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1 червня – Міжнародний день
захисту дітей
Літо розпочинається веселим,
гамірним, яскравим святом – Міжнародним днем захисту дітей.
Його за участі дітлахів зазвичай
влаштовуємо ми, дорослі. Адже
дитинство – пора радості, сподівань та мрій, які мають здійснюватись.
І ми щасливі, коли бачимо дітей
усміхненими. Ми прагнемо, аби вони
росли щасливими, розумними і креативними.
Зігріваючи теплом і любов'ю серце кожної дитини, об'єднуючи наші
зусилля заради майбутнього, ми
виховуємо гідних українців, які неодмінно стануть гордістю нашого міста і держави. Тож нам з вами сіяти в
їхніх серцях зерна взаєморозуміння,
поваги та любові.
Бажаємо всім маленьким вишгородцям міцного здоров’я, добра, радості, щасливого та безтурботного
дитинства, сяючих посмішок!
Олексій МОМОТ

РЕФОРМИ В ДІЇ
Щорічно фінішним акордом травня в
Україні було свято останнього дзвоника. Нині через карантинні заходи ці урочистості відбудуться в режимі онлайн.
29 травня у такому форматі останній
дзвоник пролунає і для вишгородських
школярів. Свідоцтво про неповну середню освіту отримають 734 учні дев’ятих
класів, з них 37 – з відзнакою. А от на 393
одинадцятикласників очікує ЗНО.

РЕЗОНАНС

Інсулінові заручники

До редакції газети «Вишгород» звертаються жителі міста та району, що опинилися в складній ситуації з отриманням
інсуліну. Це не лише викликає фінансову
скруту для них (залежно від типу препарату, хворому на діабет у місяць потрібно
від 600 до 2 000 грн на придбання інсуліну), але й ставить під реальну загрозу
життя хворих на діабет.
На Вишгородщині безкоштовну видачу
за бюджетні кошти препарату інсулін, або
з частковою доплатою, здійснює лише КП
«Вишгородська центральна районна аптека
№ 23». Власником цього комунального підприємства є Вишгородська районна рада.
За інформацією інсулінозалежних, життєво важливий препарат в аптеці видають
зі значними затримками. Або трапляються
непоодинокі
випадки, коли хворий
чи його близькі долають чималу відстань
до районного центру
і просто не встигають
— інсулін, що буває в
наявності у невеликій
кількості, дуже швидко розбирають. При-

чини дефіциту керівництвом аптеки озвучуються різні – відсутність коштів, проблеми з
постачальником, «не такий» рецепт, є навіть
версія, що діабетики самі винні, бо не йдуть
по інсулін. Люди змушені шукати порятунку в
комерційних аптеках та витрачати щомісяця
власні кошти або фактично «жити» в центральній районній аптеці № 23, аби встигнути отримати препарат.
Кожна затримка у видачі інсуліну для
діабетиків — хвилювання і страх. Для них
це питання життя і смерті. Коли в аптеках не
видають безкоштовний інсулін, діабетики починають менше їсти і колоти менші дози інсуліну, щоб притримати залишки препарату.
Наша редакція намагалася розібратися,
хто винен і що робити
хворим. Тому найперше звернулася за коментарем до керівника
органу місцевого самоврядування, який є засновником і власником
КП «Вишгородська центральна районна аптека № 23», а саме – до
голови Вишгородської
районної ради Ростислава Кириченка.
(Далі буде)

На Київщині
сформовано 69 ОТГ
На Київщині має бути 69 об'єднаних
територіальних громад (ОТГ). На минулому тижні Кабмін затвердив план
формування громад регіону. Наразі
із запланованих створено лише 24
громади, ще 45 очікують на вибори.
Але говорити про повну «перемогу»
– зарано. План по Київській області
прийняли із можливістю коригування. До прикладу, громади Вишневого,
Ірпеня, Білогородки та Борщагівки не
отримали остаточної конфігурації. На
зміни сподіваються і деякі громади
Обухівщини та Фастівщини.
20 травня відбулося засідання Кабміну, на якому затвердили проєкти чотирьох перспективних планів формування
територій громад, з-поміж яких і Київська область.
Міністр регіонального розвитку Олек-

сій Чернишов зазначив, що процес формування громад добігає кінця.
«Реформа децентралізації проходить уже досить довго й останнім часом
було досить пришвидшено погодження
та затвердження перспективних планів
розвитку областей. На кожні засідання
виносилося чотири або п’ять перспективних планів. Секретаріат Кабміну відпрацьовує все вчасно. Тому вважаю, що
така швидкість затвердження є задовільною», – зазначив він.
Затверджений Кабміном остаточний
варіант Перспективного плану Київської
області спричинив неабиякий поголос навколо цієї теми в соцмережах. Гучні овації перемоги переплелися з обуреними
відгуками тих, чиї інтереси Уряд так і не
врахував при формуванні складу громад.
Далі — на стор. 2

Мешканці міста, району, області, м. Києва, підприємства
та організації можуть передплатити газету «Вишгород»
у будь-якому відділенні поштового зв’язку.
Індекс газети ТОВ «Газета «Вишгород»
у Каталозі місцевих періодичних видань 76063.

У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку № 10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349.
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На Київщині сформовано 69 ОТГ
(Початок настор. 1)
Врешті Київщині таки вдалося зберегти більшість перспективних громад. Згідно з новим поділом,
в області буде сформовано 69 ОТГ.
Попередня ж редакція 2015 року налічувала всього 29 тергромад.
У порівнянні з планом 2015 року
без змін погоджено склад Пісківської, Димерської, Пірнівської, Згурівської, Іванківської, Славутицької, Української, Поліської, Рокитнянської, Сквирської, Ставищенської,
Яготинської ОТГ.
Із раніше передбачених восьми
учасників у Вишгородській міській
ОТГ залишиться всього два – Вишгородська міська рада, Хотянівська

сільська рада.
На черговому засіданні Вишгородської районної ради депутати
підтримали звернення до Міністерства розвитку громад та територій
України щодо реформування адміністративно-територіального устрою
субрегіонального рівня Київської
області, висловились проти обрання
адміністративним центром одиниці
адміністративно-територіального
устрою субрегіонального (районного) рівня – населений пункт Ірпінь і
запропонували, щоб таким центром
став Вишгород, як такий, що найповніше відповідає параметрам відповідного центру.
Влас. інф.

Про
перспективу
для міста Вишгорода
розповідає міський голова Олексій МОМОТ:
— На засіданні Кабміну прийнято доленосне рішення, затверджено перспективний
план громад області.
Визначено остаточний
формат, в якому Вишгородська об’єднана територіальна громада
функціонуватиме в майбутньому. Отже, до
Вишгорода буде приєднано Осещину і Хотянівку.
Прийнято відповідні норми закону про
децентралізацію, про місцеві вибори тощо. І
вже у форматі такої об’єднаної територіаль-

ної громади ми з вами на виборах, що мають
відбутися 25 жовтня, обиратимемо орган абсолютно нового місцевого самоврядування.
Уряд встановив формат території. Тепер
основні завдання щодо прийняття відповідних законів, які потім будуть підкріплені
додатковими постановами, – за Верховною
Радою. А які будуть районні поділи, виборча
система, як вона функціонуватиме – дізнаємося згодом. У нас ліквідують райдержадміністрацію, вона знаходитиметься в Ірпіні
Ірпінського району. Основні функції влади,
місцевого самоврядування належатимуть
громадам.
Сподіваюся, що реформу вже завершать. Це, мабуть, чи не єдина найуспішніша
реформа, започаткована попереднім Урядом, яку втілює Уряд нинішній.

ФОТОФАКТ

Безпечний садочок
Вишгородські ДНЗ готові приймати дітей
після карантину. В кожному садочку розроблено правила роботи, з якими батьків обов’язково
ознайомлять керівники. Садки забезпечені засобами дезінфекції та індивідуального захисту.
Крім того, всім дошкільним закладам особисто від міського голови Олексія Момота в якості
подарунків з турботою про дітей передано сучасні бактерицидні опромінювачі, призначені
для профілактичної дезінфекції повітря закритих приміщень у присутності людей. Тобто, в
режимі роботи вони є абсолютно безпечними.

Згідно з пропозиціями МОЗ та протоколом прийому дітей у ДНЗ, тканинні рушники замінили
паперовими, прибрали з кімнат груп килими і
дитячі іграшки, організували місця для обробки
рук антисептиком. «Попри все, наголошую, що
карантин не відмінено, а відкриття садочків є
лише одним із пунктів його послаблення. Тому
закликаю всіх батьків бути відповідальними та
з розумінням ставитися до нововведених правил відвідування дитячих закладів у період карантину», — наголосив Олексій Момот.
Влас. інф.

Епідемічна ситуація
у Вишгороді та районі
За інформацією Вишгородського
міжрайонного
відділу лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ
України», станом на 10:00
28.05.2020 року епідемічна
ситуація у Вишгородському
районі та місті Вишгороді:
— кількість осіб, що захворіли на коронавірусну
інфекцію COVID-19, — 56
(п’ятдесят шість), госпіталізовані — 5 (п’ять), зареєстровані:
м. Вишгород — 26 (двадцять шість),
с. Старі Петрівці — 3 (три),
с. Нові Петрівці — 5
(п’ять),
с. Козаровичі — 1 (один),
с. Тарасівщина — 1 (один),
с. Вища Дубечня — 2
(два),
с. Новосілки — 4 (чотири),

смт Димер — 3 (три),
с. Лютіж — 2 (два),
с. Лебедівка — 1 (один),
с. Демидів — 1 (один),
с. Катюжанка — 2 (два),
с. Воропаїв — 3 (три),
с. Синяк — 1 (один),
с. Пірнове — 1 (один);
— летальний випадок — 1
(один);
— кількість осіб, що одужали, — 31 (тридцять один);
— кількість осіб з підозрою на COVID-19 — 14 (чотирнадцять);
— кількість контактних
осіб — 98 (дев’яносто вісім);
— кількість осіб, що повинні знаходитися на самоізоляції, — 98 (дев’яносто вісім);
— проведено досліджень
за допомогою полімеразноланцюгової реакції (ПЛР)
на COVID-19 — 322 (триста
двадцять два).

Дорогі мешканці
Вишгородщини!
Ось уже ми і на порозі літа, в
перший день якого в Україні, як
і у всьому світі, відзначають добре і радісне свято – День захисту дітей.
Це один з найважливіших днів у
календарі, який покликаний нагадати дорослим про відповідальність за розвиток, благополуччя і щастя дітей.
Беззаперечно, ми всі прагнемо, щоб майбутнє покоління росло здоровим і щасливим, прославляло свої родини
й рідний край.
Тому ми, дорослі, завжди повинні об’єднувати свої зусилля, щоб діти жили в світі, який не знає, що таке жорстокість, біль і насильство, зігрівати теплом і любов’ю кожне
дитяче серце. І тоді маленькі громадяни виростуть гідними
людьми й неодмінно стануть гордістю України. Пам’ятаймо:
їхнє майбутнє залежить від нас. Наше майбутнє залежить
від них.
Дорогі юні друзі! Бажаю вам міцного здоров’я, родинного затишку й тепла. Нехай ваше життя буде сповнене
цікавими відкриттями, яскравими враженнями та радісними моментами!
Зі святом вас!
З повагою,
Олексій ДАНЧИН,
виконуючий обов’язки голови адміністрації

З Днем
захисту
дітей!
1 червня міжнародна спільнота відзначає День
захисту дітей, вочевидь підтверджуючи, що найбільше
щастя для людини — її діти, і для країни
найбільше багатство — діти.
Від нас, дорослих, залежить, якими виростуть сьогоднішні хлопчики і дівчатка. Районна влада намагається постійно підставляти своє плече, допомагаючи родинам із
дітьми виховувати всебічно розвинених, свідомих та сильних духом українців, захищаючи права та інтереси маленьких громадян.
Сердечно дякую всім, хто дотичний до
виховання дітей, — батькам, педагогам, вихователям.
Хай здійсняться мрії і сподівання кожного малюка, хай у кожній родині і в усій Україні буде мир, достаток та благополуччя. Тільки за таких умов можуть бути щасливими та
успішними маленькі українці!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради
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РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВИШГОРОДПАСТРАНС»
Після двомісячного карантину у
Вишгороді відновлено рух громадського транспорту. Він розпочав
курсувати на міському та приміському напрямках із 26 травня. Графік
руху рейсів не змінився. В автобуси
пускають людей лише за кількістю
сидячих місць та за наявності індивідуальних засобів захисту.
Трохим ІВАНОВ
РОЗКЛАД РУХУ ПІЛЬГОВОГО МАРШРУТУ
Відправлення з м. Вишгорода:
06:00, 07:30, 09:00, 11:30, 13:00, 14:30, 17:00,18:30, 20:00
Відправлення з Героїв Дніпра:
06:45, 08:15, 09:45, 12:15, 13:45, 15:15, 17:45, 19:15, 20:45

Розклад руху в робочі дні:
Кульчицького: 6:10, 6:45, 7:20, 8:30, 9:50, 12:00, 14:10, 15:30, 16:45, 18:15, 19:30
Сади Дніпра: 7:55, 9:05, 10:25, 12:35, 14:45, 16:05, 17:25, 18:50, 20:30
Технічна перерва з 12:35 до 14:00
Розклад руху у вихідні дні:
Кульчицького: 7:20, 8:30, 9:50, 12:00, 15:00, 17:00, 18:10, 19:20
Сади Дніпра: 7:55, 9:05, 10:25, 12:35, 15:35, 17:35, 18:45, 20:00
Технічна перерва з 12:35 до 14:50
Розклад руху в робочі дні:
Набережна: 6:50, 7:20, 7:50, 8:50, 10:00, 11:40, 15:30, 16:30, 17:30
ЖК «Велесгард»: 7:20, 8:20, 9:20, 10:30, 12:10, 16:00, 17:00, 18:00
Технічна перерва з 12:30 до 15:00
Розклад руху у вихідні дні:
Набережна: 7:50, 8:20, 8:50, 10:00, 11:40, 16:30, 17:30
ЖК «Велесгард»: 8:20, 9:20, 10:30, 12:10, 17:00, 18:00
Технічна перерва з 12:30 до 16:30

Про скликання чергової LXIV сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
ОФІЦІЙНО
Розпорядження № 63 від 27 травня 2020 року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
скликати LXIV сесію Вишгородської міської ради VІІ
скликання:
1. Призначити пленарне засідання 11 червня
2020 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл.
Шевченка, 1 з наступним порядком денним:
1. Про затвердження звіту про виконання Вишгородського міського бюджету за перший квартал
2020 року.
2. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Вишгорода».
3. Про надання згоди на передачу з державної
у комунальну власність територіальної громади м.
Вишгорода квартир № 7 та 323 у будинку № 11-Г по
вул. Кургузова у м. Вишгороді.
4. Про додаткові заходи щодо підтримки малого підприємництва під час загрози епідемії гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у м. Вишгороді.
5. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
6. Про погодження видачі ТОВ «КАРДІКС ВАН»
спеціального дозволу на користування надрами з
метою геологічного вивчення пісків Вишгородської
ділянки, що знаходиться у м. Вишгороді Вишгородського району Київської області.
7. Про відмову у погодженні видачі ТОВ «КАРДІКС ВАН» спеціального дозволу на користування
надрами з метою геологічного вивчення пісків Вишгородської ділянки, що знаходиться у м. Вишгороді
Вишгородського району Київської області.
8. Про внесення змін до рішення Вишгородської
міської ради № 61/15 від 12.03.2020 року (гр. Левченко Д.В.).
9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 64 від
21.02.2002 року (гр. Фурдило Л.В.).
10. Про згоду на добровільну відмову від права власності та прийняття на користь комунальної
власності територіальної громади м. Вишгорода земельних ділянок гр. Максимова Є.О.
11. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Антіпову І.О.
12. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Бородавку В.С.
13. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Богдановій С.Л.
14. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Войніловичу О.О.
15. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Гриценко В.Є.
16. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Зайцю В.О.
17. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Заєць Ю.М.
18. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Заматову Р.В. (площею 0,0500 га)
19. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Заматову Р.В. (площею 0,0300 га)
20. Про надання дозволу на розробку технічної
документації щодо інвентаризації земельної ділянки
(гр. Іванець Р.П.)
21. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Коломієць А.В.
22. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Кононенку Р.В.
23. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у

власність гр. Кравцовій І.О.
24. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Колганову Є.В.
25. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Маховському О.А.
26. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Нечипоренку І.М.
27. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Онуфрієву М.А.
28. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Петрук Ю.І.
29. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Пишній Є.О.
30. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Попкову В.В.
31. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Проценку А.Б.
32. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду терміном на 49 років гр. Реун М.В.
33. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Радзієвському В.І.
34. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Рябушенко Л.А.
35. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Треусу А.О.
36. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне користування ВМКП «Водоканал».
37. Про надання згоди на розробку технічної
документації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальному підприємству «Благоустрій – Вишгород».
38. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду ПрАТ «Київобленерго» (площею 0,0069 га).
39. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду ПрАТ «Київобленерго» (площею 0,0022 га).
40. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду Обслуговуючому кооперативу «ДНІПРОВСЬКІ КРУЧІ».
41. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
постійне користування Службі Зовнішньої Розвідки
України.
42. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду МКП «Творчість».
43. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду ТОВ ТБ «Будівельник ЛТД».
44. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду ТОВ «КИЇВСЬКЕ МОРЕ».
45. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Нагородному В.Є.
46. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду ТОВ «Факторія Агро».
47. Про припинення права постійного користування та надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду ТОВ «ДІМ і САД».
48. Про укладення договору оренди земельних
ділянок з ТОВ «Виробниче лікувально-оздоровче
підприємство «Медиком».
49. Про надання згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельної ділянки, яка знаходиться в
оренді ТОВ «ЯХТ-КЛУБ ВОДНИК».
50. Про надання дозволу на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у

власність гр. Журавель О.І.
51. Про затвердження документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Вишгородської
міської ради.
52. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Левченко С.М.
53. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Алєксєєнко Г.Г.
54. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Анташкевич І.А.
55. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Боднарчук К.В.
56. Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Буткевичу Л.І.
57. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Баланчук В.Г.
58. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Вощинському Ю.К.
59. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (гр. Валага А.Д., гр. Шийка Б.Б.)
60. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Гайдук Т.В.
61. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Гуцан Л.А.
62. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Гелею Ю.М.
63. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Главацькій Л.В.
64. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Голубчук І.В.
65. Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки на місцевості (в натурі) гр.
Дабіжі П.Г.
66. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Діденко О.М.
67. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Зайцю Д.П.
68. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Іжевській Є.І.
69. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Іщук С.В.
70. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Кульці О.П.
71. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Кучмію О.В.
72. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Коваленко Ю.В.
73. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Литвиновському М.В.
74. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Лихогоду О.В.
75. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Лук’яненку С.Є.
76. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Ліхнову С.С.
77. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Мазій Ю.М.
78. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Марченко Н.М.

79. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Мельнику Д.В.
80. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Милокосту П.О.
81. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Мируцькому Р.С.
82. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Панченку О.О.
83. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Підлісному О.В.
84. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Плющай Т.В.
85. Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
спільну сумісну власність відповідно до часток гр.
Чурсіній Е.В., гр. Сафонову С.В., гр. Сафоновій Г.Ю.
86. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Сахаповій Ю.С.
87. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Семенову В.П.
88. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Смілянській Т.І.
89. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Терещенку Р.В.
90. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Ухань А.В.
91. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Хилько А.О.
92. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Чуприні Н.М.
93. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Школьному М.Я.
94. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Шоці Д.А.
95. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр.
Яковенко Н.М.
96. Про затвердження документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки,
яка знаходиться в оренді ПП «ТАКО».
97. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, ТОВ «ЕКОПРОЕКТ – 2000».
98. Про розірвання договору оренди земельної
ділянки з ТОВ «АВТО-ЛАЙН».
99. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Купріян О.І.
100. Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду ФОП Білоусову О.В.
101. Про скасування рішення виконавчого комітету від 19.12.2019 року «Про погодження місця
розташування тимчасових споруд».
102. Про оптимізацію виконавчих органів Вишгородської міської ради VII скликання.
103. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 60/9 від 07.02.2020 р. «Про
прийняття у комунальну власність основних засобів».
104. Про прийняття-передачу основних засобів.
105. Про затвердження нової редакції Статуту
КП «Управляюча компанія» Вишгородської міської
ради.
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
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Допомога по частковому безробіттю
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ
Крок 1. ВИБІР ЦЕНТРУ
ЗАЙНЯТОСТІ
Роботодавець протягом 30
календарних днів з дня зупинення/скорочення діяльності
звертається до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ.
Для уточнення місця сплати ЄВ скористайтеся «Електронним кабінетом» на сайті
ДПС (розділі «Реєстри», пункт «Дані про взяття на облік
платників податків») за посиланням: https://cabinet.tax.
gov.ua/registers/registration
Крок 2. ПІДГОТОВКА ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ
До пакету входить:
1) заява у довільній формі (у якій також зазначається інформація про належність роботодавця до суб’єктів
малого або середнього підприємництва відповідно до
Господарського кодексу України, до якої додаються
копії підтверджуючих документів, завірених в установленому порядку, щодо середньої кількості працівників
та доходу роботодавця за календарний рік, що передує
року подання до центру зайнятості документів, передбачених цим пунктом);
2) засвідчену роботодавцем копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;
3) відомості про працівників, у яких виникло право
на допомогу по частковому безробіттю на період карантину згідно зі статтею 471 Закону України «Про зайнятість населення» (у яких зазначається прізвище, ім’я, по
батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний
державний орган і мають відмітку в паспорті);
4) довідку про сплату єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування
за останні шість місяців, що передують даті зупинення

(скорочення) діяльності, видану ДПС.
Крок 3. ПОДАННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ
Пакет документів надається до центру зайнятості
одним із зручних способів:
У скриньку, розміщену на вході центру зайнятості
(оригінал).
Поштовим відправленням (оригінал).
На e-mail центру зайнятості (у форматі скан-копії).
Кожен центр зайнятості має електронну поштову
скриньку, на яку можна подати пакет документів.
Крок 4. ПЕВІРКА ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ ПАКЕТУ
ДОКУМЕНТІВ
Протягом трьох робочих днів центр зайнятості перевіряє пакет документів, наданий роботодавцем, на
відповідність та відсутність помилок. У разі виявлення
помилок повідомляє роботодавця, який має право протягом п’яти робочих днів надати виправлений пакет документів.
Крок 5. УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ
Протягом трьох робочих днів відповідний обласний
чи Київський міський центр зайнятості зобов’язаний
прийняти рішення стосовно надання допомоги.
Крок 6. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
Протягом трьох робочих днів з дня прийняття позитивного рішення центр зайнятості укладає договір
(відповідно до Додатку 1 Порядку) з роботодавцем про
надання допомоги.
Якщо роботодавець подав пакет сканованих документів, то при укладенні договору він надає їх оригінали.
Крок 7. ПЕРЕРАХУНОК КОШТІВ РОБОТОДАВЦЮ
Щомісяця роботодавець надає центру зайнятості
відомості про осіб, у яких виникло право на допомогу
(відповідно до Додатку 2 Порядку). Центр зайнятості
протягом трьох робочих днів після отримання коштів на
свій рахунок перераховує їх роботодавцю.
Крок 8. ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ
Роботодавець виплачує працівникам кошти у строк
не більше ніж три робочі дні після їх надходження за
окремою платіжною відомістю.
Оксана ЧУЙКО,
директор Вишгородської районної філії
Київського обласного центру зайнятості

27 травня святкувала
свій ювілей заступник директора з господарської
роботи
Вишгородської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Тетяна
Миколаївна
ЗАЦЕПІНА.
Від щирого серця прийміть наші привітання!
Хай завжди усміхається доля,
Тільки радість приносять з собою роки,
Хай здоров'я та щастя не зрадять ніколи,
Хай збуваються мрії, бажання й думки.
Удачі і таланту – без ліку,
Пошани й добра від людей,
Щасливого й довгого віку –
Бажаємо Вам у цей день!
З повагою,
колектив Вишгородської ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 1
1 червня відзначає
80-річний ЮВІЛЕЙ
почесний
працівник
ПрАТ
«Укргідроенерго»
Леонід
Михайлович
РАССОВСЬКИЙ!
Шановний імениннику! Ми від щирого серця
ВІТАЄМО Вас з ювілеєм,
висловлюємо свою повагу і бажаємо Вам здоров’я,
довгих і щасливих років життя, благополуччя, добра
і Божої благодаті.
Нехай життя здається добрим дивом
І плідні будуть справи та шляхи,
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми!
Рада ветеранів,
профком філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС»
ПрАТ «Укргідроенерго»

Вишгород
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«Клаптикова» країна
Місцеві вибори 2020 наближаються, але й досі незрозуміло, як вони будуть
проходити. Не закінчено адмін-теритріальну
реформу.
Насамперед, є питання до
субрегіонального рівня (районів), їх меж та повноважень.
Ще й досі, напередодні виборів тільки плануються та обговорюються суттєві зміни до
Виборчого кодексу. Наприклад, зменшення мажоритарної
системи до 15 тисяч виборців (наразі це — 90 тисяч). Незрозуміла організація виборчих округів. Якщо протягом 2-4
тижнів парламентарі та КМУ не визначаться, то вибори можуть бути зірваними або пройти з численними порушеннями, в хаосі, незрозумілості, протиріччях та суперечностях.
Знову вибори. І знову маємо зміни виборчого законодавства напередодні. І знову заради тимчасової вигоди можновладці нехтують законами та паплюжать світові виборчі традиції.
З рівнем ОТГ все більш-менш зрозуміло. На території
Вишгородського району буде сформовано 4 ОТГ — Вишгородська, Петрівська, Димерська та Пірнівська. Відповідний
перспективний план затверджено КМУ, щоправда ще не підписано. Ну хоч так.
А ось із районним рівнем у Київській області та по всій
країні — повний кавардак.
Ми й досі не знаємо остаточно межі укрупнених районів
Київської області, їх планується 5 або 6:
Якщо 5, то — Ірпінський (а, може, — Вишгородський?),
Броварський (або Бориспільський), Переяслав-Хмельницький, Білоцерківський, Васильківський. А, можливо, ще —
Фастівський та/або Макарівський.

Які повноваження будуть у районів? Невідомо.
Та й самі межі районів дуже незрозумілі. Нагадаю, що нещодавно Пірнівську ОТГ хотіли віднести до Броварів. Стосовно цього проведено роботу, спрямовано відповідні листи голів
та мої запити. Нібито відвоювали. Але чи остаточно?!
Друге питання — взагалі незрозуміло, як пройдуть самі
вибори у Вишгороді, в ОТГ Димерському та Петрівському.
Мажоритарно чи за партійними списками?! Наразі «Слуги
народу» лобіюють зменшення мажоритарного порогу до 15
тисяч осіб (згідно з діючим Виборчим кодексом, це 90 тисяч).
А таким чином примушують людей вибирати лише між «загальнодержавними» партіями, зменшуючи тим самим роль
місцевої громади та її активістів, посилюючи вплив олігархічної топ-влади на регіони. А це негативно впливає на саму ідею
децентралізації.
Воно й зрозуміло — партія «Слуга народу» й досі не має
партійних осередків. Досі незрозуміло, хто її представляє на
місцях. Тож планують «виїжджати» на загальнодержавному
бренді, протягуючи на місцях «слухняних», як це й відбулося
на виборах до Верховної Ради.
Не встигла побудувати розгалужену систему місцевих
осередків і партія «Голос» (при всій повазі до неї), тому ситуативно вона може підтримати «слуг» у такому рішенні.
— Не розподілені повноваження субрегіонального рівня
між районами та областями.
— Йдуть розмови про зменшення кількості депутатів ВР
з 450 до 300.
— Розглядається двопалатний парламент.
І все це за 5 місяців до виборів.
Зараз влада включить «турборежим»,
і скоріш за все вибори на місцях таки стануть «де-факто»
замість місцевих мажоритарних всеукраїнськими партійними.
Взагалі-то план всебічної «партизації» країни має проти-
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річчя навіть із базовими конституційними правами українців.
Але зверху це мало кого цікавить. Боротьба партійних кланів
олігархів тільки поглиблюється.
Інше надважливе питання — співпраця на субрегіональному рівні. Пройшов рік нової влади, а це питання не вирішене
взагалі, хоч і було заплановано як невід’ємний крок децентралізації та є найважливішим для повноцінного функціювання
держави.
Без розуміння зв’язків та вірно налагоджених процесів
цього рівня аж ніяка децентралізація неможлива. Неможливі
й повноцінні вибори 2020. Бо окрім місцевих інтересів фінансово незалежних ОТГ мають бути захищені і спільні інтереси
мешканців.
А це, насамперед, — транспорт, медицина, просторове
планування, спільні інженерні інфраструктури.
Це є надважливим питанням децентралізації.
Хто, скажіть, будь ласка, буде піклуватися полігонами
відходів?! Як будуть вирішуватись загальноекологічні питання?! Кожне ОТГ буде будувати власний водогін, вигрібну яму,
свердловини чи захаращуватись твердими відходами?!
Де в Київській області мають будуватися технопарки,
офісні містечка, а де створюватись зони відпочинку, що будуть цікавими не тільки для мешканців однієї громади?!
Як вірно створити та розподілити робочі місця?!
Хто перейметься питаннями доріг загального користування?!
Де обіцяний загальний для Києва та області транспортний
квиток (бо щодня ж 350-400 тисяч мешканців області їдуть у
Київ на роботу)?!
Де розв’язки та великі парковки на в’їзді у столицю, біля
метро та кінцевих зупинок іншого громадського транспорту?!
Таких питань — дуже багато, але досі, на жаль, у влади
немає на них відповіді.
А поки що маємо лише «клаптикову» країну, поділену на
ОТГ без жодного натяку на співпрацю.
Андрій ПЕЩЕРІН,
депутат Київської обласної ради

Обнуління району: хоча гірше, але інше
Карантин, пов’язаний із коронавірусом, відсунув на задній план політичну
активність по підготовці до місцевих виборів. А вони — не за горами. Ці вибори
мають відбутися 25 жовтня 2020 року. Підстав для їх перенесення немає. Це можливо лише за умови введення воєнного або
надзвичайного стану в Україні. Загрози
розвитку подібної ситуації не спостерігається.
Головною фішкою майбутніх виборів є
те, що вони мають відбутися на новій основі
— виборів до об’єднаних територіальних громад, яких у нашому районі де-юре ще немає.
Яку ж конфігурацію нам пропонують «архітектори» Київської обласної адміністрації і
Мінрегіону? Як і рік-два тому розірвати Вишгородський район на чотири об’єднані територіальні громади (ОТГ): Петрівську, Вишгородську, Пірнівську і Димерську.
Дві з них — Пірнівська і Димерська заздалегідь неспроможні вижити без дотацій.
Скільки говорилося на різних рівнях, мовляв, досить плодити збиткові ОТГ, — процес
не зупиняється. Останнім часом «нагорі»
управлінці при пам’яті почали говорити про
«ревізію» раніше створених ОТГ. Тобто, самодостатні нехай розвиваються, а дотаційні
потрібно переформатовувати шляхом приєднання до спроможних. Але над нашим районом продовжують збиткуватися «стратеги» з
Київської ОДА та Мінрегіону навіть на стадії
створення ОТГ.
Як житель майбутньої Димерської ОТГ
я не плекаю надії на світле майбутнє цієї
громади. Димерщина — це край лісів, вепрів, зайців і карасів у болітцях. Більше тут
нічого немає. Тисячу років київське Полісся
було мисливськими угіддями князів, про що
свідчать літописи. На фресках Софії Київської є зображення князівських мисливських
ловів. Так це про мій край. Тут навіть війна
розпочалася через вбивство Люта, сина
Свенельда — першого вельможи Великого
Київського князя Ярополка, древлянським
князем Олегом за те, що він полював на чужих угіддях. Пізніше там виникло село Лютіж. З тих пір нічого не змінилося. Хіба що
кінних мисливців з луками і стрілами змінили
хантери на Гелендвагенах з автоматичними
«Береттами». Край не розвивали ні номенклатурники ЦК КПУ, ні пацани Віктора Федоровича, ні нинішні очільники держави. Вся
економіка трималася на колгоспах на кшталт
«Червоне дишло».
Майбутня Димерська ОТГ — це половина колишнього Вишгородського району,
тобто, більше тисячі квадратних кілометрів.

До неї мають увійти селище Димер (центр
ОТГ), села Глібівка, Ясногородка, Толокунь,
Сухолуччя, Кам’янка, Круги, Розтісне, Рови,
Федорівка, Андріївка, Любимівка, Петрівське, Володимирівка, Сичівка, Овдієва Нива,
Пилява, Богдани, Ритні, Рихта, Любидва, Вахівка, Червона Трость, Рудня-Димерська, Гута-Катюжанська, Катюжанка, Дудки, Рикунь,
Абрамівка, Савенки, Лісовичі, Миколаївка,
Литвинівка, Синяк, Червоне, Вороньківка,
Раківка, Козаровичі, Дедмидів. Тобто, 39
населених пунктів, з яких 90% – дотаційні. І
коли ми говоримо, що села мають бути приєднані до потужних центрів тяжіння, то який
з Димера потужний центр? Селище може інвестувати у розвиток ОТГ, оновлення її інфраструктури, водо-тепломереж, водовідведення, благоустрій — жалюгідні кошти. Без
державної допомоги цим селам — кранти.
Недарма кажуть: хочеш знищити село — ліквідуй сільську раду, школу, пошту — і все,
через 5-10 років поглинуть бур’яни. Прикладів цьому по Україні безліч.
Десятиліттями частину адміністративних
послуг надавали у місцевій сільській раді. Тепер вони віддаляються на десятки кілометрів
до Димера. А як доїхати з віддаленого села?
День треба вбити за якусь довідку. У селі завжди були місцеві депутати, тепер лише староста. Стане людям від цього краще?
Тобто, ні про який бюджет розвитку Димерської ОТГ і мови бути не може. Тут би
ноги не протягнути! І ходити такій об’єднаній
громаді вічним прохачем, канючити у держави жалюгідні копійки на ту чи іншу програму.
Прикро, але 99,9 % мешканців майбутньої ОТГ не бачили стратегії розвитку громади, як не ознайомлені і з планом її реалізації. А хто з людьми радився, обговорював?
Покажіть мені, хто і коли з чиновників КОДА
чи Мінрегіону приїздив у села на зустрічі?
Щоб дати об’єктивну оцінку динаміці розвитку громади, вже сьогодні мала б чітко
функціонувати статистика. Можливо, на
комп’ютерах Мінрегіону і є стратегія розвитку Димерської ОТГ, але що реального там
можна написати? Що очікуються інвестиції в
болота і ліси? Туди, де немає ані нормальної
транспортної інфраструктури, ні трудових
ресурсів, сусідство забрудненої чорнобильської зони тощо?
Нова ОТГ неодмінно зіштовхнеться з кадровим голодом. Хто піде нормальний працювати в органи місцевого самоврядування
на нинішню зарплату? Дівчатка зі скляними
очима і накачаними губами? Щоб до управління прийшли адекватні люди, грамотні, досвідчені спеціалісти, потрібно приймати нову

МЕТАМОРФОЗИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

редакцію Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування», де чітко визначити, що розміри окладів має встановлювати не Кабмін, а місцева рада. Лише
тоді у димерському Білому домі будуть гідні
фахівці.
У ході децентралізації по Україні було
допущено масу помилок, які потрібно виправляти. Але у Вишгородському районі
продовжується хода по граблях. Вже наламали дров із розчленуванням району на

самодостатні і дотаційні об’єднані громади.
Складається враження, що реформа проходить під лозунгом «Нехай гірше, але інше».
Район обнулили до потворності. За великим рахунком, оптимальною ОТГ мав бути
увесь район. Напрацьована роками система управління більш-менш функціонувала у
правовому полі. Залишалося вирішити бюджетно-фінансові питання. Але, як бачимо,
не судилося.
Володимир ТКАЧ
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ПОНЕДІЛОК, 1 ЧЕРВНЯ 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 - 4»
15:25 «Свiт навиворiт 6»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «СидоренкиCидоренки»
22:45 «Грошi 2020»
00:00 «Дубiнiзми 2020»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАI»

07:00 «Помста природи»
07:35 Т/с «Опер за
викликом-2»
10:30 «Загублений свiт»
14:15 Х/ф «Кiкбоксер»
16:05 Х/ф «Команда А»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
22:10 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-11»
23:55 Х/ф «Виворiт мiста»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини
09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Українська
мова

10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Алгебра
11:05, 12:15
Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Фiзика
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Iсторiя
України
12:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:20 Телепродаж
16:50 Д/ц «Дикi тварини»
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Таємне життя
собак»
21:35 Суспiльно-

полiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
00:00 Бюджетники
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:50 Т/с «Фiлiн»
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с
«Акварелi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка»
10:30, 16:30 Панянкаселянка

12:30 Вечiрка
13:30, 22:00 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
14:30 Танька i Володька
15:30, 19:00, 20:00, 21:00
Одного разу в Одесi
16:00 Сiмейка У
17:30 4 весiлля
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
11:55, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:35, 15:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»

18:15 «СуперМама»
19:10 «Один за всiх»
20:15, 22:40 Т/с «Як довго
я на тебе чекала»
22:55 Т/с «Пiзнє каяття»
НОВИЙ КАНАЛ
07:15 Варьяти
07:40 Improv Live Show
09:30 Х/ф «Жiнка - кiшка»
11:20 Х/ф «13 друзiв
Оушена»
13:50 Х/ф «Перший
месник: Друга вiйна»
16:20 Х/ф «Перший
месник: Протистояння»
19:00 Таємний агент
20:20 Х/ф «Чужий.
Заповiт»
22:30 Х/ф «Дум»
ІНТЕР

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:30, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:20, 12:25 Х/ф «Хронiки
зради»
13:45 Х/ф «Ромi»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
06:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:35 Не дай себе
обдурити
11:25, 13:20 Х/ф «Змiї на
борту лiтака»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Беовульф»
16:25 Х/ф «Ван Гельсинг»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:05, 21:20 Х/ф
«Зламана стрiла»
22:30 Свобода слова
23:50 Х/ф «Арена»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
08:15, 13:10 Т/с «Монро»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з

коронавiрусом в Українi
09:35 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля»
10:05, 14:10 Т/с
«Кримiнальна Австралiя»
11:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
12:10 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
17:10, 19:15 Т/с «Селище
янголiв»
18:10, 22:00 Т/с «На
останньому подиху»
20:00 Iнформацiйний
вечiр
23:00, 00:00 Т/с «Любов/
ненависть»

ВIВТОРОК, 2 ЧЕРВНЯ 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 - 4»
15:25 «Свiт навиворiт 6»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «СидоренкиCидоренки»
22:45 Х/ф «Вихiд: Боги
та царi»
2+2

06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАI»
07:00 Х/ф «Кон Експрес»
08:45 «Помста природи»
09:00, 17:20 «Загублений
свiт»
14:00 Х/ф «Кiкбоксер-2»
15:45 Х/ф «Кiкбоксер-3»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
22:10 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-11»
23:55 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
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
17:30 Д/ц «Дикi тварини»
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»

19:55 Д/ц «Таємне життя
собак»
21:45 #ВУКРАЇНI
22:15 Святi та грiшнi
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:50 Т/с «Фiлiн»
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Акварелi»
23:20 Контролер
00:00
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка»

10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30, 00:30
Панянка-селянка
12:30 Вечiрка
13:30, 22:00 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
14:30 Танька i Володька
15:30, 19:00, 20:00, 21:00
Одного разу в Одесi
16:00 Сiмейка У
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
11:40, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:35, 15:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:15 «СуперМама»
19:10 «Один за всiх»
20:15, 22:40 Т/с «Як довго
я на тебе чекала»
22:55 Т/с «Пiзнє каяття»

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.
Третiй зайвий»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Х/ф «Дияволиця»
11:55, 13:20 Х/ф «Пастка»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20, 21:20 Т/с
«Контакт»
16:50 Х/ф «Хижаки»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
23:15 Х/ф «Каратель»

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
12:40 Х/ф «Гарфiлд»
14:00 Х/ф «Гарфiлд 2»
15:20, 19:00 Хто зверху?
20:50 Х/ф «Щасливий
день смертi»
22:40 Х/ф «Нiхто не
вижив»
00:20 Т/с «Залишитися
в живих»

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.
Третiй зайвий»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
12:05, 13:25 Х/ф
«Спецiальне завдання»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20, 21:20 Т/с
«Контакт»
16:45 Х/ф
«Вiдшкодування збиткiв»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
23:15 Х/ф «Найманi
убивцi»

ІНТЕР

ICTV

11:55, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:35, 15:30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:15 «СуперМама»
19:10 «Один за всiх»
22:55 Т/с «Пiзнє каяття»

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.
Третiй зайвий»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

23:50 Т/с «Слiдчий
Горчакова»

призначення 4»

Леонiдом Каневським»

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.
Третiй зайвий»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Анти-зомбi
11:35, 13:25 Х/ф «Завзятi
шахраї»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Костолом»
15:40, 16:20, 22:40 Скетчшоу «На трьох»
17:25, 20:05 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр

ІНТЕР
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Пiдкидьок»
12:30 Х/ф «Кортик»
16:20 Х/ф «Бiле сонце
пустелi»
18:00, 20:30 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
20:00 «Подробицi»
22:30 «Ювiлейний бал
Олександра Малiнiна»

09:25, 13:00 Т/с «Контакт»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Поганий
хороший коп»
15:10 Х/ф «Грандреванш»
17:10 Х/ф «Стiй! Бо моя
мама стрiлятиме»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Смертельнi
перегони»
21:00 Х/ф «Смертельнi
перегони-3»
22:50 Х/ф «Смертельнi
перегони-2»

ICTV
07:15 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»

5 КАНАЛ
08:15, 13:15 Т/с «Монро»
10:05, 14:15 Т/с

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
12:00 Х/ф «Джек i бобове
дерево»
15:20 Хто зверху?
17:15, 19:00 Хто проти
блондинок?
20:50 Х/ф «Нерв»
22:40 Х/ф «Ефект Лазаря»
00:10 Т/с «Залишитися
в живих»
ІНТЕР

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Бойовий

вiдлiк»
08:15, 13:10 Т/с «Монро»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
09:35 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля»
10:05, 14:10 Т/с
«Кримiнальна Австралiя»
11:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
16:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
17:10, 19:15 Т/с «Селище
янголiв»
18:10, 22:00 Т/с «На
останньому подиху»
20:00 Iнформацiйний
вечiр
23:00, 00:00 Т/с «Любов/
ненависть»

СЕРЕДА, 3 ЧЕРВНЯ 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 - 4»
15:25 «Свiт навиворiт 6»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «СидоренкиCидоренки»
22:45 Х/ф «Геркулес»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАI»
07:00 Х/ф «Ураган 500
миль на годину»

08:40 «Помста природи»
09:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «У тилу ворога:
вiсь зла»
15:40 Х/ф «У тилу ворога:
Колумбiя»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
22:10 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-11»
23:55 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, 19:20 Д/ц
«Боротьба за виживання»
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:20 Телепродаж
16:50 #ВУКРАЇНI
17:30 Д/ц «Дикi тварини»
18:20 Тема дня
19:55 Д/ц «Таємне життя
собак»
21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром

22:15 Т/с «Максимiлiан та
Марiя Бургундська»
00:00 Спiльно
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:50 Т/с «Фiлiн»
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Акварелi»
23:20 Зiрковий шлях.
Вечiр
00:00 Т/с «Потрiбен
чоловiк»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка»

10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка
12:30 Вечiрка
13:30, 22:00 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
14:30 Танька i Володька
15:30, 19:00, 20:00, 21:00
Одного разу в Одесi
16:00 Сiмейка У
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
11:55, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:35, 15:30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00

«Вiкна-Новини»
18:15 «СуперМама»
19:10 «Один за всiх»
20:15, 22:40 Т/с «Як довго
я на тебе чекала»
22:55 Т/с «Пiзнє каяття»
00:40 Х/ф «Давайте
потанцюємо»

5 КАНАЛ
07:15 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
08:15, 13:10 Т/с «Монро»

09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
09:35 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля»
10:05, 14:10 Т/с
«Кримiнальна Австралiя»
11:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
12:30 Про вiйсько
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
17:20 Таємницi вiйни
18:10, 22:00 Т/с «На
останньому подиху»
19:15 Т/с «Селище
янголiв»
20:00 Iнформацiйний
вечiр
23:00, 00:00 Т/с «Любов/
ненависть»

ЧЕТВЕР, 4 ЧЕРВНЯ 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 - 4»
15:25 «Свiт навиворiт 6»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «СидоренкиCидоренки»
21:45 «Право на владу
2020»
00:00 Х/ф «Експедицiя
«Ноїв ковчег»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАI»
07:00 Х/ф «У тилу ворога:
вiсь зла»
08:50 «Помста природи»
09:15 «Рiшала»
11:15, 17:20 «Загублений
свiт»
13:20 Х/ф «Збиток»
15:20 Х/ф «По слiду»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
22:05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-11»
23:50 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, 19:20 Д/ц
«Боротьба за виживання»
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:50 Розважальна

програма з Майклом
Щуром
18:20 Тема дня
19:55 Д/ц «Таємне життя
собак»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Т/с «Максимiлiан та
Марiя Бургундська»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:50 Т/с «Фiлiн»
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Акварелi»
23:20 Слiдами

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка
12:30 Вечiрка
13:30, 22:00 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
14:30 Танька i Володька
15:30, 19:00, 20:00, 21:00
Одного разу в Одесi
16:00 Сiмейка У
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:30 Т/с «Грiмм»
12:10 Х/ф «Амулет
Земномор’я»
15:30, 19:00 Хто зверху?
20:50 Х/ф «Пункт
призначення»
22:50 Х/ф «Полароїд»
00:30 Т/с «Залишитися
в живих»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
12:05, 13:20 Х/ф «Змiї на
борту лiтака»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20, 21:20 Т/с
«Контакт»
16:50 Х/ф «Зламана
стрiла»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Анти-зомбi
23:15 Х/ф «Мерзенна
вiсiмка»
5 КАНАЛ
08:15, 13:10 Т/с «Монро»

09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
09:35 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля»
10:05, 14:10 Т/с
«Кримiнальна
Австралiя»
11:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
17:10, 19:15 Т/с «Селище
янголiв»
18:10, 22:00 Т/с «На
останньому подиху»
20:00 Iнформацiйний
вечiр
23:00, 00:00 Т/с «Любов/
ненависть»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 5 ЧЕРВНЯ 2020 Р О К 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 - 4»
15:25 «Свiт навиворiт 6»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Лiга смiху.
Дайджест 2020»
22:30 «Вечiрнiй квартал
2019»

2+2
08:45 «Помста природи»
10:45, 17:20 «Загублений
свiт»
13:40 Х/ф «Команда А»
15:50 Х/ф «100 градусiв
нижче нуля»
19:15 Х/ф «Iдентифiкацiя
Борна»
21:25 Х/ф «Перевага
Борна»
23:25 Х/ф «Вiдмороженi»
UA:ПЕРШИЙ
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 «Дикi тварини»
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Таємне життя
собак»
21:45 Свiтова медицина.

Монголiя - за межами
степiв
22:15 Свiтова медицина.
Японiя - останнi
довгожителi Окiнави
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:15 Зiрковий шлях
11:00 Т/с «Про що не
розповiсть рiка»
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера

10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка
12:30 Вечiрка
13:30 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30 Танька i Володька
15:30, 19:00, 20:00
Одного разу в Одесi
16:00 Сiмейка У
21:00 Х/ф «Бiлоснiжка:
Помста гномiв»
23:00 Х/ф «Я, Ерл i та, що
помирає»

ТЕТ
08:00 Т/с «Рання пташка»

СТБ
06:00 «Холостяк - 10»
09:40, 14:50, 18:15 Т/с

ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
08:00, 15:20 Т/с
«Акварелi»
17:00, 21:00 Т/с «Вiражi
долi»
20:00 Головна тема
23:005 Т/с «Обираючи
долю»

14:30, 16:30 Сiмейка У
15:00 Одного разу в Одесi
16:00, 19:00, 20:00,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
17:00 Х/ф «Чак i Ларрi тепер одруженi»
19:30, 20:30, 21:30 Танька
i Володька
22:00 Iгри Приколiв

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Космiчна
мiсiя»
11:10 Х/ф «Свинопас»
12:30 Х/ф «Гiббi»
14:00, 15:30, 23:00
Країна У

СТБ
07:35 Т/с «Коли ми
вдома»
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:20 «Хата на тата»
14:45 Т/с «Папаньки»
19:00 «МастерШеф.

«Пiзнє каяття»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
19:00 «Наречена для
тата 3»
20:50, 22:40
«СуперМама»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:20 Половинки
11:20 Топ - модель поукраїнськи
16:50 Х/ф «Чужий.
Заповiт»
19:00 Х/ф «Пункт
призначення»
20:50 Х/ф «Пункт
призначення 3»
22:40 Х/ф «Пункт

5 КАНАЛ
08:15, 13:15 Т/с «Монро»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з

коронавiрусом в Українi
09:35 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля»
10:05, 14:15 Т/с
«Кримiнальна Австралiя»
11:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
17:10, 19:30 Т/с «Селище
янголiв»
18:10, 22:00 Т/с «На
останньому подиху»
20:00 Iнформацiйний
вечiр
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
23:00, 00:00 Т/с «Любов/
ненависть»

СУБОТ А , 6 ЧЕРВНЯ 2020 Р ОК У
1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
12:30 Х/ф «Геркулес»
14:20 Х/ф «Вихiд: Боги
та царi»
17:10 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Пiдкорювач
свiтанку»
19:30 ТСН
20:20 «Чистоnews 2020»
20:30 «Вечiрнiй квартал
2020»
21:45 «Вечiрнiй квартал»
23:20 «Свiтське життя.
2020»
2+2

06:10 «Загублений свiт»
14:05 Х/ф «Вiйни
безсмертних»
15:50 Х/ф «Юрськi iгри»
17:20 Х/ф «Чужий»
19:30 Х/ф «Чужi»
22:10 Х/ф «Чужий-4»
00:10 Х/ф «Слiд смертi»
UA:ПЕРШИЙ
09:30 Х/ф «МарiяАнтуанетта»
11:15 М/с «Чорний пiрат»
12:05, 18:00 ХАЙ-ТЕК
(iнновацiйна) археологiя
12:30, 18:30 Зеленi мiста
13:00 Свiтова медицина.
Монголiя - за межами
степiв

13:30 Свiтова медицина.
Японiя - останнi
довгожителi Окiнави
14:00 Свiтова медицина.
Пiвденна Корея повернення духiв
16:00 Реалiтi-шоу
«Фермер шукає дружину»
- Австралiя
17:00 Втеча до iдеального
мiста
19:00 Т/с «Максимiлiан та
Марiя Бургундська»
20:00 Д/ф «Острови:
Карибськi острови:
Занурення з акулами»
21:20 Д/ц «Супер-Чуття»
22:00 Х/ф «Снiданок у
Тiффанi»

Професiонали 2»
21:25 «Х-Фактор - 10»
00:20 «Х-Фактор.
Дайджест»
НОВИЙ КАНАЛ
08:20 Хто проти
блондинок?
10:10 Хто зверху?
15:50 М/ф «Тарзан»
17:30 Х/ф «Джордж iз
джунглiв»
19:10 Х/ф «Книга
джунглiв»
21:00 Х/ф «Людина павук»
23:20 Х/ф «Пункт
призначення 5»

«Кримiнальна Австралiя»
11:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
12:35 Феєрiя мандрiв
15:15 Гончаренко рулить
15:35 На власнi очi
17:10 Т/с «Селище
янголiв»
18:10 Є сенс
18:40 Про вiйсько
19:15 Особливий погляд
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй
преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Т/с «На останньому
подиху»
23:00 Т/с «Любов/
ненависть»

Вишгород
Четвер, 28 травня 2020 року

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ 7

День Пам’яті Національних Героїв
«Ми чуєм трав зелений крик,
Дощів задумані рефрени,
Це травень, вічний єретик,
Так з-під землі бомбить шалено…»
(Іван Драч)
Про що так важко говорить травень 2020 р. місту, нам
біля Тараса, 159-их роковин його повернення-перепоховання в рідну землю? Якось стається в нашій історії: травень – один із найтрагічніших… Величний і трагічний… Так
наголошується у виступах представників громадськості,
«Просвіти» ім. Т. Шевченка, Конгресу українських націоналістів, Клубу інтелігенції — організаторів дійства.
Саме словами видатного нашого мислителя і політика
(польського роду!) В’ячеслава Липинського можна висловитись і про великих українців – борців за нашу свободу: «Величчю своєю, а не брудом притягнуло мене ще в ранній молодості
до себе українство…» І не випадково в епіцентрі спілкування
— Він, Поет і Пророк, як найвеличніший наш національний Герой на тисячоліття…
В час арешту Поета у квітні 1847 р. тисяча українців стали на шлях Опору каторжній імперії. Офіцер і вчений Микола
Головко – один із цієї тисячі – відстрілювався від жандармів
у час арешту, останню кулю пускає у свою скроню… Т. Шевченко за І. Франком зробив для української свободи більше як
п’ять озброєних до зубів армій…
25 травня 1926 року у Парижі від підступних пострілів (7
куль!) большевицького агента поліг один із провідників Української національно-визвольної революції Симон Петлюра – доповідає зібранню педагог, історик Валерій Луб’яний.
Жодна в історії людства цивілізація чи
тоталітарний режим стільки не нашкодив
природі, як будівники комунізму. Історія
меліорації ірпінської заплави — це лише
маленький штрих до картини безумства,
екологічного шабашу на всіх теренах
СРСР.
Про річку Ірпінь можна говорити безкінечно, бо її береги були колискою багатьох
народів. Саме по Ірпеню пролягав південний
кордон прабатьківщини кельтів, до того, як
вони рушили у Західну Європу і далі до Великої Британії. Потім Ірпінь служив північною межею Країни скіфів, бо на правому березі ще
можна знайти залишки скіфських курганів, а
далі на північ — жодного. У свій час це був
і природній кордон між слов’янськими племенами: лівобережний Ірпінь — древлянська
земля, а з правого берега — територія полян.
У середньовіччі він знову набрав статусу прикордонної ріки між Річчю Посполитою і Російською імперією. Саме на Ірпені відбулася у
1320 році битва між литовським військом на
чолі з Гедиміном і монголо-татарськими окупантами, і таким чином було розпочато звільнення України-Руси від татарського іга.
Ще одна кривава битва відбулася на Ірпені у 1651 році між козацьким військом на чолі з
полковниками Антіном Ждановичем та Филоном Гаркушею і литовським військом гетьмана Януша Радзивілла. На околиці села Демидова налічується більше 200 козацьких могил.
Ірпінський правий берег перед війною
став Київським укріпрайоном з побудованими
залізобетонними дотами. У 1941 році німці так
і не прорвали оборону КиУРу.
Звідки пішла назва Ірпінь? На істину претендують декілька серйозних припущень.
Перша версія — це індоарійське походження
назви: «Ір» — ріка, а «пінь» — охоронниця або
оберіг. Арійські племена проживали на цій
землі задовго до слов’ян.
Заслуговує на повагу й гіпотеза про англосакське коріння. Кілька тисяч років тому
Ірпінь мав дуже широку заболочену заплаву,
тому староанглійською мовою кельти склали
назву з двох слів: «Еаr» – озеро і «Fenn» —
болото, тобто, замулена водойма. До речі, корінь «Fenn» — мул — присутній у назві села
Феневичі Іванківського району, що розташоване серед боліт.
Третя версія: назва походить від приза-

Про організатора найбоєздатнішої частини армії УНР корпусу Січових Стрільців, першого голову проводу ОУН Євгена
Коновальця, котрий поліг від міни підлого більшовицького
агента через 12 років 23 травня 1938-го, говорить провідник
районної організації КУН Валерій Сидорчук.
Автор цих рядків нагадує присутнім слова видатного поета
О. Пушкіна… В російській історії три світлих п’ятна… Булавін,
Разін, Пугачов… В Україні таких постатей десятки… Кошовий
війська Запорозького Низового Кость Гордієнко (травень 1733
року) був в опозиції до гетьмана Мазепи за лояльне ставлення до імперії, та перемагає свою неприязнь… К. Г. усе життя
стверджує: «Не вірте Московському словоблуду», усе життя
виковує у своєму серці ідею справедливої України. Маловідома героїчна постать митрополита Української церкви Арсенія
Мацієвича, якого за протести проти сатанинських заходів Єкатерини ІІ живцем замурували у в’язниці (1772 року). В Україні
досі не розроблена доктрина «Українська національна культура», де були б сконцентровані відомості про наших діячів, як
великий письменник і громадянин Микола Хвильовий (вчинив
самострату 13 травня 1933 р. в знак протесту проти геноциду
українців 1932-1933 рр., влаштованого більшовиками). Прикро, що проголошене ним гасло «Геть від Москви!» так запізно
доходить до багатьох із нас…
Степанія Сідляр згадує про кількох героїчних українських
жінок як героїв… Поетеса Олена Теліга в Києві в зубах німецьких нацистів організовує український Опір і йде на Голгофу
принципово разом із арештованими, хоча мала можливість
уникнути смерті…
Голова Луганської обласної «Просвіти» нагадує: характер

московського імперіалізму лишається незмінним — агресія,
віроломство, антиукраїнство… Згадуються ще десятки величних і трагічних митей життя видатних… Головнокомандуючий
УПА генерал Роман Шухевич (коріння його роду – від запорожця Шуха) гине у бою з енкаведистами у 1950 р. Видатний поет
і воїн Олег Ольжич закатований нацистами у концтаборі Саксенгавзені в 1944 р. Без Доктрини відсутня належна увага в
культурному обігу і дані про талановитих композиторів – Остапа Нижанківського, розстріляного польськими шовіністами сто
років тому. У травні 1979 року від агентів Москви загинув геніальний композитор Володимир Івасюк…
Про згаданих відомих, невідомих і зовсім незнаних героїв
провів панахиду отець Богдан. Розмова частково набирає характеру нечисленного, але народного віча. Громадський активіст Микола Юречко роздумує вголос, як нам діяти у складній
ситуації реваншу антиукраїнських сил — тільки гуртування
людей доброї волі. Партії і партійки, наобіцявши сім мішків
гречаної вовни, десь заглухли у корупційних нетрях... Відновлюймо єдиний Рух України.
Присутні хвилиною мовчання пом’янули офіційних неординарних особистостей Вишгородщини, які безкорисно утверджували справедливу Україну в часи Рухівської революції,
– Володимира Комашкова, Олега Жуковського, Анатолія Клименка, Якова Клименка, Василя Клименка, Віктора Ластівку,
Віктора Решетника (димерчанин), Івана Гришука, Миколу Бондаренка, Юрія Степанюка (Нові Петрівці), Сергія Прокопенка,
Кузьму Грищенка (Хотянівка), Петра Крутенка, Валентина
Карпенка… Героїв Небесної Сотні: Ігоря Пехенька, Володимира Кіщука. Полум’яніючі квіти пам’яті покладені на могилу
видатної особистості, почесного громадянина міста, знаного
багатьма Богдана Павліва, який одійшов до Царства Небесного 23 травня 2005 року. Хто впав за волю, той не умира!
Олександр ДРОБАХА

Сталінське приборкання Ірпеня
бутого праслов’янського слова «рпа», «рупа»,
що означає «яма». Очевидно наших пращурів
вражала глибина річки.
Нарешті існує припущення, що назва річки може походити від кримськотатарського
слова «ірпа» — осот — багатолітня трава, що
густо росла по берегах цієї річки.
На берегах Ірпеня голодним міг бути лише
лінивий. У руслі річки, тупикових заводях та
плесах, болітцях, серед густих очеретів і верболозів водилася сила-силенна риби, птаства
і звірини. Навіть у другій половині ХІХ століття
в Ірпені водилося 57 видів риби. А ось згідно з
монастирськими літописами, польськими і литовськими хроніками, у річку з Дніпра заходили білуги вагою до 20 пудів. Це 320 кілограмів!
Соми вигодовувалися до 15 пудів. Не риба, а
кабан! Столітні сомища хапали на воді качок,
гусей, собак і навіть маленьких дітей. По протоках і стариках гуляли семипудові осетри,
щуки вагою до 60 фунтів (24 кг). А таку рибу,
як окунь, йорж, плітка, лящ, плоскирка, піскар, бичок і за рибу не вважали. Винятком був
хіба що лин: ніжний, смачний, золотистого
кольору. Монахи дуже полюбляли готувати з
нього холодець, линки гарно умлівали в молоці. Уміли слуги божі готувати смаколики.
Звісно, ірпінські плавні кишіли птаством, а
на водопій торували стежки олені, тури, лосі,
косулі, ведмеді, кабани, вовки. Недарма сюди
за часів Київської Русі на лови полюбляли
приїздити всі київські князі. Тепер про турів —
цих первісних биків вагою більше тонни, нагадує хіба що місцевість Туровча. А наші далекі
пращури полювали навіть не шерстистого носорога, який водився тут 20 тисяч років тому.
Можливо, десь під торфами лежать останки і
мамонтів.
Сьогодні дивлячись на тихеньку річку Ірпінь, важко уявити її повноводною. А, між тим,
ще 100 років тому ширина річки у гирлі сягала
до 50 саженів, себто, більше 100 метрів, а глибина — до семи фунтів (два метри), місцями
— до двох саженів (п’яти метрів). З Дніпра в
Ірпінь вільно заходили байдаки — дерев’яні
судна вантажопідйомністю 200 тонн з осадкою до півтора метри. На «дубах» — човнахдовбанках люди ловили рибу, перевозили

подорожніх через річку. Переправитися через
Ірпінь у стародавні часи було не так просто.
Коли княгиня Ольга йшла з каральною експедицією на древлянський Іскоростень, то її
піше військо, кінна дружина та обоз переправлялися через річку два дні.
Таким був Ірпінь до приходу до влади більшовиків. Це означало, що для річки закінчилися вільні часи і до ведеться їй жити вже не
за своєю волею, а за волею людини, а точніше – волею комуністів.
Перші двадцять років до війни Ірпінь не чіпали. Більше того, колгоспникам забороняли
осушувати заплаву під плуг. Пояснювалося це
просто: ірпінська пойма слугувала перепоною
для наступу на укріпрайон. Більше того, військові вирішили ще більше заболотити місцевість, і спецсектор Наркомату землеробства
УРСР спорудив три греблі від Козаровичів,
Демидова до Червоного хутора (Синяк). Дамби насипали колгоспники Димерського району протягом 1932 року. Але повінь наступної
весни зруйнувала їх. Ніщо не могло встояти
перед натиском льодово-торфяної маси та
очеретяних полів. Не допомагала навіть вибухівка. Ріка протестувала проти тупого втручання людини. З часом відновили лише одну
дамбу біля Демидова, але навіть і ця одинока
дамба на початок оборони Києва завадила
німцям захопити з ходу столицю з півночі та
заходу.
Справжня біда прийшла на Ірпінь у 1947
році. У світлі сталінського перетворення природи розпочалися «великі будови комунізму»
— сумнозвісні ГЕС на Дніпрі і Волзі, а також
був наданий поштовх до осушення українського Полісся. Щоправда, цим почали займатися ще на початку 1941 року, коли за
один день на болота виганялося до 100 тисяч
зеків, але тут гримнула війна. Було заплановано осушити за 15 років 4 млн гектарів, випрямити 24 тис. кілометрів річок, побудувати
37 водосховищ і 2 100 ставків і т. д. У серпні
1947 року ЦК КПУ і Рада Міністрів УРСР приймають сумісну постанову «Про здійснення
завдань, поставлених тов. Сталіним Й. В. по
зрошенню земель півдня України», а вже через два місяці по тому розпочинають «осво-

єння пойми річки Ірпінь і її притоків». Бадьорі
рапорти летіли до Кремля:
— Робимо все можливе, товаришу Сталіне!
— А ми вас не обмежуємо, — відповідав
вождь. — Робіть і неможливе!
Екскаватори рвали прадавні береги річки
Ірпінь, звивистий, з плавними заворотами випрямляли під лінійку, перетворювали у велику канаву. Про ніякі економічні, екологічні та
інші експертизи не могло бути і мови. Нікому навіть і на думку не приходило провести
всенародне обговорення. Все вирішувалося
вождем всіх народів і часів, а на місцях — на
рівні сільгоспвідділів ЦК КПУ або ЦК КПРС.
Ніхто не бажав передбачити, що в результаті
бездумної меліорації Україна втратить 2,5 млн
гектарів земель.
Що ми бачимо сьогодні? Легкий шар торфу на осушеній поймі поступово видуває вітер, і оголюється пісок. Неозброєним оком
помітно, що земля пересушена. Система
догляду за канавами порушена, а частково
знищена. Різко знизився рівень грунтових
вод. Все це виявилося згубним для всієї екосистеми. За великим рахунком, в Ірпені риби
вже немає. Відсутність водоохоронних зон
призвела до того, що річка замулюється грунтом з розораних полів. Помітно і те, що земля
на поймі вже виснажена. Це і не дивно, бо її
власники вважають, що вона має добре родити і без добрив. А якби на законодавчому
рівні була прийнята норма, що господар землі
зобов’язаний підтримувати урожайність грунту не нижче того рівня, коли отримав цю землю, — ситуація була б іншою.
Сьогодні річка Ірпінь приручена і слухняна. Вона вже не тече, а стогне і вмирає. Її
намисто — красуня пойма — занедбана, виснажена до краю. На ній, пересушеній, щовесни горять торфяники і бур’яни. Ірпінська
екосистема, яка існувала тисячоліттями, зараз у коматозному стані. І скільки вона ще
протримається — невідомо. Достеменно одне
— недовго, бо зворотній відлік ніхто сьогодні
так і не спромігся зупинити. А шкода.
Володимир ТКАЧ
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1+1
06:15, 07:05 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25 «Свiт навиворiт»
17:45 Х/ф «Три горiшки
для Попелюшки»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Привид»
23:20 Х/ф «Непристойна
пропозицiя»
2+2
06:00, 09:10 «Загублений
свiт»
07:40 «ДжеДАI 2019»
13:50 Х/ф «Меч дракона»
15:45 Х/ф «Ледi Яструб»
18:00 Х/ф «Соломон
Кейн»

19:50 Х/ф «Александр»
23:00 Х/ф «Королiвство
гладiаторiв: Турнiр»
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, 17:00 Втеча до
iдеального мiста
16:00 Реалiтi-шоу
«Фермер шукає дружину»
- Австралiя
18:00 Т/с «Максимiлiан та
Марiя Бургундська»
20:00 Д/ф «Острови:
Унiкальнi Галапагоськi
острови: Пiвденна
Америка
21:20 Д/ц «Супер-Чуття»
22:00 Х/ф «Кумедне
личко»
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:00 Т/с «Ноти кохання»
12:50 Т/с
«Невiдправлений лист»

17:00, 21:00 Т/с «Якщо ти
мене пробачиш»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Дитина на
мiльйон»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Воруши
ластами 2: Утеча з раю»
12:10 М/ф «Бiлал»
14:10, 15:35, 22:00
Країна У
14:40, 16:30 Сiмейка У
15:10 Одного разу в
Одесi
16:05, 19:00, 20:00,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
17:00 Х/ф «Бiлоснiжка:
Помста гномiв»

19:30, 20:30, 21:30 Танька
i Володька
23:00 Х/ф «Чак i Ларрi тепер одруженi»
СТБ
06:30 Х/ф «Суєта суєт»
08:00 Х/ф «Вiдпустка за
власний рахунок»
10:25 «Хата на тата»
12:15 Т/с «Папаньки»
16:30 «МастерШеф
Професiонали 2»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55, 21:00 «Один за
всiх»
22:00 «Я соромлюсь
свого тiла»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз

майбутнього»
07:10 Варьяти
07:40 Хто зверху?
09:40 М/ф «Ману»
11:00 М/ф «Тарзан»
13:00 Х/ф «Джордж iз
джунглiв»
14:40 Х/ф «Книга
джунглiв»
16:30 Х/ф «Людина павук»
18:40 Х/ф «Людина павук 2»
21:00 Х/ф «Людина павук 3: Ворог у вiдбиттi»
23:40 Х/ф «Дум»
ІНТЕР
06:10 Х/ф «Апачi»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.

Дива свiту 2»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:00 «Орел i Решка.
Карантин»
13:00 Т/с «Її чоловiки»
16:45 Х/ф «Пiд одним
дахом»
18:30 Х/ф «Iбiца»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Другий шанс»
22:30 Х/ф «Коханцi»
ICTV
06:05 Факти
06:30 Т/с «В полонi у
перевертня»
09:50, 13:00 Т/с «Вiддiл
44»
12:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Стiй! Бо моя
мама стрiлятиме»

15:00 Х/ф «Смертельнi
перегони-3»
16:50 Х/ф «Смертельнi
перегони»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Погоня за
ураганом»
22:15 Х/ф «Автобан»
00:00 Х/ф «Смертельнi
перегони-2»
5 КАНАЛ
06:00, 09:30 Вiкно в
Америку
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, 22:45, 00:00 Час
новин
07:20 Д/с «Наша Земля -

Нашi Океани»
07:50, 08:50, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15, 13:15 Т/с «Монро»
10:05, 14:15 Т/с
«Кримiнальна Австралiя»
11:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
12:40 Феєрiя мандрiв
15:35 Vоїн - це я!
17:10 Т/с «Селище
янголiв»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time
22:00 Т/с «На останньому
подиху»
23:00 Т/с «Любов/
ненависть»
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З ЮВІЛЕЄМ!
28 травня виповнюється 90 років з дня народження
Володимира Миколайовича МИХАЙЛОВСЬКОГО.
Він народився в Житомирі у 1930 році. Закінчив Київський гідромеліоративний інститут. Тривалий час працював на різних будівельних майданчиках в Україні та
на об’єктах колишнього Радянського Союзу. Із 1963 року
на будівництві Київської ГЕС був начальником Будівельно-монтажного управління захисних споруд, згодом – начальником Київського БМУ тресту «Південатоменергобуд».
Під його керівництвом побудовані захисні споруди
Києва, об’єкти на Рівненській і Чорнобильській АЕС, багато житлових будинків у Вишгороді, зокрема школа № 3, військкомат, приміщення суду, міліції, районна лікарня й інші об’єкти в нашому районі.
Брав активну участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, керував будівництвом вахтового селища «Зелений Мис».
У 2013 році разом із О. І. Вікторовим організував вишгородський осередок Всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль -86», яким Володимир Михайловський керував до 2016 року.
Має ордени «Знак Пошани» та «За заслуги», медалі та почесні відзнаки.
Умілий керівник і організатор виробництва, висококваліфікований фахівець,
чуйна, скромна, порядна людина з високим почуттям відповідальності.
На заслуженому відпочинку залишається активним членом міської і районної
організацій ветеранів.
Турботливий чоловік і добрий сім’янин. Має трьох синів, п’ятьох онуків і сімох
правнуків.
Шановний Володимире Миколайовичу! Щиро вітаємо Вас зі знаменною датою,
зичимо здоров’я, щастя Вам і Вашим рідним! Добробуту, затишку і багато років
життя!
Вишгородська міська організація ветеранів війни, праці, Збройних сил

ПОСТЕЛЬКА
Реставрація подушок, ковдр.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47. Ринок «Набережний»

Минули, наче мить, десятки літ,
Вони, як дощик по тоненькій шибці,
Вони, як ніжний яблуневий цвіт,
Вони, як тонкі струни в першій скрипці.
То ж хай той цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає, а не рветься,

Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці.
Нехай життя квітує буйним цвітом
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов.

Степанія Сідляр, радник голови Вишгородської РДА
з питань духовності і просвітництва,
голова ГО «Духовно-просвітницький центр «Спадщина»

— РОБІТНИКІВ з комплексного прибирання
— ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ з обслуговування ліфтів 5,6 розряду
(вік - від 20 до 50 років)
— ТОКАРЯ 6 розряду
— ЕЛЕКТРОМОНТЕРА з ремонту та обслуговування електроустаткування
6 розряду
— ВОДІЯ спецавтомобіля (маніпулятор)
— МАШИНІСТА-ОПЕРАТОРА навантажувальної машини
— МАЙСТРА будинків
— СЛЮСАРЯ-САНТЕХНІКА 5,6 розряду
— ТЕСЛЯРА 5 розряду

Вишгородська міська рада

ній землі. Олександра Євлампіївна 64
роки працювала медичною сестрою у
хірургічному відділенні лікарні м. Києва.
Щиро бажаємо ювілярці здоров’я,
щастя, довгих літ, залишатися взірцем
працелюбності та любові до
рідної землі.

28 травня відзначає день
народження член ради нашої ветеранської організації
Тетяна Олексіївна СУЛЕЙКО.
З днем народження вітаємо!
Щастя й успіхів бажаємо,
Неба ясного й тепла,
Доля світла щоб була!

29 травня — день народження у депутата
Вишгородської міської ради, мецената, благодійника Валерія Павловича ВИГОВСЬКОГО.
Шановний імениннику! Щиро бажаємо Вам здоров’я, любові і злагоди в родині,
успіхів і спокою у Вашій підприємницькій і благодійній праці.
Зичимо і просимо у Господа Бога, щоби це Він подарував на многії і многії літа.

КП «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» ВМР
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:

Щиро вітаємо з 90-річним ювілеєм
Анатолія Максимовича МАТВІЄВСЬКОГО!
Ви є уособленням невичерпного життєвого ентузіазму, енергії, оптимізму та яскравим прикладом для молодших поколінь.
Бажаємо Вам міцного здоров’я! Залишайтесь життєлюбом! Нехай близькі люди щодня радують турботою і
увагою, а кожен день дарує радість та позитивні емоції!

З ЮВІЛЕЄМ !
1 травня виповнилося 95 років вишгородчанці Олександрі Євлампіївні
КУНЕНКО.
На довгій життєвій дорозі пережила
чимало і радощів, і печалі.
Під час Другої світової війни примусово довелося
випити гірку чашу підневільної праці на ворожій території — у Німеччині.
Залишилася вірною рід-

Щиро вітаємо з днем народження нашого депутата
Валерія Павловича ВИГОВСЬКОГО!
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
У серці радість розквіта іскриста,
І мрії хай збуваються усі.
Хай молодість ще довго квітне,
Усмішка сяє на вустах,
І лиш хороше, радісне, привітне,
Вам у житті перетинає шлях!
З повагою, мешканці будинку № 6
по вул. Кургузова

Вишгородська міська
організація ветеранів
війни, праці,
Збройних сил
Не старіти, не хворіти,
Мов вогонь, завжди горіти,
В щасті до ста років жити
Та ніколи не тужити!
Вишгородська міська
організація ветеранів війни,
праці та Збройних сил

Гідна оплата праці (з гарантіями на збільшення), навчання за рахунок підприємства,
забезпечення спецодягом та матеріалами, офіційне працевлаштування
Звертатися за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова 9-А,
тел: (04596) 54-885, 067-411-54-47

ПРИВАТНИЙ
НОТАРІУС
Вишгородського районного
нотаріального округу
Київської області
Руслан Леонідович МАЗУР
м. Вишгород, проспект І. Мазепи, 8, офіс 310
Тел: +38 (04596) 522-00, +38 (098) 21-000-73

Підприємству в місті Вишгороді
потрібен ВАНТАЖНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК на склад.
Робочий день з 8:00 до 17:00.
Довідки за телефоном: 095-281-14-51

РОБОТА НА ДОМУ.
ДИСПЕТЧЕР У ТАКСІ
(від 25 до 55 років).

(093) 981-52-64,
Тел: (04596) 33-333,
(096) 462-03-20

Вважати недійсним втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане згідно з розпорядженням (наказом) Вишгородської міської ради № 20 від 02 березня 1998 р. на ім’я Валентини
Яківни ШВЕЦЬ

Продається! Ділянка 6 соток, свердловина, будиночок, с. Вища Дубечня. Тел: (098) 259-82-72, (099) 433-62-48

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

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

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 07301,
м. Вишгород, просп. І. Мазепи, 8, офіс 308
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

