
по Мазепи, 1, Дніпровській, 1. Також заплановано капітальний ремонт парковки
біля будинку за адресою Дніпровська, 3.
Проведено декілька дрібних робіт.
Зокрема, зроблені сходи по просп. Мазепи, 5, додаткова парковка по Грушевського, де найближчим часом буде встановлено ще один бювет. Це неподалік
школи № 3 (у Фейсбуці писали, що ми
там викопуємо липу). Від МКП «Водоканал» надійшло звернення про те, що в
цьому місці бажано збудувати бювет, бо
кількість людей, яка заселилась і заселяється в «Ярославичі-2», дуже велика,
і в разі якоїсь проблеми із водопостачанням, людям не буде де набрати води.

У планах — збудувати в місті ще два
бювети. Для одного (в районі заводу
«Карат») робимо проект.
На цьому тижні отримали ще два додаткових висновки експертизи по двох
окремих проектах. Один із них – набережна, алея Семена Поташника, продовження фотозони в напрямку від існуючої до Бегемотиків і окультурення
території біля футбольного поля. Другий
проект, на який теж отримали висновок
експертизи, — штучне футбольне поле
зі штучним гумовим покриттям за адресою Симоненка, 2, неподалік Галявини
казок.
По ремонту дахів. Висновків і проектів розроблено чимало, зокрема, по
вулиці Київській, 20 (1 під’їзд), 18 (3-4
підїзд), Шолуденка, 6, Шолуденка, 7, 6-а,
Набережній, 8 та проспекту Мазепи, 4-а.
Наші комунальні підприємства вже
закупили необхідну кількість тримерів
для покосу. Днями КП «Благоустрій» і
«Управляюча компанія» інтенсивно коситимуть траву. Крім того, додатково
будемо залучати підрядників.
Виходимо вже на фінішну пряму
щодо робіт на дитячих спортивних майданчиках. Де потрібно було провести
ремонт – його проведено. Буде скрізь
завезено пісок у пісочниці.
Олексій МОМОТ

В Україні з 22 травня запрацює
громадський транспорт,
дитсадки, готелі, дозволять
ЗНО і спортивні змагання
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Eпідемічна ситуація
у Вишгороді та районі
За інформацією Вишгородського
міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України», станом
на 10:00 14.05.2020 року епідемічна ситуація у Вишгородському районі та місті
Вишгороді:
— кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, — 33
(тридцять три); госпіталізовані — 3 (три);
зареєстровані:
м. Вишгород — 15 (п’ятнадцять),
с. Старі Петрівці — 3 (три),
с. Нові Петрівці — 4 (чотири),
с. Козаровичі — 1 (один),
с. Тарасівщина — 1 (один),
с. Вища Дубечня — 1 (один),
с. Новосілки — 1 (один),

смт Димер — 2 (два),
с. Лютіж — 1 (один),
с. Лебедівка — 1 (один),
с. Демидів — 1 (один),
с. Катюжанка — 2 (два),
— летальний випадок — 1 (один);
— кількість осіб, що одужали, — 10;
— кількість осіб з підозрою на
COVID-19 — 16 (шістнадцять);
— кількість контактних осіб — 124
(сто двадцять чотири);
— кількість осіб, що повинні знаходитися на самоізоляції — 124 (сто двадцять чотири);
— проведено досліджень за допомогою полімеразно-ланцюгової реакції
(ПЛР) на COVID-19 — 146 (сто сорок
шість).

Послуги в електронній формі
Відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2020
року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу
COVID-19» та з метою профілактики,
запобігання поширення та мінімізації
інфікування коронавірусом працівників
органів ДПС, які здійснюють обслуговування платників, внесено зміни у роботі
ЦОП на час карантину з 9:00 до 16:00 з
обідньою перервою та з технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10-15 хв.
У зв’язку з вищевикладеним рекомендуємо платникам тимчасово відкласти візити до ЦОП та скористатися
можливістю отримання послуг в електронній формі. За допомогою інформаційно-телекомунікаційної
системи
«Електронний кабінет» забезпечується
цілодобове надання спектру безкоштовних електронних послуг без відвідуван-

ня центрів обслуговування платників,
забезпечується в режимі реального часу
доступ до інформації з реєстрів та електронних систем.
Для допомоги платникам податків
ДПС розпочала серію відеоуроків, в яких
роз’яснюється як правильно користуватися електронними сервісами. Відеоуроки розміщено на веб-сайті ДПС в рубриці Головна — Медіа-центр — Новини
— «ДПС розпочинає серію відео уроків
про те, як користуватися Е-сервісами»
(посилання: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/412310.html) та у розділі «Новини» відкритої частини Електронного
кабінету.
Електронні ключі для входу до приватної частини Електронного кабінету
можна отримати в режимі on-line через
Privat24 (для клієнтів АТ КБ Приватбанк).
Вишгородське управління ГУ ДПС
у Київській області

Карантинні обмеження
послаблено.
Контроль — посилено
Виконуючий обов’язки голови
Вишгородської РДА Олексій Данчин
в онлайн форматі провів засідання
комісії з питань ТЕБ та НС спільно з
оперативним штабом з протидії поширенню коронавірусної інфекції,
спричиненої COVID-19, на території
Вишгородського району.
Обговорювали стан впровадження
на території району послаблення карантинних обмежень, відповідно до постанови Уряду. Проте всі задіяні спеціалісти
наголошували на посиленому контролі
за ситуацією, адже кількість виявлених
хворих у районі зростає.
За інформацією Вишгородського
міжрайонного відділу лабораторних
досліджень ДУ «Київський обласний
лабораторний центр МОЗ України»,
станом на 10:00 13.05.2020 року вже у
дванадцяти населених пунктах Вишгородського району є підтверджені хворі
на COVID-19. Загалом це 33 особи, 15
з них — медпрацівники (12 працюють у
медзакладах Києва). Один випадок —
летальний.
Щодо роботи медзакладів, то засобами індивідуального захисту всі за-

безпечені в достатньому обсязі. Стан
дотримання правил особистої гігієни,
дезінфекції та температурного режиму
— на постійному контролі.
Вишгородський відділ поліції разом
з районним управлінням ГУ Держпродспоживслужби в Київській області проводять рейди щодо недопущення стихійної торгівлі в населених пунктах.
На обласному рівні заміський комплекс «Джентама-Бриз», що на території
Вишгородського району, офіційно визначено місцем резервації осіб, які повинні пройти самоізоляцію. Заклад відповідає встановленим вимогам щодо
здійснення резервації, днями планується перший заїзд. Правоохоронні органи
та інші служби, які відповідають за життя і здоров’я громадян, володіють ситуацією та тримають питання на контролі.
Вишгородський РВ ГУ ДСНС України у Київській області повідомив, що
обмежувальні заходи пішли на користь
і кількість пожеж набагато зменшилася.
Усі підрозділи засобами індивідуального
захисту забезпечені та готові до виконання дій за призначенням.
ДЖЕРЕЛО: Вишгородська РДА

В Україні з 22 травня запрацює
громадський транспорт, дитсадки, готелі,
дозволять ЗНО і спортивні змагання
Міністр охорони здоров’я Максим
Степанов розповів, що передбачатиме
другий етап пом’якшення карантину в
Україні, попередньо запланований на
22 травня.
На брифінгу в четвер, 14 травня, глава
МОЗ заявив, що планується дозволити:
— проведення спортивних змагань
без глядачів,
— відкриття готелів, окрім хостелів,
без функціонування ресторанів та спортивних залів,
— проведення зовнішнього незалежного тестування (ЗНО),
— роботу громадського транспорту,
— роботу дошкільних навчальних закладів — дитячих садочків.
Степанов наголосив, що у відповідній
постанові уряду, яку МОЗ пропонуватиме

прийняти, буде передбачено, що робота
усього переліченого вище можлива тільки при дотриманні протиепідемічних правил:
— масочного режиму,
— соціальної дистанції,
— дезінфекції антисептиками.
«Під кожну подію будуть розроблені
чіткі критерії: як саме можна користуватися громадським транспортом чи проводити спортивні змагання. Ми будемо вимагати дотримання цих правил, бо йдеться
про життя і здоров’я українців», — сказав
Степанов.
Як повідомлялося, перший етап послаблення карантину в Україні набув чинності 11 травня. Наступні етапи пом’якшення
карантину заплановані на 22 травня, 1 і
11 червня.

Вишгород
Четвер, 14 травня 2020 року

Радикальні заходи щодо
транспортних сполучень
— не на користь
Сьогодні транспортна система в
Україні паралізована. Бізнес щодня
несе колосальні збитки. На початку
епідемії жорсткі обмеження транспортного сполучення, які грунтувалися на досвіді європейських країн
по боротьбі з коронавірусом, були виправданими. Але зараз, коли правила
безпеки і боротьби з епідемією є зрозумілими для всіх, можна було б підійти до вирішення цього питання більш раціонально.
У зв’язку із зупинкою перевезень дуже гостро стоїть питання неможливості дітей дістатися до своїх літніх батьків та
навідати їх, надати необхідну та вкрай важливу допомогу. Це
призвело до того, що багато людей залишилися поза увагою
та позбавлені елементарних необхідних засобів для існування,
дехто взагалі опинився за межею бідності.
Люди щодня звертаються до Вишгородської міської ради
з проханнями поновити транспортне сполучення хоча б у місті
Вишгороді, не кажучи вже про маршрут до м. «Героїв Дніпра».
Можливо, вже час переглянути радикальний підхід у цьому
питанні та запровадити раціональні й виправдані послаблення
обмежень у питанні транспортного сполучення.
Трохим ІВАНОВ, заступник міського голови
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До ветеранів – з любов’ю в серці
Напередодні 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні за дорученням
міського голови Олексія Момота його радник
Володимир Малишев разом із головою міської ветеранської організації Віктором Бабичем
та членами ради привітали учасників бойових
дій Другої світової П.М. Головка, В.П. Демчука,
П.О. Котенка, О.П. Кравченка, І. Є. Демченка,
О.В. Ячницького та передали їм подарунки від
мера.
Ще понад 50 ветеранів війни, праці та Збройних сил віком 90 і старші отримали продовольчі
набори та смаколики від КМБФ «Фудбенк».
За підтримки міського голови Олексія Момота три тисячі продовольчих наборів отримали
багатодітні та малозабезпечені родини, ветерани праці та Збройних сил, працівники екстреної
медичної допомоги і працівники «Управляючої
компанії», які проводять роботи із дезінфекції
в нашому місті.
Щиро дякуємо всім, хто взяв участь в акції
«З любов'ю в серці», КМБФ «Фудбенк» та його
генеральному директору Володимиру Іванову.
Емма ОДИНОКІНА,
заступник голови Вишгородської
міської організації ветеранів війни,
праці та Збройних сил

БЛАГОДІЙНІСТЬ

ОФІЦІЙНО
Повідомлення про оприлюднення
проєкту регуляторного акта
«Про орендну плату за землю
у м. Вишгороді»
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 http://
www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проєкт рішення Вишгородської міської
ради «Про орендну плату за землю у м. Вишгороді» з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проєкту 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 проєкту рішення за поштовою
адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

Повідомлення про оприлюднення
проєкту регуляторного акта
«Про встановлення
транспортного податку
в м. Вишгороді на 2021 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 http://
www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проєкт рішення Вишгородської міської
ради «Про встановлення транспортного податку в м. Вишгороді на 2021 рік» з аналізом
його регуляторного впливу.
З текстом проєкту 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 проєкту рішення за поштовою
адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

Повідомлення про оприлюднення
проєкту регуляторного акта
«Про встановлення туристичного
збору в м. Вишгороді на 2021 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 http://
www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проєкт рішення Вишгородської міської
ради «Про встановлення туристичного збору
в м. Вишгороді на 2021 рік» з аналізом його
регуляторного впливу.
З текстом проєкту 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 проєкту рішення за поштовою
адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

З текстом проєкту 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 проєкту рішення за поштовою
адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

Повідомлення про оприлюднення
проєкту регуляторного акта
«Про встановлення податку
на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, в м.
Вишгороді на 2021 рік»

Повідомлення про оприлюднення
проєкту регуляторного акта
«Про встановлення збору
за місця для паркування
транспортних засобів
в м. Вишгороді на 2021 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 http://
www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проєкт рішення Вишгородської міської
ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м.
Вишгороді на 2021 рік» з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проєкту 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 проєкту рішення за поштовою
адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

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 http://
www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проєкт рішення Вишгородської міської
ради «Про встановлення ставок земельного
податку в м. Вишгороді на 2021 рік» з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проєкту 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 проєкту рішення за поштовою
адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

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 http://
www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проєкт рішення Вишгородської міської
ради «Про встановлення збору за місця для
паркування транспортних засобів в м. Вишгороді на 2021 рік» з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проєкту 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 проєкту рішення за поштовою
адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.

Повідомлення про оприлюднення
проєкту регуляторного акта
«Про встановлення єдиного
податку в м. Вишгороді на 2021 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 http://
www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проєкт рішення Вишгородської міської
ради «Про встановлення єдиного податку в
м. Вишгороді на 2021 рік» з аналізом його регуляторного впливу.

Повідомлення про оприлюднення
проєкту регуляторного акта
«Про надання пільг зі сплати
земельного податку в 2021 році»
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 http://
www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проєкт рішення Вишгородської міської
ради «Про надання пільг зі сплати земельного податку в 2021 році» з аналізом його регуляторного впливу.
З текстом проєкту 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 проєкту рішення за поштовою

Повідомлення про оприлюднення
проєкту регуляторного акта
«Про встановлення ставок
земельного податку в м.
Вишгороді на 2021 рік»

Повідомлення про оприлюднення
проєкту регуляторного акта
«Про встановлення ставок
акцизного податку з
реалізованих суб’єктами
господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів на
2021 рік в м. Вишгороді»
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 http://
www.vyshgorod-mrada.gov.ua/ буде оприлюднено проєкт рішення Вишгородської міської
ради «Про встановлення ставок акцизного
податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2021 рік в м. Вишгороді» з аналізом
його регуляторного впливу.
З текстом проєкту 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 проєкту рішення за поштовою
адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301.
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15 ТРАВНЯ — МІЖНАРОДНИЙ
ДЕНЬ СІМ’Ї

Зібравши в собі історичний досвід усіх
попередніх поколінь, сім’я завжди була і
залишається осередком збереження духовних і культурних традицій нації, вона
є берегинею культури та історичної спадкоємності роду, людських цінностей, чинником стабільності і розвитку країни. В
сім’ї дитина отримує перші уроки любові
до батьків, до рідного краю, набирається
життєвих сил, які допомагають їй упродовж всього життя долати життєві труднощі, досягати вершин і здобувати перемоги.
З метою привернення уваги громадськості різних країн до важливості вирішення існуючих проблем у родинах та надання їм
соціальної підтримки, щорічно 15 травня відзначається Міжнародний день сім’ї.
У Вишгородському районі проживає майже 19 тисяч дітей віком до 18 років, більше
двох тисяч з яких виховуються у багатодітних

Вишгород
Четвер, 14 травня 2020 року

Міцна родина — щаслива дитина
сім’ях. Прикро констатувати, але сьогодні серед них 160 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 385 дітей з інвалідністю,
122 — живуть у малозабезпечених сім’ях.
Для надання допомоги у вирішенні та подоланні непростих життєвих питань при Вишгородській районній державній адміністрації
продовжує роботу районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, на обліку якого перебуває 178 сімей, що опинилися
в складних життєвих обставинах (в них виховуються 349 дітей). З метою забезпечення
належної підтримки і організації допомоги
сім’ям з дітьми та враховуючи, що центри соціальних служб є одними з основних надавачів соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді,
сьогодні під соціальним супроводом фахівців
із соціальної роботи нашого закладу перебувають 25 сімей, в яких виховується 51 дитина.
Для покращення становища дітей в сім’ях
із початку 2020 року охоплено соціальними
послугами 108 осіб та 162 сім’ї, в яких виховується 276 дітей, всім надано понад 1
500 соціальних послуг: інформаційних, соціально-педагогічних, соціально-економічних,
юридичних, соціально-медичних, психологічних, зокрема надано допомогу у поновленні
втрачених документів, проходженні медичних
обстежень та ін. Проводиться робота по наданню соціальної підтримки 6 сім’ям (7 дітей)
з числа переселенців з Луганської та Донецької областей та 20 сім’ям (34 дитини) одиноких матерів. Спеціалістами центру надається допомога прийомним сім’ям, дитячому
будинку сімейного типу родини Бондаренків,
сім’ям опікунів та піклувальників, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
З минулого року в нашому районі запрацювала нова соціальна альтернатива — послуга з патронату над дитиною. З часу її заснування на тимчасовому вихованні у сім’ї
патронатного вихователя перебуває вже
четверта дитина. Сьогодні потреба у створенні нових патронатних сімей є актуальною, як ніколи. Завдання сімейного патрона-

ту — не дати дитині втратити рідних маму й
тата, які через складні життєві обставини не
можуть деякий час нею опікуватись. У той
час, як дитина тимчасово (до 3-х місяців) виховується у професійній патронатній сім’ї, соціальні працівники допомагають біологічним
батькам дитини долати складні життєві обставини. Якщо відновити здатність батьків виховувати дитину неможливо, органи
опіки й піклування підшукають їй іншу форму
сімейного виховання: усиновлення, влаштування під опіку чи піклування або прийомну сім’ю.
Патронат над дитиною — це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини у сім’ї патронатного вихователя на період
подолання дитиною та її батьками складних
життєвих обставин. Разом з тим, ця послуга
надає батькам, що потрапили у складні життєві обставини, можливість усунути складні
життєві обставини, вирішити наявні проблеми, отримати професійний соціальний супровід, що загалом сприятиме підвищенню
батьківського потенціалу та
возз’єднанню родини.
Особи, які виявлять бажання спробувати себе у неймовірно благородній справі, — допомогти, підтримати, обігріти
беззахисну дитину в скрутний
для неї період часу, — отримують виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї
патронатного вихователя, яка
здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету. Розмір
оплати за послугу патронату
над дітьми прирівняний до 5
прожиткових мінімумів для працездатної особи. У разі перебування у сім’ї
патронатного вихователя дітей віком до 1
року, дітей-інвалідів та одночасно двох і більше дітей – розмір грошового забезпечення
збільшується на 10 відсотків за кожну дитину
та категорію.
Патронатний вихователь зараховується

на роботу за трудовим договором до бюджетної установи соціального захисту населення
за визначенням відповідно місцевої державної адміністрації або місцевої ради.
Дитина має рости в дружньому, теплому, безпечному сімейному середовищі. Коли
вона залишається сам на сам зі своєю бідою,
без нагляду рідних, допомогу їй може запропонувати саме патронатна сім’я.
Сподіваємось, що серед читачів газети
нашого міста знайдуться люди, які теплом
своїх сердець зігріють дітей, що потребують
батьківської любові та підтримки. Власне
щастя ми знаходимо в турботі про інших, тож
даймо цим діткам шанс зростати в родині,
відчути батьківську турботу та любов.
У свято Міжнародного дня сім’ї бажаємо
всім дітям та батькам міцного здоров’я, злагоди та благополуччя у родинах.
За додатковою інформацією про сімейний патронат, роль та функції батьків
у патронаті, як стати кандидатом у патронатні вихователі звертайтесь до Вишгород-

ського районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді за адресою: вул.
Кургузова, 13, каб, 2, 3, тел: 04696 54053.
Світлана ВОРВИНЕЦЬ,
директор Вишгородського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді

«Плануй сім’ю відповідально — бережи того, хто поруч!»

РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я
Заходи, які повинні відбуватись безпосередньо під час тижня планування сім’ї,
також охоплюють 12 травня — День матері,
15 травня — Міжнародний день сім’ї і мають бути присвячені питанням збереження
репродуктивного здоров’я, підготовки до
сімейного життя, усвідомленого відповідального батьківства.
Материнство — важлива та почесна місія
кожної жінки, адже мама дає життя, продовжує рід. Беззаперечно, матерів треба шанувати і любити, а також дякувати їм за подароване життя. А ще для створення сприятливих
умов зміцнення інституту сім’ї, як основи
суспільства і визнання на державному рівні,
важлива роль батька у виховному процесі дітей. Репродуктивне здоров’я — це можливість
зачати, виносити і народити здорову дитину.
Кожна вагітність повинна бути бажаною, а
батьки майбутньої дитини — здоровими.
Основи репродуктивного здоров’я жінки
закладаються ще в ранньому віці та залежать від генетичних особливостей, наявності
патології різних органів і систем організму,
дії факторів зовнішнього середовища тощо.
Ранній початок статевого життя, захворювання, що передаються статевим шляхом, в т. ч.

ВІЛ/СНІД, незапланована вагітність, аборти є
основними проблемами репродуктивної сфери. Стан репродуктивного здоров’я багато в
чому визначається способом життя людини, відповідальним ставленням до власного
здоров’я, а також рівнем її інформованості з
питань репродуктивного здоров’я, можливостей його збереження та реалізації репродуктивних прав.
Репродуктивне здоров’я — це дуже важлива складова загального здоров’я людини.
У перекладі слово «репродукція» означає
«відтворення». Репродуктивне здоров’я передбачає благополуччя щодо відтворення потомства і продовження людського роду. Воно
безпосередньо впливає на гармонію сімейних
відносин. Для збереження репродуктивного
здоров’я кожній людині з дитинства необхідно прищеплювати правила, які стосуються
контрацепції, відповідального підходу до планування сім’ї та продовження роду.
Найстрашніший діагноз для осіб, які планують поповнення сімейства, — безпліддя.
Дуже важливо знати, що хвороба може розвиватися як у жіночої, так і у чоловічої половини населення. Для людей, що бажають стати
батьками, безпліддя — це справжній вирок,
оскільки такий діагноз перешкоджає продовженню роду. Ця хвороба часто є набутою.
Причинами розвитку хвороби безпліддя
у жінок можуть бути: порушення менструального циклу; дефекти статевих органів; непрохідність труб; ендометріоз; утворення спайок
у малому тазі; аутоімунні захворювання; психологічні порушення, пов’язані з сексуальним
життям, і так далі. Правильне виховання дівчинки безпосередньо впливає на її світогляд

у майбутньому. Зі шкільної лави необхідно
прищепити кілька обов’язкових рис характеру: скромність, порядність, вибірковість щодо
протилежної статі. Якщо ви вчасно своїй дитині все пояснили і прищепили їй ці необхідні
правила, то за репродуктивне здоров’я доведеться менше побоюватись. В іншому разі
вже доросла дівчина може зіткнутися з безліччю проблем: незапланованою вагітністю,
абортами, венеричними захворюваннями, які
дуже часто діагностуються у підлітків. Все це
призводить до страшних і трагічних наслідків
для дорослої жінки.
Дуже часто діагностується безпліддя і у
чоловіків. Чоловічий фактор є дуже поширеним у медицині. Якщо ви протягом року не
можете зачати малюка, хоча вже зовсім відмовилися від усіх засобів контрацепції, то має
місце проблема зі здоров’ям. Чим же зумовлене репродуктивне здоров’я у чоловіків? Місце мають всього два фактори: сперматогенез
і потенція. Причинами проблем з репродуктивним здоров’ям можуть бути: стрес, сильна
втома, нестача вітамінів, неправильний спосіб
життя, наявність шкідливих звичок (наркотики, алкоголь, тютюн), захворювання.
Якщо ви тривалий час не можете завести
дитину, то можна звернутися в центр репродуктивного здоров’я, який є в будь-якому місті. Дані медичні установи спеціалізуються на
відновленні або підтриманні репродуктивного
здоров’я населення.
Підлітковий період — дуже важливий. В
момент настання перехідного віку батьки повинні максимально забезпечити дитині охорону репродуктивного здоров’я. Це допоможе їм
уникнути деяких вчинків у майбутньому. Пе-

Новопетрівський медичний консультативно-діагностичний
центр знаходиться за адресою: с. Нові Петрівці, вул. Соборна, 78.
Графік роботи: пн-пт, 09:00-17:00.
Прийом ведуть лікарі:
терапевт — Іщук С.М.
акушери-гінекологи — Стельмах О.М. та Олійничук В.В. (діагностичний та профілактичний огляди, ведення вагітності);
консультації з планування сім’ї — акушер-гінеколог Таборовець
М.І.

рехідний період у дівчаток починається з приходом менструації, у хлопчиків — з полюцією.
Дуже важливо пояснити дитині, що це не єдині зміни, які відбудуться з організмом.
Підлітки часто вибирають не ту дорогу
життя: не дотримуються правил особистої гігієни; вступають у ранні та необдумані шлюби; піддаються спокусі і пробують наркотики;
вживають алкоголь; палять. Це все значно
знижує репродуктивні здібності як у хлопчиків, так і у дівчаток.
Планування сім’ї передбачає точний розрахунок часу, коли висока ймовірність зачати малюка. Збої в менструальному циклі не
дають змоги відстежувати звичайними способами овуляцію, що заважає плануванню
вагітності. Дану проблему необхідно вирішувати на гінекологічному рівні. Репродуктивне
здоров’я має велике значення, адже завдяки
йому можливе продовження роду. До профілактичних заходів можна віднести: уникнення
великої кількості статевих партнерів, незахищеність статевого акту, своєчасне лікування
захворювань статевої системи, виключення
незапланованої вагітності, проведення курсів вітамінотерапії, прийом фолієвої кислоти під час вагітності, профілактика абортів,
планування сім’ї. Покращити репродуктивне
здоров’я українців можна завдяки профілактиці, здоровому способу життя та сучасним
методам лікування.
Найважливіше — це бажання людей реалізуватися в дітях!
Микола ТАБОРОВЕЦЬ,
медичний директор Новопетрівського
медичного консультативно-діагностичного
центру, лікар акушер-гінеколог

ЛОР — Рижак З.І.;
педіатр — Гладченко О.М.;
офтальмолог — Шевчик А.А.;
хірург — Масловський В.Ю.
Працюють кабінети:
УЗД/лікар-діагност Довбиш Л.В.;
лабораторних досліджень/лаборант Шличко В.А.
Діє попередній запис. Звертайтеся у реєстратуру Центру за тел:
(04596) 45-256 або (066) 898 63 38.
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Все життя — у праці
9 травня 2020 року на 89-му
році пішов з життя Почесний
громадянин міста з 1996 року
КИСІЛЬ Григорій Силович.
Він народився 10 квітня 1931
року у родині колгоспників, був
старшим із чотирьох дітей. До
війни встиг закінчити три класи
Лебедівської початкової школи.
Окупація перервала навчання
Григорія, проте в 1943-му він продовжив навчатися, закінчив Сваромську семирічку. Паралельно із навчанням
працював завідуючим бібліотекою, організованою майже
на попелищі при сільраді. Його батько, Сила Левкович,
пішов на фронт і загинув у 1942-му...
В армії Григорій закінчив вечірню десятирічку. Три
роки служив на Далекій Півночі, у Магаданській області.
У 1957 році повернувся до рідної Лебедівки, де його
обрали головою сільради. Згодом очолив Сваромське
сільське споживче товариство, яке постачало селянам
крам, продукти, сільгоспреманент тощо. А за кілька років Сваром’я і Старосілля поглинули хвилі Київського
водосховища, і Григорій подався на комсомольську будову. Працював помічником керівника відділу робітничого постачання (ВРП) «КременчукГЕСбуду». Виконував
обов’язки експедитора, товарознавця, постачальника,
заступника. Із 1962-го року ВРП «КременчукГЕСбуду»
стає ВРП «КиївГЕСбуду». Відтоді Григорій Кисіль близько десяти років працює заступником начальника цього
відділу.
Без відриву від виробництва у 1968 році закінчив вечірнє відділення Київського торгівельно-економічного інституту. І за два роки був направлений на Чорнобильську

станцію начальником відділу робітничого постачання. За
шість років його перебування на цій посаді Прип’ятський
ВРП жодного разу не поступився призовим місцем серед
подібних відділів Міністерства енергетики СРСР.
Завдяки досвіду та організаторським здібностям Григорія Кисіля перевели на роботу в столицю. А через п’ять
років він прибув до Вишгорода на реорганізацію відділу
робітничого постачання Київської ГЕС.
За час його роботи колектив було поповнено молодими спеціалістами, побудовано приміщення контори,
прокладено дороги до бази, побудовано овочесховища
– на 650 т із сортувальною лінією, продовольчий і тарний
склади, холодильник на 200 тонн. Зводились і соціальні
об’єкти: Будинок торгівлі, гастроном і їдальня на вул. Київській, дитяче кафе-морозиво «Кирпулька», магазини,
які завдяки Григорію Силовичу здобули романтичні назви «Хлібосол», «Нива», «Ярок», «Вишневий», «Нагорний»…
Загальний трудовий стаж цієї шанованої людини
складає 44 роки. Він має чимало нагород та подяк від керівництва. Нагороджений Грамотою Президії Верховної
Ради України та Подякою Ради Міністрів СРСР за роботу
на ЧАЕС на посаді представника Міненерго з питань торгівлі та харчування.
Його ім’я одним із перших було внесено до списку Почесних громадян міста Вишгорода.
Григорія Силовича у Вишгороді добре знають і
пам’ятають його неоціненний внесок у розвиток міста.
Разом із дружиною Катериною Федорівною вони виховали хороших дітей – доньку та сина, які подарували їм
трьох онуків. Мають правнука.
…Сумуємо разом із родиною. Щиро співчуваємо.
Вишгородська міська рада

КУРСОР
ПІШЛИ У ВІЧНІСТЬ...

Залишився
у пам’яті містян
8 травня 2020 р. на 84-му році пішов з життя Володимир Іванович
Левадний – ветеран-будівельник,
Почесний громадянин міста, творча,
талановита, шляхетна і надзвичайно
добра людина.
Багато будівель Вишгорода зведені за його участі. Десятиліттями радували око його чудові мозаїчні сюжети
на фасадах Вишгородської школи № 2
(гімназія «Інтелект»), дитячого садочка «Золотий ключик».
Творити благо людям, бути корисним, брати
участь у суспільному житті міста – цим він жив. Ще
нещодавно за підтримки своєї вірної супутниці – дружини Ольги Іванівни під час заходу з відзначення
чергової річниці перепоховання Тараса Шевченка на
Чернечій горі Володимир Левадний знайомив присутніх зі своїми роботами – численними портретами
Кобзаря, творчість і особистість якого любив і шанував понад усе.
…Його ім’я – серед почесних громадян міста. Це
звання присвоєно, враховуючи вітчизняну практику
відзначення видатних осіб, продовжуючи історичні традиції Вишгорода, з метою присвоєння відзнак
громадянам за значний особистий внесок у розвиток
певної сфери життєдіяльності міста, піднесення його
статусу, визначну громадсько-політичну діяльність та
їх пожиттєвого вшанування.
Влас. інф.

Зміни до умов прийому у виші
ВСТУПНА КАМПАНІЯ
Міністерство освіти і науки внесло зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти
України. Відповідний наказ, підписаний 4 травня 2020 року, пройшов
реєстрацію у Міністерстві юстиції.
Змін зазнали терміни проведення вступної кампанії у 2020 році —
усі дати зсунуто на місяць (серпень)
з урахуванням прогнозу розвитку
епідеміологічної ситуації. Так, для
вступників на основі ПЗСО реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня, прийом заяв
та документів триватиме з 13 до
22 серпня (для тих, хто вступає за
результатами ЗНО) та до 16 серпня для вступників, що складатимуть
вступні іспити в закладі вищої освіти.
Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитись з 1 до 12
серпня. Надання рекомендацій для
зарахування на бюджет відбуватиметься не пізніше 27 серпня, а подача вступниками документів для зарахування — до вечора 31 серпня.
Міністерство освіти і науки передбачило для вступників можливість подачі оригіналів документів
поштою (і у зв’язку з цим до 5 днів
збільшено інтервал між останнім
днем подачі документів та виданням
самого наказу про зарахування).
Передбачено також, що вступники
зможуть надіслати сканкопії необхідних документів електронною поштою, наклавши на них кваліфікований електронний підпис, а самі
документи донести після початку
навчання.
Терміни проведення реєстрації
для складання єдиного вступного
іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового
вступного випробування (ЄФВВ)
перенесено. Реєстрація триватиме
з 12 травня до 05 червня та відбу-

ватиметься онлайн. Водночас дати
проведення ЄВІ та ЄФВВ залишаються незмінними — 01 та 03 липня
відповідно. Дати ж реєстрації електронних кабінетів вступників на
магістратуру, прийому документів,
рекомендацій також перенесено на
місяць.
Змінами розширено категорії
вступників, що можуть скористатися правом на переведення на
вакантні місця державного замовлення (особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний
судом безвісно відсутньою особою
під час виконання ним службових
обов’язків).
В Умовах прийому також закріплено право іноземців та осіб
без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно
проживають в Україні, осіб, яких
визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту,
на здобуття вищої освіти нарівні з
громадянами України, у тому числі
за рахунок коштів державного або
місцевого бюджету за умови виконання таких же вимог до вступу, як і
для громадян України. Тобто, тепер
для того, щоб навчатися на бюджеті, ця категорія вступників повинна
буде успішно скласти ЗНО та подати до 5 заяв на бюджетні місця в
університеті.
Оновлені Умови прийому приведено у відповідність до прийнятих
18 грудня 2019 року змін до Закону «Про вищу освіту». Зокрема,
передбачено можливість подання
мотиваційного листа, скасовано
обов’язковість проведення додаткових вступних випробувань для
вступників на магістратуру, які здобули ступінь вищої освіти за іншою
спеціальністю тощо.
Нагадаємо, реєстрацію на ЄВІ
та ЄФВВ перенесено, вона відбуватиметься онлайн.
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Програма ТБ
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ПОНЕДІЛОК, 18 ТРАВНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп 6»
15:40 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:30 Х/ф «Люди Iкс:
Перший клас»
22:45 «Грошi 2020»
23:55 «Дубiнiзми 2020»

00:10 Х/ф «Люди Iкс»
2+2
06:00 «Помста природи»
08:35, 18:15 «Спецкор»
09:15, 18:45 «ДжеДАI»
09:50 «Загублений свiт»
14:30 Х/ф «Команда вiсiм:
У тилу ворога»
16:20 Х/ф «Прибрати
Картера»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:10 Т/с «Брати по кровi»
22:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-10»
23:40 Х/ф «Нiл Страйкер i
тиран часу»

Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 08:55, 15:00,
18:00, 21:00 Новини
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
КАНАЛУ
14:00, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:50 Х/ф
«Хартлар_#Старi»
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Тваринна
зброя»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
23:30 Х/ф «Хайтарма»

UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05

ТРК «УКРАїНА»
07:30 Контролер

08:00 Агенти
справедливостi
10:00 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:20 Т/с «Фiлiн»
15:00, 19:00, 23:00
Сьогоднi
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жiночi
таємницi»
23:30 Т/с «Час iти, час
повертатися»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 М/ф «Зачарований
будинок»
09:30, 22:30 Панянка-

селянка
14:30 Х/ф «Свiтанок
планети мавп»
16:45 Х/ф «Геркулес»
18:30 Х/ф «Вiк Аделайн»
20:15 Х/ф «Стiвен Хокiнг:
теорiя всього»
00:30 Казки У
СТБ
06:30 Т/с «Одружити не
можна помилувати»
10:05, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:15 «СуперМама»
20:15, 22:40 Т/с «Два
полюси любовi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Таємний агент.

Пост-шоу
07:00 Х/ф «Острiв надiї»
10:30 Х/ф «Джим Гудзик i
машинiст Лукас»
12:20 Х/ф «Напролом»
14:10 Х/ф «Водний мир»
16:30 Х/ф «Тор 3»
19:00 Вiд пацанки до
панянки
21:00 Х/ф «Смерч»
23:00 Х/ф «П’ята
категорiя»

«Перемагаючи час»
14:05 Х/ф «У владi стихiї»
15:55 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту лiнiю фронту»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Головний
калiбр»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:50, 18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
11:45, 12:25 Х/ф

ICTV
06:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 13:20 Т/с «Один у
полi воїн»
12:45, 15:45 Факти. День

випускний»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
15:35 «Хата на тата»
18:15 «СуперМама»
20:15, 22:40 Т/с
«Папаньки - 2»
22:55 Т/с «Майор i магiя»

шторму»

14:35, 16:20 Х/ф «Загiн
героїв»
16:50 Х/ф «Примарний
вершник»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:05, 21:20 Х/ф
«Примарний вершник-2:
Дух помсти»
22:05 Свобода слова
23:55 Х/ф «Людина-вовк»
5 КАНАЛ
06:20 Невигаданi iсторiї
07:00, 08:00, 09:00, 09:55,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Дика

Африка»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
12:10 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
13:15, 14:15 Д/с «Терор
у небi»
15:30 Машина часу
16:10, 17:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
18:15 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/ф
«Мисливцi на нацистiв»

ВIВТОРОК, 19 ТРАВНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп 6»
15:30 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Матусi 2»
22:10 Х/ф «Люди Iкс - 2»
00:30 Х/ф «Ефект колiбрi»
2+2
06:50 Х/ф «Посилка»
08:25, 18:15 «Спецкор»

09:05, 18:45 «ДжеДАI»
09:40, 17:20 «Загублений
свiт»
12:30 «Помста природи»
13:10 Х/ф «Сльози
Сонця»
15:20 Х/ф «Меркурiй в
небезпецi»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:10 Т/с «Брати по кровi»
22:00, 23:40 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-10»
22:50 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-11»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська

школа онлайн. Українська
лiтература
10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Фiзика
11:05, 12:15
Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Iсторiя
України
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Бiологiя
12:20 Всеукраїнська
школа онлайн. Географiя
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:50 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Тваринна

зброя»
21:45 #ВУКРАЇНI
22:15 Святi та грiшнi
00:00 Перша шпальта
ТРК «УКРАїНА»
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с «Фiлiн»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жiночi
таємницi»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «Хiрургiя.
Територiя кохання»
ТЕТ
08:00, 16:05, 17:00, 19:30,
20:30, 21:30 Одного разу

пiд Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00, 16:30, 20:00, 21:00
Танька i Володька
10:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Готель «Гранд
Будапешт»
15:40 Країна У
22:00 Сiмейка У
23:00 Т/с «Нове життя
Василини Павлiвни»
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 Т/с «Коли ми
вдома»
09:20 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:10, 14:50
«МастерШеф. Кулiнарний

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Шоу Лунi
Тьюнз»
07:20 Варьяти
09:30 Т/с «Грiмм»
11:50 Х/ф «День
Триффiдiв»
15:10 Хто зверху?
17:00, 19:00 Хто проти
блондинок?
20:40 Х/ф «Шторму
назустрiч»
22:20 Х/ф «Проти

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Пiд
чужим iм’ям»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту лiнiю фронту»

22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
10:55, 13:15 Х/ф «Ясон i
аргонавти»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:15, 21:20 Т/с
«Пес»
17:05 Х/ф «Стiльниковий»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
22:30 Х/ф «Смерть
Сталiна»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Пiвденнi
моря»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
12:30 Є сенс
13:15, 14:15 Д/с «Терор
у небi»
15:30 Машина часу
16:10, 17:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
18:15 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/ф
«Мисливцi на нацистiв»

СЕРЕДА, 20 ТРАВНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп 6»
15:30 «Свiт навиворiт 6»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Матусi 2»
22:10 Х/ф «Люди Iкс - 3:
Останнiй контакт»
00:00 Х/ф «Люди Iкс - 2»
2+2
06:50 Х/ф «Ласкаво
просимо в джунглi»

08:25, 18:15 «Спецкор»
09:05, 18:45 «ДжеДАI»
09:40, 17:20 «Загублений
свiт»
12:25 «Помста природи»
13:00 Х/ф «Гонщик»
15:05 Х/ф «Солдат
Джейн»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:10 Т/с «Брати по кровi»
22:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-11»
23:45 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-10»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська

школа онлайн. Англiйська
мова
10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Геометрiя
11:05, 12:15
Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Хiмiя
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Географiя
12:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:50, 00:00 #ВУКРАЇНI
17:30 Д/ц «Супер-Чуття»
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Тваринна
зброя»

21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:15 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с «Фiлiн»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 00:00 Т/с «День
сонця»
23:20 Зiрковий шлях.
Вечiр
ТЕТ
08:00, 16:00, 17:00, 19:30,

20:30, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00, 16:30, 20:00, 21:00
Танька i Володька
10:00, 23:00 Т/с «Нове
життя Василини
Павлiвни»
11:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Вiк Аделайн»
22:00 Сiмейка У
00:00 Казки У
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 Т/с «Коли ми
вдома»
09:15 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:10, 14:50

«МастерШеф. Кулiнарний
випускний»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
15:25 «Хата на тата»
18:15 «СуперМама»
20:15 Т/с «Папаньки-2»
22:40 Т/с «Папаньки - 2»
22:55 Т/с «Майор i магiя»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:30 Т/с «Грiмм»
11:40 Х/ф «Моя дiвчина
монстр»
13:50 Х/ф «Iз 13 в 30»
15:30, 19:00 Хто зверху?
20:50 Х/ф «Хвиля»
22:50 Х/ф «Землетрус»
00:50 Т/с «Залишитися
в живих»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Пiд
чужим iм’ям»
18:00, 02:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту лiнiю фронту»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

23:50 Т/с «Головний
калiбр»

17:20, 19:00 Хто зверху?
20:50 Х/ф «Помпеї»
22:50 Х/ф «Легiон»

Особливий випадок. По
ту лiнiю фронту»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:40, 13:15 Х/ф «В тилу
ворога»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:15, 21:20 Т/с
«Пес»
16:25 Х/ф «Сонце, що
сходить»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
22:25 Х/ф «Кролик
Джоджо»
5 КАНАЛ

07:15, 08:15 Д/с «Пiвденнi
моря»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом
в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
12:30 Про вiйсько
13:15, 14:15 Д/с «Терор
у небi»
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
17:10 Таємницi вiйни
18:15 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/ф
«Мисливцi на нацистiв»

ЧЕТВЕР, 21 ТРАВНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп 6»
15:40 «Свiт навиворiт 6»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Х/ф «Джентльмени
удачi»
22:30 «Право на владу
2020»
2+2
08:30, 18:15 «Спецкор»

09:10, 18:45 «ДжеДАI»
09:45 «Рiшала»
11:40, 17:20 «Загублений
свiт»
13:35 Х/ф «Медовий
мiсяць у Вегасi»
15:25 Х/ф «Пiк Данте»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:05 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:55 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-11»
23:40 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-10»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська

школа онлайн. Українська
мова
10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Фiзика
11:05, 12:15
Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Англiйська
мова
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Всесвiтня
iсторiя
12:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:20 Телепродаж
16:50, 00:00 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
17:30 Д/ц «Супер-Чуття»

18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Тваринна
зброя»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с «Фiлiн»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 00:00 Т/с
«Невипадковi зустрiчi»
23:20 Слiдами

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 16:05, 17:00, 19:30,
20:30, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00, 16:35, 20:00, 21:00
Танька i Володька
10:00 Т/с «Нове життя
Василини Павлiвни»
11:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Назад у
майбутнє 3»
22:00 Сiмейка У
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 Т/с «Коли ми
вдома»

09:15 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:00, 14:50
«МастерШеф. Кулiнарний
випускний»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
15:45 «Хата на тата»
18:15 «СуперМама»
20:15 Т/с «Папаньки-2»
22:40 Т/с «Папаньки - 2»
22:55 Т/с «Майор i магiя»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:30 Т/с «Грiмм»
12:00 Х/ф «За подих вiд
тебе»
13:30 Х/ф «Проти
шторму»
15:50 Х/ф «Шторму
назустрiч»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Пiд
чужим iм’ям»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:55, 13:20 Х/ф «Кролик
Джоджо»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:15, 21:20 Т/с
«Пес»
16:55 Х/ф «Смерть
Сталiна»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Анти-зомбi
22:25 Х/ф «Червоний»

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Iндiя»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
13:15, 14:15 Д/с «Терор
у небi»
15:30 Машина часу
16:10, 17:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
18:15 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
19:30 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/ф
«Мисливцi на нацистiв»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 2 ТРАВНЯ 2020 Р ОК У
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп 6»
15:40 «Свiт навиворiт 6»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Лiга смiху.
Дайджест 2020»
22:05 «Вечiрнiй квартал
2019»
23:50 Х/ф «Люди Iкс.
Початок. Росомаха»

2+2
06:50 Х/ф «Вiддалений
схил»
08:20, 18:15 «Спецкор»
09:00, 18:45 «ДжеДАI»
09:35 «Помста природи»
11:35, 17:20 «Загублений
свiт»
13:20 Х/ф «Територiя
№8»
14:55 Х/ф «Зворотна
тяга»
19:15 Х/ф «Форсаж-7»
21:50 Х/ф «Унiверсальний
солдат-3: Новий початок»
23:40 Х/ф «Деяка
справедливiсть»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05

Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Українська
лiтература
10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Алгебра
11:05, 12:15
Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Англiйська
мова
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Хiмiя
12:20 Всеукраїнська
школа онлайн. Бiологiя
13:10, 15:10 «На

Карантинi»: марафон
16:50 Перша шпальта
17:30 Д/ц «Супер-Чуття»
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Тваринна
зброя»
21:45 Д/ц «Дикi тварини»
22:15 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30, 15:30 Т/с «Жiнки на
тропi вiйни»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова

Савiка Шустера
ТЕТ
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00, 20:00 Танька i
Володька
10:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Країна У
16:00 М/ф «Рiо»
21:00 Х/ф «Мiцний
горiшок: Гарний день,
аби померти»
22:45 Х/ф «Його собаче
дiло»
00:20 17+
СТБ
06:00 Т/с «Майор i магiя»
11:30, 14:50

«СуперМама»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
15:30, 18:15, 19:00
«Холостяк - 10»
22:40 Т/с «Одружити не
можна помилувати»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
10:10 Дiти проти зiрок
11:50 Х/ф «П’ята
категорiя»
13:20 Х/ф «Смерч»
15:20 Х/ф «Помпеї»
17:10, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Земне ядро»
23:20 Х/ф «Монстри
атакують»
ІНТЕР

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40, 23:45
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Пiд
чужим iм’ям»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Анти-зомбi
11:35, 13:15 Х/ф «Флот
МакХейла»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Х/ф
«Куленепробивний»
15:30, 16:15, 22:40 Скетчшоу «На трьох»
17:25, 20:05 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр

ICTV
06:30 Ранок у великому

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 09:55,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:30

20:00 «Подробицi»
22:00 «Ювiлейний
концерт «Пiсняри. 50
рокiв»
23:20 Х/ф «Двоє пiд
дощем»

19:10 Х/ф «Джуманджи:
Поклик джунглiв»
21:15 Х/ф «Пiвтора
шпигуна»
23:10 Х/ф
«Куленепробивний»

ICTV
07:50, 08:40 Перше,
друге i компот!
09:25, 13:00 Т/с «Заклятi
друзi»
12:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Подорож-2:
Таємничий острiв»
15:05 Х/ф «Зубна фея»
16:55 Х/ф «Джуманджи»
18:45 Факти. Вечiр

5 КАНАЛ
06:20, 16:10 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, 20:00, 21:00, 00:00
Час новин
07:20, 08:20 Д/с «Пiвденнi
моря»
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Iндiя»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
13:15, 14:15 Д/с «Терор
у небi»
15:30 Машина часу
16:10, 17:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
18:15 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
19:30 Iнформацiйний
вечiр
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
22:00, 23:00 Д/ф
«Мисливцi на нацистiв»

СУБОТ А , 23 ТРАВНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
13:00 Х/ф «Люди Iкс.
Початок. Росомаха»
15:00 Х/ф «Люди Iкс:
Перший клас»
17:20 Т/с «Кухня»
19:30 ТСН
20:20 «Чистоnews 2020»
20:30 «Вечiрнiй квартал
2019»
23:10 «Свiтське життя.
2020 дайджест»
2+2
06:00, 09:15 «Загублений
свiт»

07:30 «ДжеДАI 2019»
13:00 Х/ф «Майор Пейн»
14:50 Х/ф «Чорний орел»
16:25 Х/ф «Форсаж-7»
19:00 Х/ф «Загнаний»
20:45 Х/ф «Атака на
королеву»
22:20 Х/ф «Оверлорд»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
00:05 Новини
09:25 Енеїда
10:35 М/с «Чорний пiрат»
12:45 Х/ф «Королiвський
генерал»
15:00 Країна пiсень
16:00 #ВУКРАЇНI
17:00 Д/ц «Погляд з

середини»
17:35 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ф «Острови.
Карибськi острови:
Занурення з акулами»
20:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:20 Д/ц «Супер-Чуття»
22:00 Х/ф «Гнiздо
горлицi»
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
09:20 Т/с «Жiночi
таємницi»
14:45, 15:20 Х/ф
«Виховання та вигул
собак i чоловiкiв»
17:10, 21:00 Т/с «Опiкун»

20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Дружина за
обмiном»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Дикi предки»
11:50 Х/ф «Осляча шкура»
13:00, 15:00 Сiмейка У
13:30, 15:30 Танька i
Володька
14:00 Казки У
14:30, 16:00, 19:30, 20:30,
21:30 Одного разу пiд
Полтавою
16:30, 23:00 Країна У
17:00 Х/ф «Встигнути за
Джонсами»
19:00, 20:00, 21:00

Одного разу в Одесi
22:00 Iгри Приколiв
СТБ
06:05, 09:35 «Неймовiрна
правда про зiрок»
08:00, 11:20 Т/с «Коли ми
вдома»
13:55 Т/с «Папаньки - 2»
19:00 «МастерШеф
Професiонали 2»
21:30 «СуперМама»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
10:20 Хто зверху?
15:50 М/ф «Як
приборкати дракона»
17:30 М/ф «Кiт у чоботях»

19:00 М/ф «Рататуй»
21:00 Х/ф «Атака кобри 2»
23:00 Х/ф «Мiс Куля»
ІНТЕР
06:40 Х/ф «Артист з
Коханівки»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Покровськi
ворота»
13:35 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком»
15:15 Х/ф «Єдина»
17:10, 20:30 Т/с «Її
чоловiки»

09:15 Копiйка до копiйки
10:10, 11:10 Д/с «Свiт
майбутнього»
12:15 Медекспертиза
12:35 Феєрiя мандрiв
13:10, 14:10 Д/с «Терор
у небi»
15:15 Гончаренко рулить
15:35 На власнi очi
17:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
18:10 Є сенс
18:40 Про вiйсько
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00, 23:00 Д/ф
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»

Вишгород
Четвер, 14 травня 2020 року

РІЗНЕ

7

Наші дільничні

Ружинський
Сергій Дмитрович

Якименко
Сергій Олегович

Швайко
Сергій Олександрович

Сегеда
Ігор Іванович

Марценюк
Олександр Григорович

Коваленко
Михайло Юрійович

Бутеєць
Руслан Сергійович

Кононенко
Леонід Михайлович

Богдан
Володимир Анатолійович

Зубов
Вячеслав Олегович

Маруненко
Ігор Володимирович

Бондаренко
Дмитро Сергійович

№

ПІБ

1

Ружинський
Сергій Дмитрович
Якименко
Сергій Олегович

2

Звання

3

Швайко
Сергій Олександрович

4

Сегеда
Ігор Іванович
Марценюк
Олександр Григорович
Коваленко
Михайло Юрійович
Бутеєць
Руслан Сергійович

5
6
7

Номер
моб. Територія обслуговування
телефону
старший капітан поліції 095-826-80-70 м. Вишгород (пр. Шевченка, Мазепи, пл. Шевченка, вул.
ДОП
Набережна, Шкільна, Б. Хмельницького, Дніпровська)
ДОП
старший лей- 099-225-94-28 м. Вишгород (вул. Шолуденка, Межигірського Спаса, пров.
тенант поліції
Старосільський, Квітковий, вул. Ватутіна, Семена Палія, М.
Грушевського)
ДОП
старший лей- 063-157-01-11 м. Вишгород (вул. Кургузова, Київська, Симоненка, Шкільтенант поліції
на, Шевченка, Піщана, В. Мономаха, Святославська, О.
Довженка, Глібова, Дніпровська, Лугова, Гриненка, Коцюбинського, пров. Дніпровський)
ДОП
старший лей- 096-513-59-28 с. Осещина, Хотянівка, Новосілки, Нища Дубечня, острів
тенант поліції
Великий
ДОП
капітан поліції 097-563-86-78 с. Вища Дубечня, Пірново, Воропаїв, Жукин, Боденьки, Сувид, Лебедівка, Ровжі
ДОП
капітан поліції 098-105-05-12 с. Нові Петрівці, Старі Петрівці, Гута Межигірська, Лютіж
ДОП

Посада

старший лей- 096-780-86-31
тенант поліції

8

Кононенко
Леонід Михайлович

старший майор поліції
ДОП

9

Богдан
Володимир Анатолійович
Зубов
Вячеслав Олегович

старший майор поліції 096-253-09-91
ДОП
ДОП
старший лей- 098-779-35-03
тенант поліції

Маруненко
Ігор Володимирович
Бондаренко
Дмитро Сергійович

ДОП

10

11
12

ДОП

097-466-73-81

старший лей- 093-942-61-80
тенант поліції
капрал поліції 050-294-77-72

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.

Поліцейська станція (службове приміщення)
м. Вишгород,
вул. Кургузова, 3
м. Вишгород,
вул. Кургузова, 3
м. Вишгород,
вул. Кургузова, 3

с. Хотянівка,
вул. Деснянська, 9
с. Пірново
вул. Спортивна, 2
с. Нові Петрівці,
вул. Святопокровська, 171
с. Нові Петрівці, Старі Петрівці, Гута Межигірська, Лютіж
с. Нові Петрівці,
вул. Свято
покровська, 171
с. Глібівка, Толокунь, Ясногородка, Петрівський, Богдани, смт Димер
Пилява, Рихта, Ритні, Овдієва Нива, Любимівка, Сичівка, вул. Леніна, 36
Федорівка, Круги, Андріївка, Рови, Розтісне
с. Абрамівка, Савенка, Дудки, Гута Катюжанська, Володи- с. Катюжанка
мирівка, Вахівка, Любидва, Катюжанка
вул. Біла, 40
с. Демидів, Червоне, Синяк, Раківка
с. Демидів
вул. Фастова, 2
с. Синяк
вул. Київська, 60
с. Гаврилівка, Тарасівщина, Вороньківка
с. Гаврилівка,
вул. Святотроїцька, 57
смт Димер, с. Рикунь, Кам’янка, Козаровичі, Литвинівка, смт Димер, вул. Соборна, 19
Лісовичі, Миколаївка

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.

НЕДIЛЯ , 24 ТРАВНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:15, 07:05 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25 «Свiт навиворiт»
15:05 Х/ф «Подiлись
щастям своїм»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Люди Iкс.
Початок. Апокалiпсис»
23:25 Х/ф «Люди Iкс.
Логан: Росомаха»
2+2
06:00, 08:15 «Загублений
свiт»
07:50 «ДжеДАI 2019»
14:50 Х/ф «Привид»
17:05 Х/ф «К-9»
19:00 Х/ф «Вцiлiла»

20:45 Х/ф «Людина
листопада»
22:45 Х/ф «Свiт
майбутнього»
00:15 Т/с «Опер за
викликом-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
00:00 Новини
09:00 Божественна
Лiтургiя у СвятоМихайлiвському
кафедральному соборi
Православної Церкви
України та всеукраїнська
молитва
11:00 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви

12:30 Недiльна Свята
Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
13:30 Х/ф «Мрiя любовi»
15:00 Країна пiсень
16:30 #ВУКРАЇНI
17:35 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ф «Острови:
Унiкальнi Галапагоськi
острови: Пiвденна
Америка»
20:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:20 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:00 Х/ф «Зрадник»
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях

09:20 Т/с «Опiкун»
13:10 Т/с «Невипадковi
зустрiчi»
17:00, 21:00 Т/с
«Годинник з зозулею»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Жiнки на тропi
вiйни»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Рок Дог»
11:55 Х/ф «Коко на всi
100»
13:25, 15:25 Танька i
Володька
13:55 Казки У
14:25, 16:00, 19:30, 20:30,
21:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:55 Сiмейка У

16:30 Країна У
17:00 Х/ф «Мiцний
горiшок: Гарний день,
аби померти»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу в Одесi
22:00 Х/ф «Стiвен Хокiнг:
теорiя всього»
00:15 Щоденники
Темного
СТБ
08:25 Х/ф «Осiннiй
марафон»
10:15 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
11:50 Т/с «Папаньки - 2»
16:35 «МастерШеф
Професiонали 2»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55 «Один за всiх»

22:00 «Детектор брехнi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Шоу Лунi
Тьюнз»
07:20 Варьяти
07:40 Вiд пацанки до
панянки
10:20 М/ф «Кiт у чоботях»
11:50 М/ф «Рататуй»
13:40 Х/ф «Земне ядро»
16:00 Х/ф «Атака кобри 2»
18:00 Х/ф «2012»
21:00 Х/ф «Розлом СанАндреас»
23:00 Х/ф «Легiон»
ІНТЕР
06:10 Х/ф «Вождь
Виннету 3: Слiд
головорiзiв»
08:00 «Удачний проект»

09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Дива свiту 2. Невидане»
11:00 «Орел i решка.
Божевiльнi вихiднi.
Невидане»
12:00 «Орел i решка.
Карантин»
13:00 «Крутiше всiх.
Краще»
14:50 Х/ф «Пригоди
Паддiнгтона»
16:30 Т/с «Любов не
дiлиться на два»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Паразити»
23:10 Х/ф «Бункер»
ICTV
06:40, 08:30
Громадянська оборона
07:35 Секретний фронт

09:15 Т/с «Вiддiл 44»
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Джуманджи»
14:50 Х/ф «Джуманджи:
Поклик джунглiв»
16:50 Х/ф «Пiвтора
шпигуна»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Подорож-2:
Таємничий острiв»
22:10 Х/ф «Рятувальники
Малiбу»
00:15 Х/ф «Пекло»
5 КАНАЛ
06:25, 16:10, 20:10
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 20:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:20, 08:20 Д/с «Iндiя»

07:50, 08:50, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:10, 15:15 Невигаданi
iсторiї
10:10, 11:10 Д/с «Свiт
майбутнього»
12:40 Феєрiя
мандрiв
13:10, 14:10 Д/с «Терор
у небi»
15:35 Vоїн - це я!
17:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:15 Спостерiгач
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time
22:00, 23:00 Д/ф «Шлях
Адольфа Гiтлера»

8

ПАНОРАМА

Поштові марки,
присвячені Межигір’ю
На марках вміщено унікальні зображення історичних
місць Вишгородщини, що залишилися на старих світлинах.
Межигір’я, яке нині більше відоме своїм національним
парком і колишнім маєтком Віктора Януковича, має ще одну
іпостась, корені якої йдуть углиб
віків, аж до княжих часів. Тут
свого часу був розташований
козацький Спасо-Межигірський
монастир, на території якого
були поховані козацькі лідери
Семен Палій, Самійло Самусь,
Євстафій (Остап) Гоголь, а ще
– три Межигірські архімандрити, 688 душ духовенства, понад
1500 душ козацтва. Про це розповів краєзнавець, дослідник
історичного Межигір’я Геннадій
Межигірський.
Також він додав, що саме у
Межигір’я приходили афонські
монахи переймати досвід послушництва, а ще у цьому монастирі козаки збирались на

важливі ради. Тогочасне козацьке Межигір’я оспіване у творах
Тараса Шевченка, знайшло відгук у його малюнках…
Щоправда, нині від того величного Межигір’я лишилось
мало матеріальних пам’яток –
вони знищені колишньою радянською владою.
Але залишились малюнки, світлини, і саме вони стали
ілюстраціями поштових марок,
випущених нещодавно коштом
Новопетрівської сільської ради
Вишгородського району. Вочевидь, їх уже можна вважати
філателістичною рідкістю, адже
випущені марки обмеженим тиражем.
Втім, як розповів «Погляду»
Геннадій Межигірський, він сподівається, що з часом марки
можна буде побачити у музеї
історичного Межигір’я, який ще
належить створити.
За інф. Інформагенції
«Погляд»

Вишгород
Четвер, 14 травня 2020 року
12 травня святкувала свій ювілей асистент учителя
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Вікторія Іванівна БУЛАХ!
Від щирого серця прийміть наші привітання.
ня.
Ваш ювілей —
не тільки Ваше свято,
Радіють всі, і друзі, й рідні теж.
Хай Бог пошле і ще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Хай щастя доля огорта крилом.
З повагою,
колектив Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

ГОЛОВА НТР УКРГІДРОЕНЕРГО СЕМЕН ПОТАШНИК –
ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР НАНУ
Герой України, голова Науково-технічної
ради компанії Укргідроенерго Семен Поташник удостоївся звання «Почесний доктор національної академії наук України».
13 травня видатний енергетик за вагомий
внесок у розвиток науки та міжнародного наукового співробітництва отримав нагороду з рук академіка НАНУ, доктора технічних наук, професора
Олександра Кириленка.
Вручаючи диплом, Олександр Кириленко
зазначив: «Почесний доктор – найвище звання
Національної академії наук України, що присвоюється Президією видатним діячам світової науки, культури, державним та громадським діячам
за вагомий внесок у розвиток науки, суспільний
прогрес, забезпечення миру, взаєморозуміння й

співробітництва між народами. Ця нагорода – визнання науковим співтовариством видатних заслуг Семена Поташника перед українським народом».
У свою чергу Семен Поташник подякував за
нагороду, зазначивши, що й надалі готовий працювати на благо України.
«Ваше надзвичайне рішення удостоїти мене
звання Почесного доктора змушує мене серйозно усвідомити значення та важливість цієї нагороди. Почесне звання означає високу оцінку минулих досягнень і зобов’язання на майбутнє. Дуже
гордий отримати цю нагороду та безмежно вдячний за честь бути удостоєним звання Почесного
доктора», – зазначив Семен Ізрайлевич.
Пресслужба Укргідроенерго

Гандбол набуває популярності
СПОРТ
На базі Вишгородської ЗОШ № 1 оголошується набір юнаків та дівчат 2010 року
народження до спортивного п`ятого класу
з гандболу. Основні вимоги: задовільна
фізична підготовка та велике бажання в
майбутньому стати класними майстрами!
Діти, окрім занять у школі, мають можливість удосконалювати свою майстерність у
чудовій спортивній залі РК ДЮСШ. У школі
вже працює один спортивний клас для учнів
старшого віку, які вже мають певні досягнення. Вони – неодноразові чемпіони України та
переможці міжнародних змагань у Болгарії,
Австрії, Італії, Словенії. Щороку юнаки та дівчата виїжджають на спортивно-оздоровчі
збори до Чорного моря. Сподіваюся, що юні

гандболісти 2010 року в майбутньому досягнуть ще кращих результатів.
Заняття гандболом – це міцне здоров`я,
розвиток фізичних якостей (швидкості, сили,
спритності), придбання нових друзів, можливість вступу до престижного вищого учбового закладу. Тож, шановні батьки, поміркуйте
і якнайшвидше прийміть розумне рішення.
Кількість місць обмежена. До класу планується набрати 22-24 учні.
З 22 травня відновлюються тренування
для юнаків та дівчат 2010 р. н. у спортзалі РК
ДЮСШ (м. Вишгород, вул. Грушевського 7-б):
понеділок, середа, п’ятниця, 09:30-11:00.
Запрошуємо охочих.
Додаткова інформація за тел: 050 957
6556, 098 2615621, заслужений тренер України Євген Миколайович ЗЕМЛЯНИЙ.

Продається! Ділянка 6 соток, свердловина, будиночок, с. Вища Дубечня. Тел: (098) 259-82-72, (099) 433-62-48
П О С Т Е Л Ь К А
Реставрація подушок, ковдр.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47. Ринок «Набережний».

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com
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