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ДЯКУЄМО, ЩО ВИСВІТЛЮЄТЕ

6 червня в Україні відзначають День журналіста!
Шановні колеги, бажаємо любити свою професію
та ніколи не розчаровуватися в ній, пам'ятати її стандарти і діяти виключно в інтересах суспільства. Зичимо
гостроти реакції, повноти фактажу, прискіпливості та

точності. Нехай наступний рік для кожного з нас буде
плідним та ефективним. Розвиваймо українську журналістику до недосяжних раніше висот! Зі святом!
Колектив газети «Вишгород»

Перевозитимуть, Добровільно
>5
як дрова
> 7 не можна примусово

Про місцеві вибори 2020
стор. 5

Кабмін послаблює
карантин з 5 червня
Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо чергового етапу послаблення карантину з 5 червня.
Зокрема, планується відновити авіасполучення та
дозволити не дотримуватися самоізоляції особам,
старшим за 60 років.
Так, з 5 червня Уряд дозволив:
відновити роботу закладів громадського харчування, зокрема приймати відвідувачів у приміщеннях
за умови дотримання протиепідемічних заходів;
особам старшим 60 років тепер можна буде не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;
проводити релігійні заходи у приміщенні за умови
перебування не більше 1 особи на 5 м²;
відновити внутрішнє авіасполучення.
Крім того, дозволяється проводити акредитацію
освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а
також ухвалювати рішення про умовну акредитацію
освітніх програм без проведення або з частковим
проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня
2020 року.
З 15 червня Кабмін дозволив відновити міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України та перевезення пасажирів
легковими автомобілями у кількості до 5 осіб включно
з водієм (без урахування дітей молодше 14 років).
Разом з тим прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що у разі невідповідності епідемічної ситуації
в регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль, регіональна комісія ТЕБ і НС
зобов’язана зібратися позачергово та скасувати послаблення деяких карантинних обмежень.
Станом на 3 червня, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Київ та ще 7 областей:
Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Львівська,
Рівненська, Харківська та Чернівецька.

Купуй у своїх
У Вишгороді на ринку «Набережний» облаштовано прилавок
для продажу продукції і товарів власного виробництва, городини.
До речі, ринкового збору немає, жителі міста і району можуть вільно продавати вирощену у своєму домогосподарстві продукцію. Проте вони зазначають, що згодні і платити внески, аби адміністрація ринку зробила накриття над
прилавком та надалі підтримувала територію у належному стані.
Під час візиту наших журналістів усі продавці дотримувались санітарних норм.
За інформацією заступника Вишгородського міського голови Трохима Іванова:
у поминальні дні, які перенесені на Троїцьку батьківську поминальну суботу 6 червня, автобуси маршруту №1 будуть курсувати із заїздом на старе та нове кладовища
(графік буде зміщено на 10-15 хв.).
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

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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Стратегічний пріоритет
– якісна освіта

Епідемічна ситуація
у Вишгороді та районі
За інформацією Вишгородського
міжрайонного відділу лабораторних
досліджень ДУ «Київський обласний
лабораторний центр МОЗ України»,
станом на 10:00 04.06.2020 року епідемічна ситуація у Вишгородському
районі та місті Вишгороді:
кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, — 65
(шістдесят п’ять), госпіталізовані — 8
(вісім), зареєстровані:
м. Вишгород — 31 (тридцять один),
с. Старі Петрівці — 3 (три),
с. Нові Петрівці — 6 (шість),
с. Козаровичі— 1 (один),
с. Тарасівщина — 1 (один),
с. Вища Дубечня — 2 (два),
с. Новосілки — 4 (чотири),
смт Димер — 3 (три),
с. Лютіж — 3 (три),
с. Лебедівка — 1 (один),
с. Демидів — 1 (один),
с. Катюжанка — 2 (два),
с. Воропаїв — 3 (три),
с. Синяк — 1 (один),
с. Пірнове — 3 (три);
летальний випадок — 1 (один);
кількість осіб, що одужали, — 35
(тридцять п’ять);

кількість осіб з підозрою на COVID-19
— 12 (дванадцять);
кількість контактних осіб — 106 (сто
шість);
кількість осіб, що повинні знаходитися на самоізоляції, — 106 (сто шість);
проведено досліджень за допомогою полімеразно-ланцюгової реакції
(ПЛР) на COVID-19 — 370 (триста сімдесят).
За даними ЦГЗ, 4 червня (станом
на 9:00) в Україні 25411 лабораторно
підтверджених випадків COVID-19, з
них 747 летальних, 11042 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 588 нових
випадків. Загалом проведено 392 316
тестувань методом ПЛР.

Днями президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками закладів вищої освіти.
«Якісна освіта для українців є нашим
стратегічним пріоритетом, – переконаний В. Зеленський. — Ми повинні
сформувати чіткі цілі та готувати конкурентоспроможних фахівців — відповідно до потреб української економіки. Визначити, якими професіями
ринок перенасичений, а які, навпаки,
будуть гостро затребувані у найближчі роки.
Не менш важливою є й розбудова
мережі студентських гуртожитків. Сучасних, комфортних, а головне — в достатній кількості для потреб іногородніх
студентів.
Серед іншого, потрібно популяризувати вивчення математичних і природничих наук. Україна — це земля винахідників і першовідкривачів, визнаних
усім світом. У нас повинні з’явитися нові
Сікорські, Корольови та Вернадські. Для
цього маємо розвивати наукову діяльність у вишах, розбудовувати науководослідницьку інфраструктуру, зокре-

ма галузеві лабораторії. Не може бути
успішною країна, яка пропонує науковцю тільки стілець, аркуш паперу і ручку.
Це треба змінювати.
Окрему увагу ми будемо приділяти
популяризації нашої освіти серед іноземних студентів. Це й важливі для економіки надходження, і встановлення міцних міждержавних зв’язків.
Указом створюється Рада з питань
розвитку вищої освіти при президентові України. Її завданнями, серед іншого,
будуть вдосконалення якості та змісту
вищої освіти в Україні, підготовка пропозицій для вдосконалення законодавства України у цій галузі, зокрема щодо
фінансової автономії закладів вищої
освіти, механізму залучення приватних
інвестицій та розвитку державно-приватного партнерства.
Хочу наголосити, що ми не зосереджені лише на вищій освіті.
Найближчим часом проведемо зустрічі з представниками дошкільної, середньої та професійно-технічної освіти
і разом визначимо шляхи розвитку та
вдосконалення цих рівнів».

Добрі новини
для Вишгородської громади
Відповідно до технічних умов на
приєднання житлових будинків по вул.
Набережній, 8-Д до теплових мереж,
забудовник ТОВ «Вишгородміськреконструкція-11» вже приступив до
виконання другої частини технічних
умов по реконструкції водогрійного
котла ДКВР — 10/13 на котельні № 2.
У червні 2020 року ВРКП «Вишгородтепломережа» очікує на виконання
технічних умов забудовника житлових
будинків комплексу Борисо-Глібський,
який також приступить до реконструкції

водогрійного котла ДКВР — 10/13 на котельні № 1.
Для громади м. Вишгорода це значна
подія, яка забезпечить надійність та комфорт у квартирах споживачів узимку.
ВРКП «Вишгородтепломережа» висловлює велику подяку зазначеним інвесторам у розвитку системи теплопостачання міста, що в подальшому буде довгі
роки надійно слугувати нашій громаді.
Олександр ДОРОШ,
головний інженер
ВРКП «Вишгородтепломережа»

НА РИНКУ ПРОДУКТІВ

Хліб – дешевший,
овочі – дорожчі
Цінова ситуація на ринку продуктів
харчування протягом травня, за даними головного управління статистики у
Київській області, зокрема, у Вишгороді склалась наступним чином.
Станом на 01 червня 2020 року подешевшали хліб житній (- 9,6 %), цибуля
ріпчаста (- 3,5 %), цукор-пісок (-1,8 %)
та борошно пшеничне (-0,7 %).
Стабільною залишилась ціна на
макаронні вироби, пшоно, свинину,
масло вершкове та олію соняшникову.
На інші соціально значущі продукти харчування спостерігається
здорожчання, найбільше – на овочі
борщового набору: моркву, буряк,
картоплю і капусту білокачанну, що
пов’язано з сезонним фактором (обмеженими залишками товару при підвищеному попиті).

Вишгород

МІСТО
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Любисткова родина приймає друзів
Депутати Вишгородської міської
ради Сергій ЖАДАН і Артем ТЮТЮННИК — люди сучасні, тому добре розуміють: від того, ЯКІ сьогодні діти,
залежить майбутнє нашої країни.
Тому 1 червня ц. р., у Міжнародний
день захисту дітей, вони завітали з
подарунками до Новопетрівського
дитячого будинку «Любисток» (Вишгородський районний дитячий будинок «Любисток»).
Тут мешкають 19 юних українців віком від 7-ми до 18-ти років. Діти, яким
справжніми батьками стали вихователі
та директор Микола Жадан, не лише
отримують загальну середню освіту, а
й успішно займаються у місцевій школі мистецтв і спортивних гуртках, відвідують додаткові заняття й підготовчі
курси для вступу до середніх та вищих
навчальних закладів, де отримають по-

трібну державі професію. Та найголовніше завдання — соціалізація: тобто
— підготувати вихованців до дорослого
життя, щоби вони стали не бездумними
споживачами, а самодостатніми й активними учасниками суспільства.
Задля цього вкрай необхідне спілкування з друзями різного віку, емоційна
підтримка, обмін навичками обстоювати
свої переконання і досвідом адаптування до різних умов, не втрачаючи себе як
особистість. Це вже не перші, а, можна
сказати, традиційні відвідини «Любистка» молодими депутатами з Вишгорода,
які добре розуміють потреби спеціалізованих дитячих установ і є щирими друзями Любисткової родини.

СПРАВИ
ДЕПУТАТСЬКІ

Влас. інф.
ФОТО з архіву дитячого будинку
«Любисток»

Аби діти були здоровими
1 червня у світі відзначали Міжнародний день захисту дітей. З нагоди свята вітаю
всіх і бажаю нашим дітям
рости щасливими, здоровими, в мирі та злагоді, в любові і повазі, мати можливість
вільно розвиватись, реалізовувати себе, свої здібності та
розвивати свої таланти.
День захисту дітей – це не лише свято для
малечі, це день нагадування нам, дорослим, про
необхідність захищати їх права, допомагати у реалізації своїх законних інтересів, бути для них надійною опорою та пам’ятати, що чужих дітей не буває
і що від розуміння цього залежить наше майбутнє
та майбутнє нашої країни!
Протягом тижня ми обговорювали проблемні
питання, які потребують вирішення для захисту
прав та законних інтересів наших дітей, зокрема
житлові питання, освітні, питання інфраструктури. Серед питань спортивної інфраструктури об-

Про продовження процедури розгляду пропозицій
та зауважень громадськості під час проведення
громадських слухань щодо врахування громадських
інтересів у проекті містобудівної документації
«Детальний план території,
що розташована вздовж траси Київ-Овруч
та житлового масиву в м. Вишгороді Київської області»
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 62
від 22 травня 2020 року, м. Вишгород
Керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.
ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», постановою КМУ від
25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під час
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», постановою КМУ від
11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2» із останніми змінами, внесеними
постановою КМУ № 332 від 4 травня 2020 року
та постановою КМУ № 392 від 20 травня 2020
р. «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів»:
1. Продовжити процедуру розгляду пропо-

зицій та зауважень громадськості під час проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів у проєкті містобудівної документації «Детальний план території, що розташована вздовж траси Київ-Овруч та житлового
масиву в м. Вишгороді Київської області» до 29
червня 2020 року.
2. Перенести дату проведення громадських
слухань з 26.05.2020 року на 23.06.2020 року в
приміщенні адміністративного будинку на пл.
Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий поверх,
мала зала засідань.
Порядок денний:
з 09.10 до 09.30 — реєстрація учасників,
з 09.30 до 10.00 — доповідь розробника та/
або замовника про розроблений проект містобудівної документації,
з 10.00 до 10.30 — запитання та відповіді на
запитання,
з 10.30 до 11.00 — прийом пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній формі.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ

говорювали розвиток комунального підприємства
Вишгородської районної ради «Навчально-спортивна база», яке знаходиться на території нашого
міста. Це єдина на сьогоднішній день комунальна
база на воді, де оформлені за громадою і майно,
і земля, і де могли б тренуватись та відпочивати
діти з усього району, проводитись змагання між
спортсменами та учнями шкіл, як це було ще зовсім недавно.
Сьогодні, на превеликий жаль, у розвиток бази
не вкладаються достатні кошти. Займаються на її
території лише учні ДЮСШ з водних видів спорту і
досягають серйозних результатів не завдяки створеним умовам, а скоріше всупереч. Разом із тренерами та батьками ми закликаємо депутатів усіх
рівнів забезпечити збереження бази у комунальній
власності та фінансування її розвитку!
Давайте разом збережемо цей унікальний об’єкт
спортивної інфраструктури для нашої громади та
для фізичного виховання і розвитку наших дітей!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар ради

Слово:
і зброя ,
і віра
Журналістів
образно
називають
літописцями,
але їхнє літописання в
силу різних причин буває
різним. Складно радіослухачам, телеглядачам і
читачам розібратися у бурхливих потоках інформації через засилля
замовної, партійної, олігархічної та «жовтої» преси. Журналісти покликані тримати суспільство на плаву, дотримуючись основних постулатів: достовірності і об’єктивності, а ще — оптимізму. Слово повинне бути зброєю, але зброєю в ім’я миру. Своє журналістське кредо
окреслю цими віршованими рядками:
«Говорить Вишгород!» в ефірі,
І весь район мені вже вірить,
Що кожен раз, ясної днини,
Прийдуть у дім гарні новини:
Що люд наш дуже роботящий,
Що рік наступний буде кращим,
Що мир прийде вже довгожданий,

І владний світ буде гуманний,
Не буде кривд, все — по закону,
І ми забудем про «корону»,
Не буде чварів і розбрату,
Добробут прийде в кожну хату.
Готуючись вчергове до ефіру,
Принаймні, я несу вам віру.

Так, хочеться вірити, що світ стане кращим, задля цього і працюємо. З нагоди Дня журналіста із професійним святом вітаю колектив
Вишгородської редакції радіомовлення і колег із місцевих ЗМІ. Побажання — щоб нас слухали, дивилися і читали, і відповідного пошанування по трудах наших.
Катерина ОЛЕКСІЙ,
радіожурналістка
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Про місцеві вибори 2020
Поки верстався номер газети, Верховна Рада прийняла новий Закон про вибори
в Україні. Ми звернулися по
коментар до депутата обласної ради Андрія Пещеріна.
Наразі в першому читанні
змін до Виборчого Кодексу ситуація така:
1. Вибори ДЕПУТАТІВ сільської, селищної рад, міської
ради (міста з кількістю виборців до 15 тисяч осіб) проводяться за МАЖОРИТАРНОЮ системою. (Димерська та Пірнівська ОТГ, скоріш
за все також — Петрівська ОТГ, але точна кількість виборців ще невідома, балансує на межі).
2. Вибори ДЕПУТАТІВ міських (міста з кількістю виборців 15 тисяч і більше осіб) та обласних рад проводяться за ПРОПОРЦІНОЮ системою за ВІДКРИТИМИ
партійними СПИСКАМИ кандидатів у депутати (Вишгородська ОТГ).

3. Вибори сільського, селищного, міського (міста з
кількістю виборців до 90 тисяч осіб) ГОЛОВИ проводяться за МАЖОРИТАРНОЮ виборчою системою ВІДНОСНОІ більшості в єдиному одномандатному окрузі
(а для міст з населенням більше 90 тис. — абсолютної
більшості в єдиному одномандатному окрузі).
4. Райради і вибори до них — будуть! За МАЖОРИТАРНОЮ системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах. Список районів остаточно
буде затверджений до середини липня.
5. Загальний склад (кількість депутатів) місцевої
ради становить при чисельності виборців:
- до 5 тисяч виборців – 22 депутати;
- від 5 тисяч до 15 тисяч виборців – 26 депутатів (Петрівці, Димер, Пирново)
- від 15 тисяч до 50 тисяч виборців – 34 депутати
(Вишгород)
- від 50 тисяч до 100 тисяч виборців – 38 депутатів;
- від 100 тисяч до 250 тисяч виборців – 42 депутати;
- від 250 тисяч до 500 тисяч виборців – 54 депутати;
(тобто в залежності від поділу Київської області на
субрегіональний рівень районних депутатів буде у нас

42 або 54);
- від 500 тисяч до 1 мільйона виборців – 64 депутати;
- від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців – 84 депутати (Київська область).
6. Право висування кандидатів у ДЕПУТАТИ сільської, селищної, міської (міста з кількістю виборців до
15 тисяч осіб), районної у місті, районної ради реалізується виборцями через місцеві організації ПАРТІЙ або
шляхом САМОВИСУВАННЯ.
7. Право висування кандидатів у ДЕПУТАТИ сільської, селищної, міської (з кількістю виборців понад 15
тисяч осіб) рад реалізується виборцями через місцеві
організації ПАРТІЙ.
8. Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського ГОЛОВИ, СТАРОСТИ села, селища реалізується виборцями через місцеві організації
ПАРТІЙ або шляхом САМОВИСУВАННЯ у порядку, визначеному цим Кодексом.
Тенденція — така. АЛЕ сьогоднішня влада і ще щось
ще може змінитись при підготовці до другого читання.
Детальніше — у наступному номері

Добровільно не можна примусово
Прочитавши назву статті,
виникає питання: де в назві
не вистачає розділових знаків? Дійсно, назва спонукає
до цього логічного запитання,
оскільки несе в собі двозначність та незрозумілість. Така
ж незрозуміла ситуація склалася і у відносинах між громадою села Демидів, Київською
обласною державною адміністрацією, Міністерством розвитку громад та територій України і Кабінетом Міністрів України.
У грудні 2017 року мною було ініційовано зібрання
жителів села Демидів для обговорення ситуації, яка
склалася довкола формування об’єднаних територіальних громад. Результатом обговорень стало підготовлене учасниками зібрання звернення на ім’я голови Демидівської сільської ради Дідка О.В. з проханням
проведення подальших юридичних дій щодо створення
альтернативного та більш вигідного для розвитку села
варіанту об’єднання ніж Димерська об’єднана територіальна громада, яка була запропонована Перспективним планом формування територій громад Київської області, затвердженим розпорядженням КМУ від
18.11.2015 р. № 1206.
У період до 27 березня 2019 року з боку Демидівської сільської ради було подано кілька ініціатив щодо
об’єднання навколо Демидова сусідніх сіл. Але з неозвучених причин на запрошення ніхто не відгукнувся
і відповіді не надав. А 27 березня 2019 року стало для
нас днем початку рішучих дій у боротьбі за своє право
на розвиток. Після статті в газеті «Моя Вишгородщина» № 3 (19) від 27.03.2019 р., в якій було написано
те, що: «термін, коли можна було об’єднатися, уже минув» і, відповідно, Демидів буде позбавлено права на
добровільне об’єднання, і цим правом скористається
«комісія» на свій розсуд. Така «перспектива» була неприпустима і образлива для громади села. В екстреному порядку були підготовлені звернення на ім’я голови
Демидівської сільської ради Дідка В.О. та на ім’я міського голови м. Вишгорода Момота О.В. з проханням
сприяти об’єднанню територіальної громади села Демидів у Вишгородську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у місті Вишгороді. Дані
звернення були підкріплені 437 підписами.
З метою якнайбільшого привернення уваги до ігнорування позиції громади села Демидів додатково були
подані звернення до Вишгородської районної державної адміністрації та кілька звернень до Київської обласної ради, також було повідомлено про дану ситуацію
Вишгородську районну раду та Київську обласну державну адміністрацію. Було підготовлено пропозицію
від депутатів Демидівської сільської ради, підписану 11
з 14 депутатів щодо входження Демидова до складу
Вишгородської ОТГ. Відповідно, результатом ініціативи було прийняття рішення Демидівською сільською
радою щодо схвалення проекту змін до перспективного плану формування Вишгородської об’єднаної територіальної громади Київської області у складі: Вишгородської міської ради, Демидівської сільської ради,

Козаровицької сільської ради, Лютізької сільської ради,
Новопетрівської сільської ради, Синяківської сільської
ради, Старопетрівської сільської ради та Хотянівської
сільської ради з адміністративним центром у місті Вишгороді.
За час до 23.04.2019 року отримали кілька відповідей. Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
порадив нам звернутися до Київської обласної державної адміністрації, Вишгородська районна державна
адміністрація звернулася до Департаменту містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації
з проханням врахувати викладені у нашому зверненні пропозиції при формуванні перспективних планів
об’єднаних територіальних громад.
Чому час до 23.04.2019 року? Саме в цей день головою Київської обласної державної адміністрації Терещуком О.Д. було подано лист на ім’я голови Київської обласної ради Старикової Г.В. з проектом змін до
перспективного плану формування територій громад
Київської області, в якому село Демидів входило до
складу Вишгородської об’єднаної територіальної громади. У складі якої також були сільські ради Козаровичів, Лютежа, Нових Петрівець, Синяка, Старих Петрівець, Хотянівки та міська рада міста Вишгорода.
Для нас, громади села Демидів, ця новина подарувала довгоочікуване відчуття оптимізму та надію на
розвиток.
І оскільки наступний крок до прийняття стратегічно
важливого для нас рішення був за Київською обласною радою, я вирішив звернутися до голови обласної
ради Старикової Г.В. з проханням підтримати проект
змін до перспективного плану формування територій
громад Київської області, в якому село Демидів увійшло б до складу Вишгородської об’єднаної територіальної громади. За збігом обставин у цей же день її
знімають з посади голови Київської обласної ради. На
посаду призначають Стариченка М.А.
Знову готуємося до діалогу. Разом із представниками Синяківської сільської ради потрапив на прийом
до Стариченка М.А., де вчергове повідомив позицію
громади села Демидів. У відповідь отримав розуміння
та підтримку.
Але. На посаду голови Київської обласної державної адміністрації призначають Бно-Айріяна М.К. І
з невідомих причин з порядку денного сесії Київської
обласної ради знімають питання щодо затвердження
проекту змін до перспективного плану формування територій громад Київської області.
У той же день я записався на прийом до голови Київської обласної державної адміністрації Бно-Айріяна
М.К. Але мене так і не прийняли. Ще було чотири спроби потрапити на прийом, але, коли мене запитували, з
якого питання і я відповідав, що з приводу формування
об’єднаних територіальних громад, – одразу звучала
відповідь: вам зателефонують. Звісно, ніхто не телефонував.
Обурений такою ситуацією, звертаюся до народного депутата України Василевської-Смаглюк О.М., яка
була присутня на відкритті Центру надання адміністративних послуг в смт Іванкові і якій я особисто в руки
передав копії всіх документів та звернень, що були напрацьовані за весь цей період, та пояснив ситуацію. На

це вона та її помічник відповіли, що обов’язково відреагують та про результати повідомлять. Але цього теж
не сталося.
І тут на 18 вересня 2019 року призначається засідання робочої групи Київської обласної ради, де розглядатиметься питання об'єднання територіальних громад, на яке запрошено представників сільських рад.
Я представляв село Демидів за дорученням Демидівського сільського голови. Вчергове довівши те, що бажання громади повністю відповідає законодавству та
методиці формування ОТГ, я почув відповідь, що всетаки Вишгородська об’єднана територіальна громада
– буде. Нам показали проект змін до перспективного
плану, відповідно до якого село Демидів увійшло до
складу Вишгородської об’єднаної територіальної громади.
Але. Знову змінюється голова Київської обласної державної адміністрації і питання формування
об’єднаних територіальних громад знову привертає до
себе увагу.
Часу на очікування прийому немає. І знову смт Іванків. Представлення нового голови Іванківської районної державної адміністрації, на якому присутній новий
голова Київської обласної державної адміністрації Чернишов О.М. Попри всю увагу оточуючих чиновників,
мені вдається сам на сам переговорити з Чернишовим
О.М. щодо ситуації по Демидову і попросити підтримки. Відповідь: все вирішить Кабінет Міністрів України.
Відповідно, звертаюся до міністра розвитку громад
та територій України Бабак А.В. з проханням підтримати законну вимогу жителів села Демидів. У відповіді мені повідомляють про те, що ключовим у процесі ініціювання, підготовки та прийняття рішень щодо
добровільного об’єднання територіальних громад є
врахування думки членів територіальної громади та
громадськості. Все вірно. Але реальність інша і цього
Бабак А.В. мабуть не врахувала.
Далі було звернення до Прем’єр-міністра України
Гончарука О.В., відповідь на яке надійшла через кілька
місяців. Вже при Шмигаль Д.А. У відповіді було повідомлено про те, що Київською обласною державною
адміністрацією було направлено на затвердження Кабінету Міністрів України проект змін до перспективного
плану формування територій громад, зазначивши Димерську ОТГ, у складі якої село Демидів. І знову законну вимогу громади не врахували.
Останнє звернення. За допомогою електронних
засобів зв’язку 26.02.2020 р. я знову звернувся до народного депутата України Василевської-Смаглюк О.М.
з проханням зробити депутатське звернення або запит
щодо порушень законодавства під час формування
ОТГ. Але знову нічого.
Тому, проігнорувавши задекларовані Законом
України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» принципи законності, добровільності та прозорості, влада вирішила сама розставити розділові
знаки таким чином: добровільно не можна, примусово!
Але для нас це не поразка, а зміна стратегії у відстоюванні свого права на розвиток хоч і в нових реаліях.
Роман СЕРГІЄНКО,
громадський експерт з питань реформи децентралізації
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Програма ТБ

Вишгород
Четвер, 4 червня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 8 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:40 Х/ф «Зимовий сон»
11:45 Х/ф «Родиннi
зв’язки»
15:40, 20:15 Х/ф «Родиннi
зв’язки 2»
00:00 «Дубiнiзми 2020»
2+2
07:00 Т/с «Опер за
викликом-2»
09:55 «Помста природи»
10:10 «Загублений свiт»
15:10 Х/ф «Iдентифiкацiя
Борна»
17:15 Х/ф «Перевага
Борна»

19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
22:05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-11»
23:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»
23:50 Х/ф «Зворотний
вiдлiк»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
23:30 Новини
09:00 Божественна
лiтургiя у День
Святого Духа, яку
очолює Блаженнiйший
Митрополит Епiфанiй
11:00 Урочиста лiтургiя
в Понедiлок святого

духа Української ГрекоКатолицької Церкви
12:30 Х/ф «Святе
сiмейство» 1, 2 с.
16:25 Телепродаж
17:00 #ВУКРАЇНI
17:30 Д/ц «Дикi тварини»
18:00 Т/с «Максимiлiан та
Марiя Бургундська»
20:00 Д/ф «Багамськi
острови: Таємничi печери
i затонулi кораблi»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
ТРК «УКРАїНА»
08:30, 15:20 Т/с
«Затемнення»
15:00, 19:00 Сьогоднi
16:00 Х/ф «Анна i король»

20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Iнша»
23:50 Т/с «Якщо ти менi
пробачиш»
ТЕТ
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 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 Т/с «Найкращий»

тиждень мого життя»
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
07:00 Т/с «Слiпа»
09:45, 14:50, 22:55 Т/с
«Пiзнє каяття»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:15 «СуперМама»
19:15 «Один за всiх»
20:15, 22:40 Т/с «Вир»
00:40 Х/ф «Ще одна з
роду Болейн»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:10 Варьяти
07:30 Improv Live Show
09:20 Х/ф «Нерв»
11:00 Х/ф «Пункт

призначення 3»
12:50 Х/ф «Людинапавук 2»
15:10 Х/ф «Людина-павук
3: Ворог у вiдбиттi»
17:50, 19:00 Таємний
агент
20:20 Х/ф «Роман з
каменем»
22:20 Х/ф «Перлина Нiлу»
ІНТЕР
06:55 «Речдок»
08:45, 18:00, 19:00, 02:15
Ток-шоу «Стосується
кожного»
10:40 Х/ф «Пiд одним
дахом»
12:20 Х/ф «Iбiца»
13:50 Х/ф «Щось не так
з тобою»

15:50 «Чекай на мене.
Україна»
17:40 Новини
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
06:00 Факти тижня
08:00 Х/ф «Бадьорiсть
духiв»
09:45 Х/ф «Прибульцi»
11:45, 13:05 Х/ф
«Прибульцi в Америцi»
12:45 Факти. День
13:40 Х/ф «Нацiональна
безпека»
15:10 Х/ф «Автобан»

16:55 Х/ф «Погоня за
ураганом»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Х/ф «Злочинець»
21:25 Х/ф «Три днi на
вбивство»
23:30 Х/ф «Повiтряний
маршал»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:45 Час
новин
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 «Життя через
об’єктив»
10:05, 14:10 Т/с
«Кримiнальна Австралiя»
11:10, 17:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
12:10 Час. Пiдсумки
тижня з Ганною
Мiрошниченко
15:30 Машина часу
16:10, 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, 9 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 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:10 «Одруження
наослiп - 4»
14:45 «Свiт навиворiт 8»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «СидоренкиCидоренки»
22:45 Х/ф «Стоянка»
00:25 Х/ф «Родиннi
зв’язки 2»
2+2
07:40 «Помста природи»

08:00, 17:20 «Загублений
свiт»
12:00 Х/ф «Александр»
15:10 Х/ф «Чужий»
18:15 «Спецкор»
18:45 «ДжеДАI»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
22:10 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»
23:55 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 Суспiльна
студiя. Марафон
16:50 Схеми. Корупцiя в
деталях
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 Нашi грошi
22:15 Святi та грiшнi
00:00 Перша шпальта
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Мiсiя: краса
10:20 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 «Iнша»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «Вiражi долi»
ТЕТ
08:00 Т/с «Рання пташка»
10:30, 17:30 4 весiлля

11:30, 16:30, 00:30
Панянка-селянка
12:30 Вечiрка
13:00 Вечiрка 2
13:30, 22:00 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 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
11:55, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома»

12:30, 15:40 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:15 «СуперМама»
19:15 «Один за всiх»
20:15, 22:40 Т/с «Вир»
22:55 Т/с «Пiзнє каяття»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:30 Т/с «Грiмм»
11:20 Х/ф «Артур i
мiнiпути»
13:10, 19:00 Аферисти в
мережах
21:00 Х/ф «Мiлина»
22:40 Х/ф «Вiдкрите
море»
00:10 Т/с «Загубленi»
ІНТЕР

07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
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. Луна
вiйни»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:05 «Слiдство вели... з

Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Слiдчий
Горчакова»

Мелек»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
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»

новини
10:05 Громадянська
оборона
11:40, 13:20 Х/ф «Грандреванш»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:20 Х/ф
«Костолом»
16:40 Х/ф «Три днi на
вбивство»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
21:25 Скетч-шоу «На
трьох»
23:30 Х/ф «Оселя зла-2:
Апокалiпсис»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

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

10:00 «Корисна
програма»
11:10 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. Луна
вiйни»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Слiдчий
Горчакова»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
12:05, 13:20 Х/ф «Грiм у
тропiках»
12:45, 15:45 Факти. День
14:40, 16:20 Х/ф
«Нацiональна безпека»
16:50 Х/ф «Повiтряний
маршал»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Анти-зомбi
21:25 Скетч-шоу «На
трьох»
23:30 Х/ф «Оселя зла-3:
Вимирання»

21:00 Х/ф «Синя безодня
2»
22:40 Х/ф «Щелепи»
00:10 Т/с «Загубленi»

20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55, 13:20, 16:20 Т/с
«Поганий хороший коп»
12:45, 15:45 Факти. День
16:45 Х/ф «Злочинець»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Скетч-шоу «На
трьох»
20:15 Громадянська
оборона
23:30 Х/ф «Оселя зла»
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 «Життя через
об’єктив»
10:05, 14:10 Т/с
«Кримiнальна Австралiя»
11:10, 17:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
15:30 Машина часу
16:10, 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, 10 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 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:10 «Одруження
наослiп - 4»
14:45 «Свiт навиворiт 8»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «СидоренкиCидоренки»
22:45 Х/ф «Упiймай
шахрайку, якщо зможеш»
2+2
07:00 Х/ф «Вхiдний»
08:40 Х/ф «Вiйни

безсмертних»
10:25 «Помста природи»
10:45, 17:15 «Загублений
свiт»
12:45 Х/ф «Чужi»
15:15 Х/ф «Чужий-4»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
22:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»
23:45 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-11»
UA:ПЕРШИЙ
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 Суспiльна
студiя. Марафон
16:50 Нашi грошi
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»

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:15 Мiсiя: краса
10:20 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 «Iнша»
23:20 Зiрковий шлях.
Вечiр
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 2
13:30, 22:00 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 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
12:05, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:25, 15:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:15 «СуперМама»

19:15 «Один за всiх»
20:15, 22:40 Т/с «Вир»
22:55 Т/с «Пiзнє каяття»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:30 Т/с «Грiмм»
12:00 Х/ф «Артур та
помста Урдалака»
13:50 Любов на
виживання
17:10, 19:00 Хто зверху?
20:50 Х/ф «Цунамi 3D»
22:20 Х/ф «Дрейф»
00:10 Т/с «Загубленi»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати

вiдлiк»
08:15, 13:10 Т/с «МОНРО»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
09:35 Д/с «Життя через
об’єктив»
10:05, 14:10 Т/с
«Кримiнальна Австралiя»
11:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
12:30 Про вiйсько
15:30 Машина часу
16:10, 19:15 Т/с «Селище
янголiв»
17:20 Таємницi вiйни
18:10, 22:00 Т/с «На
останньому подиху»
20:00 Iнформацiйний
вечiр
23:00, 00:00 Т/с «Любов/
ненависть»

ЧЕТВЕР, 11 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 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:10 «Одруження
наослiп - 4»
14:45 «Свiт навиворiт 8»
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»
2+2
07:00 Х/ф «Меч дракона»

08:55 «Помста природи»
09:10 «Рiшала-2»
11:10, 17:20 «Загублений
свiт»
13:15 Х/ф «Ледi Яструб»
15:30 Х/ф «Соломон
Кейн»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
22:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»
23:45 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
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 Суспiльна
студiя. Марафон
16:50, 00:00 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
17:30 Д/ц «Свiт дикої
природи»

18:20 Тема дня
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
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 Мiсiя: краса
10:20 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 «Iнша»
23:20 Слiдами
ТЕТ
08:00 Т/с «Рання пташка»

10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка
12:30 Вечiрка 2
13:30, 22:00 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 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
12:05, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома»

12:25, 15:45 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:15 «СуперМама»
19:15 «Один за всiх»
20:15, 22:40 Т/с «Вир»
22:55 Т/с «Пiзнє каяття»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:30 Т/с «Грiмм»
11:50 Х/ф «Артур i вiйна
двох свiтiв»
13:30 Заробiтчани
19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Синя безодня»
22:40 Х/ф «Атлантида»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»

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 «Життя через
об’єктив»
10:05, 14:10 Т/с
«Кримiнальна Австралiя»
11:10, 17:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
15:30 Машина часу
16:10, 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, 1 2 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»
15:35 «Свiт навиворiт 8»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Лiга смiху.
Дайджест 2020»
22:15 «Вечiрнiй квартал
2020»
23:30 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Пiдкорювач

свiтанку»
2+2
07:00 Х/ф «Уцiлiлий»
08:45 Х/ф «П’ята подорож
Синбада»
10:00 «Помста природи»
11:05, 17:20 «Загублений
свiт»
14:00 Х/ф «Блекджек»
15:50 Х/ф «Висота»
19:15 Х/ф «Ультиматум
Борна»
21:20 Х/ф «Спадок
Борна»
23:55 Х/ф «Спека»
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. 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 Суспiльна
студiя. Марафон
16:50 Перша шпальта
17:30 Д/ц «Свiт дикої
природи»

18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
21:45 Свiтова медицина.
Китай - медична справа
монахiв-воїнiв
22:15 Свiтова медицина.
Китай - медицина сотнi
трав
22:45 Свiтова медицина.
Камбоджа - клiнiка
Тонлесап
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:15 Мiсiя: краса
10:20 Реальна мiстика
12:50 Т/с «Фiлiн»
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий

лiкар»
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Ноти кохання»
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 2
13:30 Країна У
14:00, 15:00, 18:30
Одного разу пiд
Полтавою
14:30 Танька i Володька
15:30 Одного разу в Одесi
16:00 Сiмейка У
21:00 Х/ф «Кейт i Лео»

23:00 Х/ф «Прибулець
Павло»
СТБ
05:15, 20:50, 22:40 Т/с
«Вир»
07:00, 19:00 «Наречена
для тата 3»
08:55, 14:50, 18:15, 23:30
Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
10:20 Половинки
12:00 Топ-модель поукраїнськи
17:00 Х/ф «Роман з
каменем»
19:00 Х/ф «Перлина Нiлу»

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. Луна
вiйни»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50 Анти-зомбi
10:45 Х/ф «Прибульцi»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Прибульцi в
Америцi»
14:50, 16:20, 22:45 Скетчшоу «На трьох»
17:25, 20:05 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
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 «Життя через
об’єктив»
10:05, 14:15 Т/с
«Кримiнальна
Австралiя»
11:10, 17:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
15:30 Машина часу
16:10, 19:15 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 , 13 ЧЕРВНЯ 2020 Р ОК У
1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
13:25 Х/ф «Привид»
15:55 Х/ф «Три горiшки
для Попелюшки»
17:40 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
19:30 ТСН
20:20 «Чистоnews 2020»
20:30 «Вечiрнiй квартал
2020»
21:45 «Вечiрнiй квартал»
23:20 «Свiтське життя.
2020»
2+2

07:45 «ДжеДАI 2019»
11:00 Х/ф «Ледi Яструб»
13:15 Х/ф «Незбагненне»
15:10 Х/ф «Ворота
пiтьми»
16:55 26 тур ЧУ з футболу
«Зоря»- «Динамо»
19:00 Х/ф «Бюро
людяностi»
20:45 Х/ф «211»
22:15 Х/ф «Хижак»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Х/ф «Марiя Терезiя» 1 с.
11:40 М/с «Чорний пiрат»
12:05 Цифрове
мiстобудування

12:30 Вiртуальна
реальнiсть
13:00 Свiтова медицина.
Китай - медична справа
монахiв-воїнiв
13:30 Свiтова медицина.
Китай - медицина сотнi
трав
14:00 Свiтова медицина.
Камбоджа - клiнiка
Тонлесап
16:00 Реалiтi-шоу
«Фермер шукає дружину»
17:00 Втеча до iдеального
мiста
18:00 Т/с «Максимiлiан та
Марiя Бургундська»
20:00 Д/ф «Азорськi
острови. Акули, кити,

манти»
21:20 «Крихка свобода».
Спецпроєкт
22:35 «Марiуполь.
Протистояння»
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Реальна мiстика
09:50, 15:20 Т/с «Iнша»
16:45, 21:00 Т/с «Шукаю
тебе»
20:00 Головна тема
23:15 Т/с «Протистояння»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:00 М/ф «Iгор»
11:30 Х/ф «Легенда про
русалку»

13:10, 14:55, 23:00
Країна У
13:35, 15:20, 16:50
Сiмейка У
14:05, 16:20, 19:30, 20:30,
21:30 Танька i Володька
14:30 Одного разу в Одесi
15:50, 19:00, 20:00,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
17:20 Х/ф «Iнтуїцiя»
22:00 Iгри Приколiв
СТБ
08:55 «Неймовiрна
правда про зiрок»
09:50 Т/с «Папаньки - 2»
14:55 «СуперМама»
19:00 «МастерШеф

Професiонали 2»
21:25 «Х-Фактор - 10»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/ф «Ману»
07:40 Таємний агент
09:00 Варьяти
11:20 Хто зверху?
15:00 Х/ф «Загублений
свiт»
17:00 М/ф «Добрий
динозавр»
18:30 Х/ф «Нова людинапавук»
21:00 Х/ф «Нова людинапавук: Висока напруга»
23:40 Х/ф «Мiлина»
ІНТЕР

06:40 Х/ф «Любочка»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Сiм няньок»
12:30 Х/ф «Бронзовий
птах»
16:00 Х/ф «Дiамантова
рука»
18:00, 20:30 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
20:00 «Подробицi»
22:35 Концерт «Хору
Турецького». Найкраще
ICTV
06:50 Т/с «Вижити за

будь-яку цiну»
10:05, 13:00 Т/с «Поганий
хороший коп»
12:45 Факти. День
15:05 Х/ф «Електра»
16:50 Х/ф «Шибайголова»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «На драйвi»
21:20 Х/ф «Ганна.
Досконала зброя»
23:20 Х/ф «Оселя зла»
5 КАНАЛ
07:20 Д/с «Життя через
об’єктив»
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:20, 13:15 Т/с «МОНРО»

08:40 Натхнення
09:15 Копiйка до копiйки
10:05, 14:15 Т/с
«Кримiнальна Австралiя»
11:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
12:15 Медекспертиза
12:35 Феєрiя подорожей
15:15 Гончаренко рулить
15:35 На власнi очi
17:10 Т/с «Селище
янголiв»
18:40 Про вiйсько
19:35 Спостерiгач
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Т/с «На останньому
подиху»

РІЗНЕ
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Перевозитимуть, як дрова
По завершенню процесу децентралізації, який не за горами, адміністративно-територіальний
устрій
Вишгородського району буде переформатовано у чотири об’єднані територіальні громади (ОТГ). Перед
цими ОТГ постане низка нагальних
питань, які потрібно буде вирішувати.
Чи не найбільшим викликом стане організація нормальних перевезень як у
межах громад так і на приміських напрямках. Як жартують дотепники, запуск Ілоном Маском у космос Dragon
Crew — це дрібниця. Нехай він спробує запустити маршрутку у Броварах.
Слабо, Іллоне Єрроловичу.
Жарти жартами, але бандитські розбірки зі стріляниною перевізників у тих
же Броварах, минулі підпали автобусів
маршруту Вишгород — Героїв Дніпра,
порізані колеса, побиті вікна — це свідчення того, що на теренах пасажирських
перевезень по Україні крутяться шалені
гроші. Як зазначив Карл Маркс, немає
такого злочину, на який би не пішов капіталіст заради 300 % прибутку. Корупція роз’їла цю транспортну галузь до
основи. І це найбільша загроза для майбутніх ОТГ.
За чинним законодавством, організовувати маршрути на території
громади має право орган місцевого
самоврядування. Але як це практично
здійснити в окремих ОТГ — ніхто до
пуття не скаже. Із Петрівською ОТГ все
зрозуміло: три села впритул на одній
лінії — без проблем. Із Вишгородської
ОТГ теж все зрозуміло. Пірнівська ОТГ
— чимала, але більшість сіл нанизана
на одній дорозі. А от запланована дотаційна Димерська ОТГ по пасажирських
перевезеннях сидітиме в глибокій… На
площі більше тисячі квадратних кілометрів у різних напрямках розташувалося
більше двох десятків сіл. Запровадити

кільцевий маршрут? Не вийде. Організувати два-три маршрути – так звідки
взяти гроші? Громада то дотаційна, кошти треба буде клянчити в області. А
там так і скажуть: губу розкатали, тут
грошей немає на медицину і освіту, а ви
Мерседеса Спринтера в якусь Абрамівку надумали запустити. На подібну розкіш потрібно не один мільйон гривень,
тому вже сьогодні ясно, що нормальних,
я вже не кажу за європейськими стандартами, пасажирських перевезень у
середині Димерської ОТГ бути не може.
Фантастикою є і думка про створення
комунального автопідприємства.
Ще гірші перспективи чекають ОТГ
у питанні приміських перевезень. Рада
громади ніяким чином не впливає на
вибір перевізника. За нас вирішують
чиновники з Київської обласної державної адміністрації. Кому перевозити
людей, скажімо, з Києва до Сухолуччя,
якими автобусами, з яким розкладом
мають право вирішувати не депутати
об’єднаної громади, а великі спеціалісти
з управління інфраструктури Київської
ОДА. Вони проводять тендери на перевезення, визначають переможців, тобто,
у Положенні про це управління не вистачає лише організації гужових перевезень. Чому за нас вирішували і будуть
вирішувати якісь люди з пл. Лесі Українки у Києві? Можна лише здогадуватися,
кому це зручно, матеріально вигідно. І
не дивно, що за статистикою рівень тіньової економіки у секторі автобусних
пасажирських перевезень доходить до
80 % і корупційні фактори щороку посилюються.
Як наслідок — страждають пасажири, які не можуть отримати якісні послуги. Чим пояснити те, що перевізники
— переможці тендерів, здійснюють перевезення переобладнаним вантажним
транспортом? З Німеччини пригнали

старенький вантажний Мерседес, народні умільці прикрутили стільці під пасажирський — і готовий бус. Гроші, як
відомо, не пахнуть, тому автобусні перевезення в нашій країні, області і районі
здійснюються за «африканською» моделлю, де пасажир зовсім незахищений.
Мій зять, німець з Дойчланду, коли
побачив як на Героїв Дніпра у Мерседес
Спринтер за маршрутом № 355 до зоопарку «12 місяців» замість 18 пасажирів
набивається 40, то лише спромігся вимовити «ой-ой-ой». А мені подумалося
інше: чиновники з КОДА зобов’язані поставити перед штаб-квартирою автоконцерну «Даймлер» у Штутгарті «мерина»
(Мерседеса) з Київщини, як пам’ятник,
з написом: «Годувальнику від вдячних
держслужбовців».
Як свідчить офіційна статистика,
щороку на дорогах України фіксується
близько шести тисяч ДТП, під час яких
2,5 тис. пасажирів травмуються і понад
250 — гинуть. Основні причини такої
кричущої ситуації — неконтрольований
понаднормований робочий графік водія
і катастрофічний технічний стан автобусів. Якщо відбудеться диво, що малоймовірно, то місцева влада, отримавши

БЕЗПЕКА РУХУ

Місця розташування камер автофіксації
порушень ПДР у Київській області (карта)
1 червня в Україні почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації порушень
правил дорожнього руху. Стали відомі місця
розташування камер фіксації порушень ПДР на
території Київщини.
Про це повідомляють МВС та Служба автомобільних доріг у Київській області.
На дорогах державного значення на території Київщини встановили 25 комплексів автоматичної фіксації.
М- 03 Київ —Харків — Довжанський — 5 комплексів;
М- 05 Київ — Одеса — 9 комплексів;
М- 06 Київ — Чоп — 5 комплексів;
М- 07 Київ — Ковель — Ягодин — 4 комплекси;
Н- 01 Київ — Знам’янка — 2 комплекси;
Р- 01 Київ — Обухів — 2 комплекси.
По районах Київщини камери встановлені у наступних місцях:
Києво-Святошинський район: 2 камери — у
селі Стоянка (траса М-06 Київ — Чоп), 2 камери
— поблизу села Чабани, 1 камера — у селі ВітаПоштова (траса М-05 Київ — Одеса);

Ірпінський регіон: між Бучею і Ворзелем, поблизу смт Гостомель — по 1 камері (траса М-07
Київ — Ковель — Ягодин);
Бориспільській район: поблизу села Іванків
(траса М-03 Київ — Харків — Довжанський);
Яготинський район: на території села Панфіли —
2 камери (траса М-03 Київ — Харків — Довжанський);
Обухівський район: на території селища Козин —
2 камери (траса Р-01 Київ — Обухів) та 2 камери —
поблизу села Підгірці (траса Н-01 Київ — Знамянка);
Макарівський район: біля повороту на Копилів,
в Калинівці та Небелиці — по 1 камері ( траса М-06
Київ — Чоп);
Бородянський район: у Немішаєвому та на повороті на Клавдієво-Тарасове — по 1 камері (траса
М-07 Київ — Ковель — Ягодин);
Васильківський район: на перехресті Калинівка — Путрівка, у смт Глеваха біля залізничного
переїзду та неподалік села Мархалівка — по 2 камери (траса М-05 Київ — Одеса).
Повний перелік встановлених камер на дорогах
Київщини із зазначенням дозволеної швидкості:

ЗАКОНОДАВЧА
ІНІЦІАТИВА

повноваження у галузі пасажирських
перевезень, без корупційної складової зможе обирати гідного перевізника, який гарантуватиме високий рівень
безпеки пасажирів, змушений буде застосовувати тахографи та прилади обмеження швидкості тощо. Ми вже не про
запровадження стандартів ЄС, електронних табло на зупинках (десь у Пиляві
пасажири попадали б від шоку), водіїв у
формі і білих рукавичках (я рот відкрив
від подиву у Люксембурзі). Не треба нам
цих європейських балощів, нам — елементарні, але якісні послуги за радість.
Однозначно, що рада ОТГ змогла
б краще контролювати і регулювати
тарифи на перевезення. Але все це —
фантастика, бо ніхто ще добровільно не
відмовлявся від корита, яке годує. Так
чи інакше, але у майбутніх ОТГ і нинішніх розпорядників пасажирською транспортною галуззю виникатиме конфлікт
інтересів. Хто переможе — невідомо. А
шкода, бо у разі програшу ОТГ хай готуються до перевезень триколісними
тук-туками. Я досхочу накатався на них
у Бангкоку і Гонконгу — прикольно, але
ж трясе, наче дрова везе.
Володимир ТКАЧ

З 1 липня мінімальна
зарплата – 5238 грн

У Раді зареєстровано законопроект № 3482, яким пропонується встановити мінімальну зарплату з 1 липня 2020 року у розмірі 5238 грн, а з 1
жовтня — 5359 грн.
14 травня 2020 року у Верховній
Раді зареєстровано проект Закону №
3482 «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік» щодо підвищення
розміру мінімальної заробітної плати до
розміру фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб». Його авторами є Ю. Тимошенко, М. Цимбалюк та ін.
Як пояснюють законотворці, ст. 9
Закону «Про оплату праці» передбачено, що мінімальна заробітна плата
встановлюється у розмірі не нижчому
від розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб. Водночас Держбюджетом-2020 затверджено розмір мінімальної заробітної плати нижче цього
розміру. Так, у березні 2020 року фактичний розмір прожиткового мінімуму

для працездатних осіб становив 4884
грн, що на 161 грн або 3,4 % більше затвердженого розміру мінімальної заробітної плати.
З огляду на це, законопроектом пропонується встановити у 2020
році мінімальну заробітну плату:
— у місячному розмірі: з 1 липня —
5238 гривень, з 1 жовтня — 5359 гривень;
— у погодинному розмірі: з 1 липня — 31,39 гривень, з 1 жовтня — 32,11
гривень.
Нагадаємо, що мінімальна заробітна
плата затверджена на 2020 рік у розмірі
4723 гривні, у погодинному — 28,31 грн.
Щоправда, у пояснювальній записці
зауважено, що на реалізацію законопроекту за прогнозними розрахунками
додаткові видатки у місяць у 2020 році
становитимуть 2126726,6 тис. грн.
Якщо цей закон все ж таки приймуть, він набере чинності з 1 липня
2020 року.
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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»
14:50 Х/ф «Облога»
17:00 Х/ф «Не впiймали не злодiй»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Сек’юрiтi»
22:45 Х/ф «Шафт»
2+2
06:00, 08:15 «Загублений
свiт»
07:50 «ДжеДАI 2019»
12:45 Х/ф «Чорний
яструб»
15:15 Х/ф «Найкращi

серед найкращих»
17:05 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-2»
19:00 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-3»
20:30 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-4»
22:15 Х/ф «Хижак-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 Свiтовi чемпiонати.
Огляд
16:00 Реалiтi-шоу
«Фермер шукає дружину»
17:00 Втеча до iдеального
мiста
18:00 Т/с «Максимiлiан та
Марiя Бургундська»
20:00 Д/ф «Азорськi
острови. Люди, фауна,
спосiб життя»
21:20 Розважальна
програма з Майклом
Щуром

22:00 Х/ф «Голгофа»
ТРК «УКРАїНА»
06:45 Мiсiя краса
08:50 Т/с «Пробач»
13:00 Т/с «Вiдчайдушний
господар»
17:00, 21:00 Т/с «Будь
що буде»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Доля на iм’я
Любов»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:00 М/ф «Врятувати
Землю»
11:30 М/ф «Велика
Мандрiвка»
13:00 Т/с «Найкращий»

тиждень мого життя»
17:00 Х/ф «Кейт i Лео»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30 Танька
i Володька
22:00 Країна У
23:00 Х/ф «Iнтуїцiя»
СТБ
07:55 Х/ф «Бiлi Роси»
09:40 «Хата на тата»
11:20 Т/с «Папаньки - 2»
16:35 «МастерШеф
Професiонали 2»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55 «Один за всiх»
22:15 «Я соромлюсь
свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06:50 Аферисти в
мережах
08:35, 10:15 Kids’ Time
08:40 М/ф «Книга життя»
10:20 Х/ф «Загублений
свiт»
12:20 М/ф «Добрий
динозавр»
14:00 Х/ф «Нова людинапавук»
16:20 Х/ф «Нова людинапавук: Висока напруга»
19:00 Х/ф «Я - номер
чотири»
21:00 Х/ф «Телепорт»
22:40 Х/ф «Цунамi 3D»
00:20 Т/с «Загубленi»
ІНТЕР

06:10 Х/ф «Ульзана»
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 Т/с «Таїсiя»
15:50 Х/ф «Ательє
Фонтана - сестри моди»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Зелена книга»
23:00 Х/ф «Дiамантова
рука»
ICTV
06:25, 08:10
Громадянська оборона
07:15 Секретний фронт
09:05 Т/с «Вiддiл 44»
12:45 Факти. День

13:00 Х/ф «С.В.О.Т.: В
облозi»
14:40 Х/ф «Ганна.
Досконала зброя»
16:40 Х/ф «На драйвi»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Сiкарiо»
22:50 Х/ф «Сiкарiо-2:
Проти всiх»
5 КАНАЛ
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 «Життя через
об’єктив»
07:50, 08:50, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

08:20, 13:10 Т/с «МОНРО»
09:10, 15:15 Невигаданi
iсторiї
10:10, 14:15 Т/с
«Кримiнальна Австралiя»
11:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
12:40, 04:20 Феєрiя
подорожей
15:35 Vоїн - це я!
17:10 Т/с «Селище
янголiв»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Ганною
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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Четвер, 4 червня 2020 року

Зі славним ЮВІЛЕЄМ щиро вітаємо заступника голови міської організації ветеранів Людмилу Пилипівну БОЛДИРЕВУ.
Шановна імениннице!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Вишгородська міська організація ветеранів війни,
праці, Збройних сил
4 червня ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ святкує член ради міської ветеранської організації Любов Петрівна ЮРЧЕНКО.
Щиро вітаємо!
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань!
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!
Вишгородська міська організація ветеранів війни,
праці, Збройних сил
ІЗ ЮВІЛЕЄМ !
Наші шляхи-дороги у Вишгороді часто перетинаються із невгамовною, життєрадісною Людмилою Пилипівною БОЛДИРЕВОЮ.
Днями вона відзначила славний ювілей. У дружній бесіді Людмила Пилипівна згадала нелегкі випробування у пошуках молодої
долі, добрим словом озвалася за небайдужих людей, що завжди
допомагали долати життєві випробування.
Ми раді вітати з ювілеєм Людмилу Пилипівну, яка огортає
теплом і любов’ю дітей і онуків, залишається добросердечною і
уважною до людей поважного віку у міській організації ветеранів.
Довгих літ зичимо, здоров’я, багато радості, любові, щоб кожен день був наче свято, і ювілеїв ще багато.
З повагою,
Емма Одинокіна, Світлана Брагарник, Ольга Дяченко
ПРИВІТАЛИ З ЮВІЛЕЄМ!
Карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу змінив наше життя кардинально.
Особливо це відчули люди поважного віку.
Проте міська ветеранська організація і в
такій складній ситуації намагалася не залишити без уваги своїх ветеранів, привітати
ювілярів із їхніми датами.
Нещодавно голова міської ветеранської
організації Віктор Бабич зі своїм заступником Еммою Одинокіною та депутатом міської ради Оленою Лісогор відвідали 95-річну
вишгородчанку Олександру Евлампіївну
Куненко і привітали із славним ювілеєм,
вручили квіти і подарунки.
Як приємно було поважній жінці, що їй
приділили увагу, подякували за працелюбність і активну життєву позицію.
Щиро зичимо нашим ветеранам здоров’я, щастя і активного довголіття!
Вишгородська міська організація ветеранів

КП
«УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ»
ВМР ЗАПРОШУЄ
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:
— 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)

З ЮВІЛЕЄМ!
7 червня відзначає ЮВІЛЕЙ Юрій ПОПОВ.
Дорогий Юра! Сердечно вітаємо тебе!
Зичимо чудового настрою, міцного здоров’я, радості! Нехай у твоєму домі буде ще більше тепла і затишку, а терпіння і мудрість допомагають позитивно вирішувати щоденні клопоти. Щастя тобі на довгі
роки!
Люблячі батьки, дружина Тетяна, сини Роман і Андрій,
теща Зоя Григорівна, брат Ігор зі Світланою, племінниці
Щиро вітаємо з ЮВІЛЕЙНИМ ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
нашого депутата
Юрія Петровича ПОПОВА!
Зичимо оптимізму і натхнення у кожній добрій справі задля прооцвітання міста і добробуту його мешканців, щастя і тепла в родинному
ому
колі.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров'я, миру, успіхів, надії!
Мешканці будинку по вул. Дніпровській, 2

Дякуємо
за віру в кожну дитину
Вихованці старшої групи Б «Фантазери»
Вишгородського дитячого садка «Золотий
ключик» та їх батьки, щиро вдячні адміністрації закладу, вихователям та всім працівникам садочку за вашу працю, відданість та
любов.
Ви навчили наших малюків бути дружними і
поважати один одного. Разом з вами вони сходинка за сходинкою пізнавали світ, радість творчості, самостійної діяльності і свої перші особисті
можливості.
Знаємо, що кожен працівник закладу зробив

свій вагомий внесок в комфортне перебування
в садочку, тому наші малі бешкетники із задоволенням ходили в дитячий садочок, з радістю
вчилися і робили свої маленькі відкриття. І ось
наші дітки вже сьогодні без страху переходять на
новий щабель їхнього юного життя – і в цьому
ваша надзвичайно велика роль! Спасибі вам величезне за віру і розвиток кожної дитини, а також
за любов, ніжність та індивідуальний підхід. Хочеться, щоб усі ваші вихованці відповідали вам
любов’ю, щирістю, турботою і повагою. Бажаємо
вам здоров’я, щастя, миру і добра!

— МАШИНІСТА-ОПЕРАТОРА
навантажувальної машини
— МАЙСТРА БУДИНКІВ
— СЛЮСАРА-САНТЕХНІКА
5,6 розряду,
— ПОКРІВЕЛЬНИКА будівельного 5 розряду.
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

П О СТЕЛЬКА

Реставрація подушок, ковдр.

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

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

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

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

Вважати недійсним втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯМ №950968, кадастровий № 3221884400:08:197:0152,
1,9999 га, Литвинівська с/р., виданий,
розпорядженням Вишгородської РДА
від 17.10.2011 №1892 на ім’я Олексія
Володимировича ЗАЙЦЕВА.

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.

Пропоную місця
на автостоянці.
Охорона.
Тел:
(096) 928-87-10
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

