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Бережіть родинне тепло
День родини – відносно нове свято, проте актуальне,
адже родина – найсвятіше, найцінніше, що є в житті кожного з нас. Це люди, які прагнуть нашої присутності у їхньому
житті, приймають нас такими, якими ми є, і люблять нас, незважаючи ні на що.
Шановні вишгородці! Напередодні свята дозвольте привітати вас, побажати міцного здоров’я, щастя та непохитності
родинних стосунків. Добробуту і тепла всім!
А ще бажаю відчувати любов і шану один до одного, знати і вірити в те, що у вас є завжди надійна підтримка, що
українці – одна велика родина!
Олексій МОМОТ

Карантин не впливає на роботу комунальників
У цілому карантинні обмежувальні
заходи не вплинули на плани і роботу
комунальних служб міста. Практично всі накреслення останнього часу
успішно реалізовані.
Зокрема, проведено низку робіт із
капітального ремонту доріг та внутрішньоквартальних заїздів. Так, на краще
змінилися прибудинкові території по вул.
Київській, 18 і 18-а та Кургузова, 4-а. Новий асфальтовий шар ліг на проїжджу
частину, було розширено, на скільки це
можливо, паркувальні місця для автомобілів мешканців будинків, відповідно
відновлено тротуари, мощення навколо
багатоповерхівок.
Найближчим часом спеціалісти ТОВ
«Житлошляхбуд» (давній і надійний

партнер міської ради) розпочнуть реконструкції дорожнього полотна по вулицях приватного сектору, зокрема, Сади
Дніпро-8 (центральна дорога) та по вул.
Володимира Мономаха. Грунтові вулиці
буде мощено асфальто-бетонною сумішшю.
Роботи по благоустрою міста комунальники останнім часом зосередили
на поточному ремонті найбільше відвідуваних дітьми і дорослими дитячих майданчиках. А це куточок між будинками
по пр-кту Мазепи, 12 та по вул. Шолуденка, 7, а також на майданчику поряд
із площею Шевченка. На цих об’єктах
пофарбовані, відремонтовані пошкоджені ігрові елементи. Тепер належить
відремонтувати і покрити фарбою гумо-

ве штучне покриття. В цілому по місту
додалося ще два дитячі майданчики: по
вул. Симоненка, 6 і на масиві «Дідовиця».
Останнім часом також були облаштовані дві нові альпійські гірки по вул.
Симоненка, 10 та Симоненка, 4-в.
Можна вважати, що міська соціальна програма «Теплий під’їзд» була реалізована минулими тижнями. Нові вікна
з’явилися у під’їздах будинку № 11 по
вул. Кургузова. Залишилося встановити
лише декілька вхідних дверей.
Не припинялися роботи і на покрівлях багатоповерхівок. Було капітально
відремонтовано покриття даху по вул.
Шолуденка, 6 над першим під’їздом, а
незабаром фахівці розпочнуть ремонт

БЛАГОУСТРІЙ

покрівлі і на будинку № 20 по вул. Київській.
Цими тижнями у місті з’явилися два
нові безпечні пішохідні переходи за
адресою: вул. Грушевського №№ 1, 5.
За кошти міста також встановлено
сучасне обладнання по очистці питної
води по вул. Парусній (мікрорайон «Гористе»). Тепер мешканці прилеглих будинків отримують непогану питну воду.
Як завжди, по місту проводили й традиційні весняно-літні роботи по обрізці
сухих дерев, регулярно поливали газони, скошували бур’яни. Тобто, попри
різні карантинні обмеження виробничий
ритм комунальників залишився незмінно стабільним.
Влас. інф.
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ВІТАННЯ

Кримінальна
З Днем
відповідальність
національної
за водіння
поліції України!
«під градусом»

Шановні
правоохоронці!
Щиро вітаю вас
з професійним
святом!
Од я г н у в ш и
форму поліцейського, ви взяли
на себе непростий обов’язок
–
охороняти
громадський порядок у суспільстві,
стояти на захисті життя і здоров’я громадян, протистояти злу і протиправним діям зловмисників.
Дякую вам за те, що з честю виконуєте свої службові обов’язки, відновлюєте справедливість, служите
інтересам українського народу.
Досвід і відданість справі, честь і
гідність, прагнення змінювати країну
на краще – це ті основні якості, які
притаманні охоронцям правопорядку
Вишгородщини! Будьте такими завжди!
Миру вам і добра, міцного здоров’я,
успішної служби на благо України!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської
районної ради

В Україні з 1 липня набули чинності зміни до законодавства, які передбачають
кримінальну відповідальність за водіння
в стані сп'яніння. Раніше це вважалося
адміністративним правопорушенням.
Документ включає в Кримінальний кодекс
ст. 286–1, згідно з якою керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного, іншого сп'яніння або під впливом
лікарських препаратів, що знижують увагу
та швидкість реакції, карається штрафом від
1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (17000 – 34000 гривень) з
позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Таке ж повторне правопорушення призведе до штрафу 51000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 2 до 3 років.
Крім цього, кримінальна відповідальність наступатиме й у випадку допуску за
кермо п'яного водія, відмови водієм пройти
медогляд на ступінь сп'яніння, вживання алкоголю водієм після ДТП, зупинки поліцією
й до медогляду – щоби виключити випадки,
коли водії таким чином намагалися уникнути відповідальності. Усі ці порушення тепер
вважаються кримінальним проступком.

Зростуть соціальні виплати
В Україні з 1 липня 2020 року зростають прожиткові мінімуми і відповідно зростуть практично всі соціальні
допомоги, які до них прив’язані.
Також, з липня 2020 року вступає в
дію Закон України № 646 від 2 червня
2020 року «Про внесення змін до деяких
законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій
осіб», яким передбачено значне підвищення допомоги на дітей, котрі перебувають під опікою та піклуванням.
Окрім того, вводяться нові соціальні
допомоги на догляд за літніми людьми,
яким виповнилося 80 років і які потребують догляду сторонніх осіб, та одноразова допомога малозабезпеченим особам
для старту підприємницької діяльності.
Прожиткові мінімуми для основних соціальних і демографічних груп
населення з 1 липня будуть такі:
для дітей віком до 6 років — 1 тис.
859 грн (був 1 тис. 779 грн);
дітей віком від 6 до 18 років — 2 тис.
318 грн (2 тис. 218 грн);
працездатних осіб — 2 тис. 197
грн (2 тис. 102 грн);
осіб, які втратили працездатність, —1
тис. 712 грн (1 тис. 638 грн).
Допомога при народженні дитини
Державна допомога, яка виплачується при народженні дитини, залишається
без змін і становить 41 тис. 280 грн (10
тис. 320 грн — одноразова виплата і 860
грн — щомісяця впродовж 3-х років).
Допомога на дітей одиноким матерям
Її надають у розмірі, що дорівнює
різниці між двома прожитковими мінімумами (раніше був один прожитковий
мінімум) для дитини відповідного віку
та середньомісячним сукупним доходом
сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
З липня 2020 року максимальний
розмір допомоги для дітей віком до 6-ти

років становитиме 1 тис. 859 грн (був 1
тис. 779 грн),
від 6 до 18 років — 2 тис. 318 грн (2
тис. 218 грн),
від 18 до 23 років (якщо навчаються
на стаціонарі) — 2 тис. 197 грн (2 тис.
102 грн).
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
Після набуття чинності відповідного
Закону України розмір допомоги буде
надаватися у сумі, що дорівнює різниці
між 2,5 прожитковими мінімумами для
дитини відповідного віку та розміром
призначених пенсії, аліментів, стипендії,
державної допомоги.
Для дітей віком до 6 років — як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини цього віку — 4 тис. 447,
50 грн (була 3 тис. 558 грн) та середньомісячним розміром аліментів, допомог
та пенсій за попередні шість місяців, які
призначені дитині.
Від 6 до 18 років: як різниця між 5
тис. 545 грн (була 4 тис. 436 грн) та середньомісячним розміром аліментів та
пенсій за попередні шість місяців, які
призначені дитині.
Якщо дітям, над якими встановлено
опіку чи піклування, аліменти (за відсутності осіб, що за законом зобов’язані
їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні шість календарних місяців не нараховувалися,
дана допомога призначається у повному
розмірі двох з половиною прожиткових
мінімумів для дитини відповідного віку.
Для дітей до 6-ти років розмір допомоги
становитиме 4 тис. 447,50 грн, для дітей
віком від 6 до 18 років — 5 тис. 545 грн.
Якщо дитина має інвалідність, то розмір допомоги становитиме 3,5 прожиткового мінімуму. Зокрема, максимальний
розмір допомоги для дітей з інвалідністю
становитиме для дітей до 6 років — 6

Володимир Зеленський підписав
закон щодо недопущення
нарахування штрафів і пені
за кредитами в період карантину
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон
«Про внесення змін
до Господарського
кодексу України та
Цивільного кодексу
України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій
за кредитами (позиками) у період дії
карантину, встановленого з метою запобігання поширенню
на території України
коронавірусної хвороби COVID-19)» №
691-ІХ, який Верховна Рада ухвалила
16 червня 2020 року.
Закон захищає позичальників від
нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину та у 30-денний строк після його завершення.
З цією метою документ вносить
зміни до «Прикінцевих положень» Господарського кодексу України та «Прикінцевих та перехідних положень»
Цивільного кодексу України, згідно з
якими у разі прострочення позичальником у період дії карантину, вста-

новленого Кабінетом Міністрів на всій
території України, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення
дії такого карантину виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було
надано кредит (позику) банком або
іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від
обов’язків сплатити на користь кредитодавця неустойку, штраф, пеню за
таке прострочення.
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

АКТУАЛЬНО

тис. 226,50 грн, від 6 до 18 років — 7
тис. 763 грн (без урахування отриманих
аліментів, пенсій, допомог на дитину).
Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною
Ця допомога надається у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 липня вона становить 1 тис. 712 грн.
Допомога малозабезпеченим сім’ям
Розмір цієї державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.
З 1 липня розміри прожиткових мінімумів для нарахування цієї допомоги є
такі:
для працездатних осіб — 549,25
грн (525,50 грн),
для осіб, що втратили працездатність, та інвалідів — 1 тис. 712 грн (1638
грн),
для дітей віком до 6 років — 2 тис.
416,70 грн (1512,15 грн),
для дітей віком від 6 до 18 років — 3
тис. 013,40 грн (1885,50 грн),
для дітей віком від 18 до 23 років
(за умови навчання) — 2 тис. 856,10
грн (1786,70 грн).

Окрім того, на кожну дитину, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї,
встановлено такі доплати: на дитину до
13 років — 250 грн, від 13 до 18 років —
500 грн.
Допомога багатодітним сім’ям
Цей вид допомоги призначається на
кожну третю і наступну дитину з місяця,
в якому було подано заяву з усіма необхідними документами. І виплачується
вона щомісяця до досягнення дитиною
6-річного віку включно.
На кожну третю і наступну дитину
держава виплачує 1 тис. 700 грн.
Допомога на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку
Цей вид допомоги вводиться вперше.
Її надаватимуть одиноким особам, які
досягли 80-річного віку і які за висновком
лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і
одержують пенсію відповідно до законів
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших
осіб».
З липня розмір такої допомоги становитиме 684,80 грн.
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СОЦІАЛЬНА СФЕРА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

На добудову дитсадочка
виділено додаткові кошти

Громадський бюджет
Вишгорода 2020

Вже
цього
тижня Вишгород
має
отримати
частину коштів
на
завершення
будівництва
комунального
дошкільного дитячого навчального закладу по
вулиці Шкільній.
Керівництву міста вдалося домовитися з Державним фондом регіонального розвитку про виділення 13,7 млн
грн у межах програми «Велике будівництво». Решту коштів буде профінансовано з бюджету міста.
За час будівництва з місцевого бюджету вже виділено 28,9 млн грн. Загальна вартість об’єкту становить 76
млн 779 тис. грн.
Закінчити будівництво такого очікуваного жителями міста дитячого садочка планується вже до кінця року. Після
чого дошкільний навчальний заклад загальною площею 4200 кв. м. відкриє свої
двері для 150 діток.

Зважаючи на непросту фінансову ситуацію в умовах карантину, це фінансування було вкрай важливим для завершення будівництва.
Минулого року будівельні роботи
було призупинено через те, що виникла
необхідність у виконанні додаткових робіт, не врахованих у проектно-кошторисній документації. Крім цього, відбулося
здорожчання матеріалів, підвищення
мінімальної зарплати, також виникли
розбіжності у розрахунках, зазначених
у кошторисній документації. Наприклад,
таких, як розмір плитки. В результаті
відбулося коригування кошторису. Після
чого будівництво було відновлено.
Тепер із виділенням коштів на добудову садочка місто зі свого боку
контролюватиме перебіг будівництва,
аби встигнути його завершити якомога
швидше і з дотриманням усіх норм та
вимог. Завдяки цьому вдасться зменшити навантаження на дошкільні навчальні
заклади міста, а діти зможуть перебувати у комфортних умовах.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

Шановна громадо! Нагадуємо, що громадський
бюджет
Вишгорода – це
платформа реалізації ідей для
покращення нашого міста. У
рамках
цього
Проекту
будьякий житель міста може подати проект, пов’язаний із покращенням життя в місті, взяти участь у конкурсі,
перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проект реалізують
у рамках бюджету на наступний рік.
Нагадаю, що реалізація Громадського бюджету в нашому місті розпочалася
в 2017 році. За цей час до міської ради
надійшли численні пропозиції щодо
покращення життя міста, його інфраструктури, організації паркових зон, запровадження культурних заходів тощо.
Вишгородці активно брали участь в обговоренні ідей та голосуванні.
У рамках Проекту «Громадський бюджет» збудовано інклюзивний дитячий
майданчик біля школи «Надія», модернізовано дитячий майданчик «Мрії дитинства» (м. Вишгород, пр. Шевченка, 2-д).
На стадії реалізації (підготовка проектної документації, консультації з авторами проекту перед початком робіт,
пошук постачальників) знаходяться проекти-переможці «Амфітеатр «Амфік»,
«Покриття. Дитячий майданчик «Мрії
дитинства», «Дитячий скеледром».
Також заплановані до реалізації в
рамках інших Програм деякі пропозиції
мешканців, які хоч і не стали переможцями, але мали позитивний відгук і були
підтримані депутатами до включення в
Програму розвитку житлово-комуналь-
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ного господарства та благоустрою міста.
Загальний розмір Громадського бюджету наразі становить 1 000 000 (один
мільйон) гривень. Вартість проектів обмежена для поточних витрат сумою у 150
000 гривень, а для капітальних — 300
000 гривень. Проекти повинні реалізовуватись у межах міста та на комунальній
землі або на території комунальних закладів за погодженням із керівниками
цих закладів. Результат проекту повинен бути загальнодоступним.
У 2020 році з 01 червня розпочався
прийом нових пропозицій та проектів у
рамках Громадського бюджету м. Вишгорода. Подати пропозиції можна до
01.08.2020 року в електронному вигляді:
на інтернет-сторінці www.rozumnemisto.
org платформи «Розумне місто —
Вишгород», розділ «Громадський бюджет», на офіційну пошту міської ради
vyshgorod946@gmail.com або в паперовому вигляді за адресою: м. Вишгород,
площа Шевченка, 1 поверх 1 (канцелярія міської ради).
Проекти оформлюються згідно з
правилами та умовами Положення «Про
громадський бюджет (бюджет участі)
міста Вишгорода». Отримати консультацію щодо подання пропозицій, оформлення проектів можна за тел: (04596) 26566; 26-263.
Також на сторінках газети та на сайті
протягом кампанії Громадського бюджету 2020 будуть розміщені загальні консультації і, звісно, інформація про хід її
реалізації!
Бажаємо всім натхнення, сил та нових ідей на благо громади і міста!
Долучайтесь! Зробимо разом наше
місто комфортнішим!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар ради

ВМКП «ВОДОКАНАЛ» ІНФОРМУЄ

До уваги керівників
підприємств та закладів!

Епідемічна ситуація у Вишгороді та районі
За інформацією Вишгородського міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ
«Київський обласний лабораторний центр
МОЗ України», станом на 10:00 01.07.2020
року епідемічна ситуація у Вишгородському
районі та місті Вишгороді:
кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, — 96 (дев’яносто шість),
госпіталізовані — 5 (п’ять), зареєстровані:
м. Вишгород — 45 (сорок п’ять),
с. Старі Петрівці — 6 (шість),
с. Нові Петрівці — 8 (вісім),
с. Козаровичі — 3 (три),
с. Тарасівщина — 1 (один),
с. Вища Дубечня — 2 (два),
с. Новосілки — 4 (чотири),
смт Димер — 5 (п’ять),
с. Лютіж — 3 (три),
с. Лебедівка — 1 (один),

с. Демидів — 2 (два),
с. Катюжанка — 5 (п’ять),
с. Воропаїв — 3 (три),
с. Синяк — 2 (два),
с. Пірнове — 4 (чотири),
с. Абрамівка — 1 (один),
с. Ровжі — 1 (один);
летальний випадок — 1 (один);
кількість осіб, що одужали, — 75 (сімдесят п’ять);
кількість осіб з підозрою на COVID-19 — 3
(три);
кількість контактних осіб — 68 (шістдесят
вісім);
кількість осіб, що повинні знаходитися на
самоізоляції, — 42 (сорок дві);
проведено досліджень за допомогою
полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) на
COVID-19 — 705 (сімсот п’ять).

Стрімко плине час, і невдовзі на
зміну літу прийдуть осінь та зима.
Саме зараз особливу увагу слід
приділити підготовці житлового фонду
об’єктів та закладів до роботи в осінньо-зимовий період.
Одним із важливих заходів щодо
запобігання надзвичайних ситуацій у
будівлях є герметизація вводів інженерних мереж. Це дозволить уникнути підтоплень підвальних приміщень від зливових і талих вод, виливів на поверхню
води та стічних вод при пошкодженні

водопровідної та теплової мережі. А
також надасть можливість уникнути перебоїв у роботі системи каналізації та
матеріальних збитків.
Вишгородське МКП «Водоканал»
звертається до всіх власників житлового фонду, об’єктів господарювання
та інших закладів відповідально поставитись до перевірки надійності герметизації всіх вводів інженерних мереж
зі складанням відповідного документа.
Це наша спільна справа. Не будьмо
байдужими!

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Гуманітарна
допомога на
користь громаді
Наші німецькі друзі-віряни вкотре подали вишгородцям руку допомоги, передавши через Місіонерський євангелізаційно-благодійний центр «Слово життя»
об’єднання християнських церков України нашому Благодійному фонду «Святої

Ольги» медичні засоби, засоби особистої гігієни, вкрай необхідні у повсякденній роботі медиків. Гуманітарний вантаж
ми передали у КНП «Вишгородська центральна районна лікарня» Вишгородської районної ради.
Щиро дякую нашим добрим друзям.
Нехай надана ними гуманітарна допомога слугує на користь вишгородської
громади.
Володимир МАЛИШЕВ,
президент БФ «Святої Ольги»,
радник міського голови
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Старт кампанії ЗНО 2020
25 червня стартувала основна сесія
зовнішнього незалежного оцінювання. Розпочалась вона тестуванням з математики,
для участі на яке у Вишгородському районі
було зареєстровано 356 учасників.
30 червня відбулось зовнішнє незалежне
оцінювання з української мови та літератури,
на яке було зареєстровано 765 учасників.
У Вишгородському районі створено
три пункти тестування на базі навчальних
закладів:
Вишгородська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 1; Навчально-виховний
комплекс «Вишгородська районна гімназія
«Інтелект» - загальноосвітня школа І ступеня»; Вишгородська спеціалізована школа
«Сузір’я».
Оскільки ЗНО проходить в умовах карантинних обмежень, наказом відділу освіти Вишгородської РДА за результатами засідання районної комісії ТЕБ та НС на підставі спільного

наказу Департаменту освіти і науки Київської
ОДА та Головного управління Держпродспоживслужби у Київській області створено
комісію, яка напередодні початку сесії ЗНО
виконувала перевірку дотримання санітарноепідеміологічних норм при проведенні ЗНО під
час карантину.
Усі заклади забезпечені в достатній
кількості
санітайзерами,
засобами
індивідуального захисту, дезінфікуючими
розчинами. Кількість учасників, розміщена в
аудиторіях, забезпечує дотримання соціальної
дистанції. Маршрути їхнього руху складено
так, аби уникнути скупчення людей.
Для входу в пункт тестування учасник/
учасниця має обов’язково подати три документи:
— оригінал Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
— паспорт або інший документ, серію (за

наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;
— запрошення-перепустку для участі
у зовнішньому незалежному оцінюванні,
яке учасники мають самостійно роздрукувати
з інформаційної сторінки.
Для участі в ЗНО учасник/учасниця має
своєчасно прибути до пункту тестування, взяти з собою зазначені вище документи, дотримуючись рекомендацій, пройти процедуру допуску до пункту тестування.
Учасника/учасницю ЗНО не допустять до
пункту ЗНО у разі:
— непред’явлення Сертифіката; документа, що посвідчує особу; нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документа
(для осіб, які пред’являють документ, оформлений іноземною мовою);
— запізнення.
Під час проходження тесту абітурієнт не
може мати при собі будь-яких засобів зв’язку,
пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені про-

Дорогі батьки учнів, які здають ЗНО!
Звертаюся до вас з проханням бути милосердними до своїх дітей!
Наші випускники 2020 року — найкращі, у них
все вийде, вони успішно здадуть іспити, вступлять
до гарних вищих закладів освіти, здобудуть омріяний фах і будуть компетентними у своїй галузі
діяльності. Саме так ви маєте казати своїм дітям!
Не тисніть на них! Не вимагайте від них здійснення ваших мрій! Дайте їм більше свободи, дайте їм можливість спокійно скласти іспити у вигляді
зовнішнього незалежного оцінювання. Без внутрішнього хвилювання «а що скажуть батьки?».
Таке хвилювання шкодить психіці, логічному мисленню підлітка, не дає йому повністю сконцентруватися на запитаннях, розсіює увагу. Будьте добрими, підтримайте своїх дітей, налаштуйте їх на
позитив, мотивуйте їх перемогою, подарунками,
обіймами, сімейним святом на честь випускника.
Нашим випускникам цього року випало надто
багато випробувань, ускладнень, змін, пов’язаних
із епідемією коронавірусу, карантином, завершенням навчання онлайн. Дітям достатньо хвилювань
і без вас, дорогі батьки. То ж, будьте уважними до
своїх дітей, не лякайте і не напружуйте їх перед
іспитами.
Зранку разом поснідайте, зберіть усе необхідне, перевірте наявність документів, дайте води,
перекус, заспокойте свого випускника і по можливості проведіть до навчального закладу. Перед
входом до школи не створюйте натовп, прийдіть
раніше — і все встигнете.
Скажіть дітям, щоб уважно слухали інструкторів. Чергові, інструктори, старші інструктори,
медичні працівники, відповідальні — це люди, які

ДОПОМАГАЮТЬ організовано та справедливо
скласти іспит. А не карають за найменшу провину.
Тому потрібно їх слухати і довіряти їм.
Усе буде добре! Так налаштовуйте своїх дітей.
І себе.
Бажаю вам і вашим випускникам успіхів!
З повагою,
Олеся ГОРГОТА,
директор Вишгородської
спеціалізованої школи «Сузір’я»

Працюють «гарячі лінії» та приймальня
30 червня розпочали роботу консультативні лінії та приймальня громадян щодо
вступної кампанії-2020. Вони працюватимуть
до 15 вересня включно.
Вступники, їхні батьки, члени приймальних комісій зможуть отримати відповіді щодо
проведення вступної кампанії 2020, зокрема,
щодо реєстрації електронних кабінетів та подання заяв, сертифікатів ЗНО, надання пільг
тощо.

Для кожної категорії питань працюватимуть телефонні лінії у Міністерстві освіти і науки, Урядовому контактному центрі, ДП «Інфоресурс», Державній службі якості освіти:
Гаряча лінія МОН: 0 800 50 45 70 (БЕЗКОШТОВНО!)
Урядовий контактний центр: 1545
Для вступників з ТОТ: 0 800 50 44 25.
ЄДЕБО, ДП Інфоресурс (щодо роботи
електронних кабінетів та подання електро-

цедурою тестування.
Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури через
причини, що не залежали від їхніх дій і волі,
можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5-ти
робочих днів (з урахуванням дня проведення
тестування) подати до регіонального центру,
у якому проходили реєстрацію, документ, що
підтверджує причину неучасті в основній сесії,
та відповідну заяву.
Дякуємо учасникам, які проявили громадянську свідомість, були витриманими,
дисциплінованими і порядними, дотримувалися протиепідемічних рекомендацій.
Дякуємо працівникам, які гідно забезпечували проведення зовнішнього оцінювання у
непростих умовах.
Дякуємо батькам, вчителям за підтримку,
розуміння і настанови.
Відділ освіти Вишгородської РДА

До уваги абітурієнтів, які вступають
на основі базової загальної
середньої освіти (9 класів)!
З 30 червня 2020 року приймальна
комісія Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний
коледж імені Михайла Грушевського»
розпочала прийом документів на навчання для здобуття освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра
за спеціальностями:
012 «Дошкільна освіта»,
013 «Початкова освіта»,
014 «Середня освіта (Образотворче
мистецтво)»,
014 «Середня освіта (Музичне мистецтво),
081«Право»,
061 «Журналістика».
Прийом документів триватиме до
18:00 13 липня.
Заяви та документи можна подати до
приймальної комісії особисто або надіслати сканкопії (фотокопії) на електронну
адресу коледжу bar_bpu01@ukr.net, або
надіслати Новою поштою (відділення № 2
м. Бар на ім’я Потримай Наталії Сергіївни (067 345 53 05), послуги Нової пошти
сплачує абітурієнт).
Перелік документів, які потрібні для
вступу:
— заява, заповнена абітурієнтом, з

нних заяв):
+38 (044) 290-18-13
+38 (095) 281-13-54
+38 (067) 551-24-74
+38 (093) 342-38-63.
Питання щодо документів про повну загальну середню освіту:
+38 (044) 481-47-67.
Питання щодо сертифікатів ЗНО:
+38 (044) 486-09-62.
Вступ до закладів професійної освіти:
+38 (044) 287-89-14.
З питань порушення вимог законодав-

особистим його підписом;
— копія паспорта (ID картки з витягом
про прописку);
— копія ідентифікаційного коду абітурієнта;
— свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатком (виписка оцінок);
— 4 кольорові фотокартки розміром
3×4;
документи про пільги (при наявності);
— копія свідоцтва про позашкільну освіту — дитячі музичні школи, студії
тощо (при наявності).
Вступні екзамени проходитимуть з 14
липня по 23 липня 2020 року безпосередньо в приміщенні коледжу або в онлайнформаті (за наявності надійного інтернетзв’язку та цифрових пристроїв).
Зразок заяви можна знайти за посиланням
https://www.bar-bgpk.com.ua/
abituriyentu.
Приймальна комісія працює щоденно
з 8:30 до 18:00 години (обідня перерва
13:00-14:00). СУБОТА, НЕДІЛЯ з 8:30 до
14:30.
Детальна інформація за телефонами:
067 737 47 19; 098 544 65 01; 043(41)-219-62 або на сайті коледжу — www. barbgpk.com.ua.

ства та запобігання порушень прав на вступ
до закладів освіти:
+38 (044) 236 33 58
+38 (044) 236 34 31.
Приймальня громадян працюватиме у
приміщенні Міністерства освіти і науки за
адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 16, каб.
401, пн-чт: 9:00 – 18:00, у пт: 9:00 – 16:45.
У МОН нагадують: для входу на пункт
проведення ЗНО учасники мають подавати
оригінал паспорта, ID-картки або іншого документа, серію та номер якого зазначено у
Сертифікаті ЗНО.
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Буча — наш центр
субрегіонального рівня?!
На жаль, Ненародні Слуги перетворили уже
свою комедію на трагікомедію та фарс.
На цьому тижні профільний Комітет ВР попри
всі доводи експертів та громадськості виніс рішення
щодо центру укрупненого району. Попри розрахунки, порівняльні таблиці, попри рішення Київської обласної ради. Не Вишгород, навіть не Ірпінь — нашим
новим центром субрегіонального рівня (укрупненого
району) стає Буча.
1. Дуже боляче за цю ситуацію. Політичнокон’юнктурні рішення замість раціонального, економічно обґрунтованого планування стали за цієї влади вже нормою життя.
2. Відразу зазначу, що рішення про створення укрупнених районів
приймається виключно Кабміном на підставі пропозиції облдержадміністрації (не плутати з облрадами), затверджується Парламентом та
взагалі, згідно діючого законодавства, не враховує ставлення до цього
місцевого самоврядування. Задля правди також скажемо, що після закінчення реформи децентралізації, що заплановано на осінь цього року,
районний рівень взагалі-то втрачає більшість функцій. Майже все місцеве
регулювання відноситься тепер на ОТГ, а державні органи мають бути
добре представлені і на місцях, і через Центри адміністративних послуг.
Але!!! Центрально-районні органи — Поліція, Суд, Прокуратура, Податкова, Держказначейство, Військкомат, Медицина та деякі інші загальнодержавні органи (на жаль, досі невідомо офіційно — які) все ж таки мають
бути тепер у Бучі.
3. І саме це викликає найбільший подив. Більшість читачів знає, що до
2006 року Буча взагалі була селищем. Що, дивлячись об’єктивно, з точки
зору доступності відповідних державних послуг Буча просто не має відповідних можливостей. Не має відповідних будівель, не має відповідних кваліфікованих кадрів. Міні-лікарня — не в кращому стані, міні-поліцейський
відділок — у квартирі на першому поверсі, сільський клуб, не кажучи вже
про інші державні органи... А у Вишгороді навпаки — все необхідне є.
4. 4. І що відбудеться тепер?! Тепер держава буде все це «з нуля»
створювати в Бучі! Такі собі «Нью-Васюки», але не з гумористичних книг
Ільфа і Петрова, а, на жаль, — в сумній дійсності.
Тепер ці «чесні» слуги за наш з вами рахунок, за наші податки будуть
витрачати величезні кошти на створення нового адмінцентру, безгосподарно нехтуючи наявною інфраструктурою. Просто тому, що комусь так
забажалось.
Бачимо це на прикладі Вишгородського району, але аналогічні процеси відбуваються по всій державі.
5. Вибачте, але ми вже це проходили: «разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим»! Не хочу більше розрухи. Дайте,
будь ласка, людям жити.
6. Вибачте, але дуже сумно, що за цей рік нова влада навчилась тільки руйнувати. Сумно, що при владі профани. Або заангажовані негідники.
7. Сумно, що нашому «народному» депутату, на мою думку, «все равно». Що до питання створення Вишгородського району вона підключилась тільки зараз.
8. Дійсно, дістали політичні ігрища замість раціонального господарництва на благо громадян нашої країни.
ДумайТе.
З повагою,
Андрій ПЕЩЕРІН

Карантинні обмеження, що діють до 31 липня 2020
Згідно зі змінами до постанови №
392, дію карантину в Україні подовжено до 31 липня, а карантинні правила
складаються з таких основних заборон:
- перебування без одягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот (у тому числі виготовлених
самостійно), в громадському транспорті,
громадських будинках і спорудах;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
- відвідування закладів освіти її здобувачами в групах більше 10 осіб, крім
участі у зовнішньому незалежному оцінюванні та інших невідкладних заходах
освіти;
- здійснення пасажирських перевезень в кількості більше, ніж кількість
місць для сидіння в транспортному засобі;
- проведення масових (культурних,
розважальних, спортивних, соціальних,
релігійних, рекламних та інших) заходів
за участю більше однієї особи на 5 кв.
метрів площі будівлі або території, де
проводиться захід. Дистанція між учасниками має становити не менше ніж 1,5
метра;

- діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
- відвідування установ і закладів соціального захисту, в яких проживають/
перебувають громадяни похилого віку,
особи з інвалідністю тощо, установ і закладів, що надають соціальні послуги
сім’ям/особам у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які
надають соціальні послуги екстрено
(кризово);
- перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства
без наявного поліса страхування витрат,
пов’язаних із лікуванням COVID-19, обсервацією;
- закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації,
крім: планової госпіталізації в регіонах,
в яких заповненість ліжок у закладах
охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим
випадком COVID-19, становить менш як
50 %. Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням
планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на
COVID-19.
Також Уряд встановив на період ка-

рантину зміни у часі роботи органів виконавчої влади, державних органів та
органів місцевого самоврядування, центрів надання адміністративних послуг,
органів соціального захисту населення
та територіальних органів Пенсійного
фонду України. Решті суб’єктів господарювання також рекомендовано внести,
у разі необхідності, зміни до режимів
роботи з початком роботи о 9-й, 10-й чи
більш пізній годині. Такі зміни впроваджено та рекомендовано для уникнення
концентрації пасажирів у громадському
транспорті в ранішню годину.
Важливо, що посилення протиепідемічних заходів запроваджуються на
рівні регіону або інших адміністративнотериторіальних одиниць на територіях із
значним поширенням COVID-19. Такі заходи запроваджуються на основі рішень
Регіональної комісії з питань ТЕБ та НС,
за поданням головного державного санітарного лікаря регіону. У зв’язку з цим
Уряд скасував деякі заборони, які до
цього розповсюджувались на всю територію України:
- скасовується заборона на проведення масових заходів з кількістю учасників більше, ніж 10 осіб. Тепер кількість

учасників обмежується у розрахунку 5
кв. метрів на одного учасника;
- скасовуються заборони у роботі закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, закладів розміщення
(готелі, хостели), закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів
культури тощо.
Регіоном із значним поширенням
COVID-19 вважається регіон, в якому
наявна одна з таких ознак:
1) Завантаженість ліжок у закладах
охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить більш як 50 %.
2) Середня кількість тестувань становить менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.
3) Коефіцієнт виявлення випадків
інфікування COVID-19 (відношення
кількості нових встановлених випадків
захворювання до кількості проведених
тестів) становить більш як 11 %.
4) Динаміка зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як
10 %, що перевіряється у разі реєстрації
більше 8 випадків на 100 тис. населення
сумарно за останні сім днів.
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ПОНЕДІЛОК, 6 ЛИПНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:45 «Любий, ми
переїжджаємо»
12:10, 13:05, 14:00, 14:55,
15:50 «Розсмiши комiка
2020»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:30 Т/с «Кухня»
22:30, 05:30 «Грошi 2020»
23:45 «Дубiнiзми 2020»
2+2
07:00 Т/с «Опер за
викликом-3»
10:00 «Помста природи»

10:35 «Загублений свiт»
14:15 Х/ф «Зворотна
тяга»
16:50 Х/ф «Заклятi
вороги»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»
23:45 Х/ф «Ефект
близнят: Меч iмператора»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Дама пiд
вуаллю»
10:30 Т/с «Жiночий рай»

11:25 Телепродаж
12:00, 13:10, 18:20
Суспiльна студiя.
Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
Австралiя»
16:30, 18:55 Д/ц «СуперЧуття»
17:30, 20:30, 22:45 Д/ц
«Дикi тварини»
19:20 Д/ц «Особливий
загiн»
21:40 Святi та грiшнi
00:00 Бюджетники
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
12:45 Агенти

справедливостi
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Сонячний
листопад»
23:30 Т/с «Кохання iз
заплющеними очима»

14:30 Танька i Володька
15:30, 22:00 Одного разу
в Одесi
16:00, 19:00, 20:00
Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон»
23:00 Т/с «Матусi»

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, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою

СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:50 Т/с «Коли ми
вдома»
11:20 «Ультиматум»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
14:50 Т/с «Ультиматум»
15:35 Т/с «Крiпосна»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «За
вiтриною»

справедливостi
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Сонячний
листопад»
23:20 Контролер

15:30, 22:00 Одного разу
в Одесi
16:00, 19:00, 20:00
Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон»
23:00 Т/с «Матусi»
00:00 ЛавЛавСar 3

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, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30 Танька i Володька

СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:50 Т/с «Коли ми
вдома»
10:20 «Ультиматум»
14:15, 14:50 Т/с
«Крiпосна»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «За
вiтриною»

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Сонячний
листопад»
23:30 Т/с «Все ще буде»

Панянка-селянка
12:30 Вечiрка 2
13:00 Вечiрка 3
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, 22:00 Одного разу
в Одесi
16:00, 19:00, 20:00
Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон»
23:00 Т/с «Матусi»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка»
09:40 Т/с «Рання пташка
2»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30, 01:00

СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:50 Т/с «Коли ми
вдома»
10:15 «Ультиматум»
14:15, 14:50 Т/с
«Крiпосна»

з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Сонячний
листопад»
23:20 Слiдами
00:00 Т/с «З мене досить»

12:30 Вечiрка 3
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, 22:00 Одного разу
в Одесi
16:00, 19:00, 20:00
Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон»
23:00 Т/с «Матусi»

22:50 Т/с «Лiнiя свiтла»
НОВИЙ КАНАЛ
07:50 Improv Live Show
08:50 Х/ф «Тупий i ще
тупiший»
10:50 Х/ф «Оз: Великий i
могутнiй»
13:10 Х/ф «Красуня i
чудовисько»
15:30 Таємний агент
19:00 Аферисти в
мережах
20:50 Х/ф «Поїздка в
Америку»

Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:50, 12:25 Х/ф «Тримай
у полi зору»
14:05 Х/ф «Знайомство за
шлюбним оголошенням»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Привiт з минулого»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Циган»

ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20 Ранок з Iнтером
10:00, 18:00, 19:00

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Не дай себе

22:50 Т/с «Лiнiя свiтла»

програма»
11:05 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Привiт з минулого»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Циган»

обдурити
11:35, 13:20 Т/с «Розтин
покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20 Х/ф «13-й
район»
17:00 Х/ф «13-й район.
Цеглянi маєтки»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:10, 21:20 Х/ф «Нiчний
полiт»
22:05 Свобода слова
23:55 Х/ф «Справжня
мужнiсть»
5 КАНАЛ
07:15 Д/с «Бойовi
машини»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:35 Машина часу

10:10, 11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
12:20 Про вiйсько
13:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
14:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
15:30 Д/с «Життя через
об’єктив»
16:10, 17:10 Д/с
«Переказана iсторiя»
18:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
19:20 Д/с «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с «Iсторiя
мафiї»

ВIВТОРОК, 7 ЛИПНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15 «Любий, ми
переїжджаємо»
11:40, 13:30, 15:05
«Мiняю жiнку 14»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:30 Т/с «Кухня»
22:30 Х/ф «Фейковi копи»
00:25 Х/ф «Мiсiя
«Серенiтi»
2+2
07:00 Х/ф «Наутилус:
Повелитель океану»
08:35 Х/ф «Iмперiя акул»

10:10 «Помста природи»
10:40, 17:20 «Загублений
свiт»
13:30 Х/ф «Онг Бак»
15:25 Х/ф «Майстер
тай-цзи»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»
23:45 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Жiночий рай»
12:00, 13:10, 18:20

Суспiльна студiя.
Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
Австралiя»
16:30, 18:55 Д/ц «СуперЧуття»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
19:20 Д/ц «Особливий
загiн»
20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Нашi грошi
22:15 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
12:45 Агенти

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
11:20 Х/ф «Як Грiнч украв
Рiздво»
13:20 Екси
15:20, 19:00 Аферисти в
мережах
20:50 Х/ф «Клiк: iз
пультом по життю»
22:50 Х/ф «Не займайте
Зохана»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна

ICTV

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
10:55, 13:20, 21:25 Т/с
«Розтин покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 Х/ф «Живi»
17:10 Х/ф «Нiчний полiт»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Цивiльна оборона
23:25 Х/ф «Гра»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Бойовi
машини»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»

09:35 Машина часу
10:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
12:30 Є сенс
13:10 Д/с «Таємницi
людського мозку»
14:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
15:30 Д/с «Життя через
об’єктив»
16:10, 17:10 Д/с
«Переказана iсторiя»
18:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
19:20 Д/с «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с «Iсторiя
мафiї»

СЕРЕДА, 8 ЛИПНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25 «Життя вiдомих
людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей 2019»
11:15 «Любий, ми
переїжджаємо»
11:40, 13:20, 15:00
«Мiняю жiнку 14»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:30 Т/с «Кухня»
22:30 Х/ф «Джунiор»
00:35 Х/ф «Меркурiй у
небезпецi»

06:30, 18:45 «Джедаi»
07:00 Х/ф «Викрадення
лiтака»
08:45 Х/ф «Бейтаун поза
законом»
10:35 «Помста природи»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
14:00 Х/ф «Випадковий
шпигун»
15:30 Х/ф «Кришталевi
черепи»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
21:55 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»
23:40 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»

UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05

Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Жiночий рай»
12:00, 13:10, 18:20
Суспiльна студiя.
Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
Австралiя»
16:30, 18:55 Д/ц «СуперЧуття»
17:30 Нашi грошi
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:25 Кубок України
з футболу. Фiнал. ФК
«Динамо» (Київ) - ФК
«Ворскла» (Полтава)
23:50 Плiч-о плiч
00:00 Спiльно

14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «За
вiтриною»
22:50 Т/с «Лiнiя свiтла»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
13:20 Екси
15:20 Кохання на
виживання
17:10, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Оптом
дешевше»
22:50 Х/ф «Оптом
дешевше 2»
00:20 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 «Панi Фазiлет i
її доньки»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:55 «Речдок.
Особливий випадок.
Привiт з минулого»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Циган»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Цивiльна оборона
11:00, 13:20, 21:25 Т/с
«Розтин покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25, 16:20 Х/ф «Гра»
16:25 Х/ф «Рахунок»
18:45, 21:00 Факти.
Вечiр
20:15 Секретний фронт
23:20 Х/ф «Злочинець»

програма»
11:05 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
20:55 «Речдок.
Особливий випадок.
Привiт з минулого»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Циган»

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 13:20 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:25 Х/ф «Людина
пiтьми»
16:50 Х/ф «Еволюцiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Анти-зомбi
21:25 Т/с «Розтин
покаже»
23:25 Х/ф «Денне свiтло»

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

08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
12:30 Про вiйсько
13:10 Д/с «Таємницi
людського мозку»
14:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
15:30 Д/с «Життя через
об’єктив»
16:10, 17:20 Д/с
«Переказана iсторiя»
18:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
19:20 Д/с «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с «Iсторiя
мафiї»

ЧЕТВЕР, 9 ЛИПНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25 «Життя вiдомих
людей 2020»
10:15 «Життя вiдомих
людей 2019»
11:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
11:35, 13:25 «Одруження
наослiп - 4»
15:00 «Одруження
наослiп - 5»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
21:45 «Право на владу
2020»
2+2
07:00 Х/ф «Хранителi

скарбiв»
08:50 Х/ф «Зiткнення»
10:30 «Помста природи»
10:50 «Рiшала-2»
12:50, 17:15 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Загадки
Сфiнкса»
15:25 Х/ф «Храм черепiв»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»
23:45 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,

15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:25 Телепродаж
12:00, 13:10, 18:20
Суспiльна студiя.
Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
Австралiя»
16:30, 18:55, 20:30 Д/ц
«Супер-Чуття»
17:30 Бюджетники
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:40 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка
2»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка

СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:50 Т/с «Коли ми
вдома»
10:35 «Ультиматум»
14:15, 14:50 Т/с
«Крiпосна»
14:30, 17:30, 22:00

«Вiкна-Новини»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «За
вiтриною»
22:50 Т/с «Лiнiя свiтла»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
11:20 Х/ф «Клiк: iз
пультом по життю»
13:20 Екси
15:20 Заробiтчани
17:10, 19:00 Хто зверху?
20:50 Х/ф «Твої, мої i
нашi»
22:30 Х/ф «Сусiди»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна

ICTV
08:45 Факти. Ранок

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Бойовi
машини»
08:15 Д/с «Неймовiрнi

винаходи»
09:35, 02:15 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
13:10 Д/с «Таємницi
людського мозку»
14:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
15:30 Д/с «Життя через
об’єктив»
16:10 Д/с «Переказана
iсторiя»
17:10 Таємницi вiйни
18:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
19:20 Д/с «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с «Iсторiя
мафiї»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 0 ЛИПНЯ 2020 Р О К У
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25 «Життя вiдомих
людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей 2019»
11:15 «Любий, ми
переїжджаємо»
12:20, 14:40 «Одруження
наослiп - 5»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:30 «Лiга смiху.
Дайджест 2020»
21:50, 23:35 «Вечiрнiй
квартал»
2+2

07:00 Х/ф «Життя
обману»
08:45 Х/ф «2012:
Наднова»
10:15 «Помста природи»
11:05, 17:25 «Загублений
свiт»
14:05 Х/ф «Кiнг Конг»
19:15 Х/ф «Чорна вода»
21:10 Х/ф «Вiтряна рiка»
23:05 Х/ф «Литовське
весiлля»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Жiночий рай»
12:00, 13:10, 18:20
Суспiльна студiя.

Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
Австралiя»
16:30, 18:55, 20:30 Д/ц
«Супер-Чуття»
17:00, 21:40 Д/ц «Дикi
тварини»
17:25 VoxCheck
17:30 Перша шпальта
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22:15, 22:45 Свiтова
медицина
00:00 Схеми. Корупцiя в
деталях
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
11:30, 15:30 Т/с «Втраченi
спогади»
16:00 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Я теж його
люблю»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка
2»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка

12:30 Вечiрка 3
13:30 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30, 20:00 Танька i
Володька
15:30 Одного разу в Одесi
16:00, 19:00 Сiмейка У
21:00 Х/ф «Упiймай
шахрайку, якщо зможеш»
23:00 Х/ф «Надто крута
для мене»
СТБ
06:55 «Врятуйте нашу
родину - 4»
09:10, 19:00 «Наречена
для тата 3»
11:05, 14:50, 18:15 Т/с

«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
20:50, 22:45 Х/ф «Мама
мимоволi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
12:10 Топ-модель поукраїнськи
16:50 Х/ф «Поїздка в
Америку»
19:00 Х/ф «Проблемне
дитя»
20:20 Х/ф «Проблемне
дитя 2»
22:10 Х/ф «Сусiди 2»
23:50 Т/с «Загубленi»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40, 23:50
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 01:40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Анти-зомбi
11:05, 13:20 Х/ф
«Еволюцiя»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Великий тато»
15:10, 16:20, 22:55 Скетчшоу «На трьох»
17:25, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр

НОВИЙ КАНАЛ
07:30 Таємний агент
08:40, 01:00 Варьяти
12:20 Хто зверху?
16:10 Х/ф «Проблемне
дитя»
17:40 Х/ф «Проблемне
дитя 2»
19:20 Х/ф «Лисий нянька:
Спецзавдання»
21:00 Х/ф «Скарб
Амазонки»
22:50 Х/ф «Не займайте
Зохана»

програма»
11:00 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулі»
12:30 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
14:10 Х/ф «Iван Бровкiн
на цiлинi»
16:00 Х/ф «Максим
Перепелиця»
17:50, 20:30 Т/с
«Пристрастi по Зiнаїдi»
20:00 «Подробицi»
22:40 Концерт «Iванушки
International. 20 рокiв»

12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «Злочинець»
16:25 Х/ф «Миротворець»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна: Протокол
Фантом»
21:40 Х/ф «Джек Раян:
Теорiя хаосу»
23:35 Х/ф «Святий»

ІНТЕР
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна

ICTV
07:35 Скетч-шоу «На
трьох»
10:30, 13:00 Т/с «Розтин
покаже»

5 КАНАЛ
07:15 Д/с «Бойовi
машини»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»

09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
13:10 Д/с «Таємницi
людського мозку»
14:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
15:30 Д/с «Життя через
об’єктив»
16:10 Д/с «Переказана
iсторiя»
18:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
19:20 Д/с «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с «Iсторiя
мафiї»

СУБОТ А , 11 ЛИПНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
07:00 «Життя вiдомих
людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 14:20 «Свiт
навиворiт»
12:00 «Любий, ми
переїжджаємо»
15:20 Х/ф «Залiзний
кулак»
17:15 Х/ф «Я, робот»
19:30 ТСН
20:15 «Вечiрнiй квартал»
22:00 «Українськi сенсацiї
2020»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
08:00 «Загублений свiт»

13:45 Х/ф «Єдиний»
15:15 Х/ф «Перлини
дракона»
16:50 Х/ф «Великий
переполох у малому
Китаї»
18:45 Х/ф «Чорна маска»
20:40 Х/ф «Час скажених
псiв»
22:10 Х/ф «Поворот з
Тахо»
UA:ПЕРШИЙ
07:15 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
09:05 Енеїда
10:10 Х/ф «Брехати, щоб
бути iдеальною»
12:00 Д/ц «Дикi тварини»
12:30 Зробiть менi тату

13:00 Новi погляди на
плацебо
13:30, 13:55 Свiтова
медицина
15:00 UA Фольк. Спогади
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
16:45 Всенiчне бдiння
(ПЦУ)
19:30 Велика вечiрня
(УГКЦ)
20:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:20 Д/ц «Супер-Чуття»
22:00 Х/ф «Вiрний.
Пристрасть i злочин»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi

07:30 Реальна мiстика
09:00 Т/с «Сонячний
листопад»
15:20 Т/с «Сонячний
листопад»
17:00, 21:00 Т/с
«Таксистка»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Дiм Надiї»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:00 М/ф «У пошуках
йєтi»
11:25 Х/ф «Везунчик»
13:00, 15:00, 22:00
Країна У
13:30, 16:30 Сiмейка У
14:00, 16:00, 19:30, 20:30
Танька i Володька

14:30 Одного разу в Одесi
15:30, 19:00, 20:00,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
17:00 Х/ф «Хороший рiк»
23:00 Х/ф «Старе
загартування»
СТБ
07:25 Х/ф «Мама
мимоволi»
09:50 «Неймовiрна
правда про зiрки»
10:50 Т/с «Мiсто
закоханих»
17:05, 00:40 «Хата на
тата»
19:00 «МастерШеф
Професiонали 2»
21:45 «Х-Фактор - 10»

5 КАНАЛ
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Д/с
«Найзавантаженiший у
свiтi»
08:40 Натхнення
09:15 Копiйка до копiйки

10:10, 12:15 Майстри
ремонту
11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
12:35, 15:35 На власнi очi
13:15, 14:15 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
15:15 Гончаренко рулить
16:10 Д/с «Вiдсутнiсть
доказiв»
17:10 Д/с «Мисливцi за
нацистами»
18:10 Про вiйсько
18:40 Є сенс
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00, 23:00 Д/с «Iсторiя
мафiї»

Вишгород
Четвер, 2 липня 2020 року

ПАМ’ЯТАЄМО…

РІЗНЕ

7

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.

3 липня минає 9 днів, як на 81-му році
після важкої хвороби пішов із життя
КАПЛУНОВ Валерій Леонтійович.
Чудова, працьовита людина, дбайливий батько, ніжний, добрий дідусь, душа
компанії друзів.
Він прожив гідне життя, будував Київську ГЕС, працював у сільгосптехніці.
Просимо всіх, хто знав і працював з
ним, пом’янути його, згадати добрим словом.
Спи спокійно, наш рідний. Земля тобі
пухом. Царство небесне.
Діти, онуки

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.

Без мови немає нації!

УКРАЇНСТВО
Стаття підготовлена на основі матеріалів науковців, професорів, академіків Володимира Василенка та
Івана Ющука.
Мабуть, буде достатня кількість читачів, які прочитають заголовок і подумають або скажуть: «А що мені та нація! Головне, аби була робота, достойна
зарплата, заповнений холодильник».
Так, це справді життєво необхідні потреби, без яких наше життя неможливе.
Але ким є корінний народ на своїй
землі – рабом чи господарем – і визначає рівень його бідності чи достатку.
Світовий досвід показує рівень життя
країн, які понад усе цінують свою національну ідентичність, — Франція, Німеччина, Ізраїль, країни Балтії.
Чому ми на 30-му році Незалежності
змушені говорити про українську мову?
Тому що саме мова є основою безпеки, фундаментом розвитку або занепаду
держави.
Російська мова, сказав Нечуй-Левицький, — найпотужніше знаряддя нищення українства.
З приходом російських загарбників,
спочатку царату, а потім більшовицької
Росії під вивіскою «Радянський Союз»,
до української мови, до українських
письменників, науковців у більшовиків
був «великий інтерес».
«Інтерес» полягав у тому, щоб вини-

щити все українське і заповнити простір
усіх союзних республік, у т. ч. й України,
російською мовою, російською культурою.
Згадаймо для прикладу кілька висловів із популярних «патріотичних пісень»:
— «…раньше думай о Родине, а потом о себе».
— «…всюду сердцу близкая русская
земля»;
— «…хороша страна Болгария, а
Россия лучше всех»;
— «…мой адрес – Советский Союз».
Людям втовкмачували в голови, що
країни кращої, як СРСР, немає, що вороги наші — це націоналісти, бандерівці,
а російський народ створений для керівництва іншими народами.
Українська мова викликала лють у
комуністів та їхніх посіпак і нахлібників.
У 1937 році в урочищі Сандармох у
Карелії 198 українських письменників,
вчених, священників було розстріляно
за те, що вони були українцями.
Комуністична партія розуміла, що
саме мова є інструментом знищення
української нації як природньої форми
існування народу, який історично мешкав на території України.
Для того розпочинали великі промислові будівництва (хоча прекрасно
розуміли, що Україна – аграрна, з багатими землями), звозили сотнями тисяч

росіян, зомбували їх, що вони їдуть спасати Україну. На жаль, деякі з них і по
сьогодні так думають.
Повернемось до визначення нації.
Нація — це народ із власними етнічними землями. Представники інших
народів не мають в Україні власних етнічних земель, але мають історичні батьківщини, тому не можуть претендувати
на державний статус своїх мов в Україні.
Коли Чехія після трьохсотлітнього
перебування в Австро-Угорській імперії
1918 року стала незалежною державою,
її населення, особливо в містах, повсюдно розмовляло німецькою мовою.
Президент Г. Масарик заявив: «Чехом є лише той, хто розмовляє чеською
мовою».
Дуже часто чуємо про багатомовність успішної Швейцарії.
Але порівнювати Україну і Швейцарію — це свідома провокативність.
Україна — унітарна держава, де корінне населення – українці, і навіть з усіма голодоморами, сибірами, які для нам
принесли російські загарбники, — становлять більше 80 %.
Швейцарія — федеративна держава
— добровільне об'єднання трьох різних
мовних регіонів.
Одна справа — знати кілька мов і
при потребі користуватися ними, інша
— зректися своєї, виплеканої багатьма

попередніми поколіннями.
Змушуючи переходити на російську
мову, це була ніби турбота на задоволення потреб людини. Але насправді це
було спрямовано на отуплення, дебілізацію людської особистості, а відтак –
усього суспільства.
Я з великою повагою ставлюсь до
російської мови, бо сама мова нічого не
винна, винні носії мови.
Згадаймо слова мудрого філософа Григорія Сковороди: «Всяк мусить
пізнати свій народ і в народі себе. Чи
ти рус? Будь ним. Чи ти лях? Лях будь.
Чи ти німець? Німечествуй. Француз?
Францююзуй. Татарин? Татарствуй. Все
добре на своєму місці і в своєму лиці, і
все красно, що чисто, природно, що не
є підробкою, не перемішано з чужим по
роду».
Отже, пам'ятаймо: можна відбудувати промисловість втрачену, можна
відбудувати державу вкрадену, але знищену мову відновити неможливо, а тому
перше, що знищує загарбник, — мову.
Пам'ятаймо про це!
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської
РДА з питань духовності і
просвітництва, голова громадської
організації «Духовно-просвітницький
центр «Спадщина»

Про продовження процедури розгляду пропозицій 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»
Розпорядження
№ 74 від 30 червня 2020 року
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 коро-

навірусом 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», постановою
КМУ № 500 від 17 червня 2020 р. «Про
внесення змін до деяких актів Кабінету
Міністрів України» та протоколом № 20
від 26.06.2020 р. позачергового засідання Київської обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій:

1. Продовжити процедуру розгляду
пропозицій 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 12 серпня 2020 року.
2. Перенести дату проведення громадських слухань з 30.06.2020 року на
04.08.2020 року в приміщенні адміністративного будинку на пл. Шевченка,
1 у м. Вишгороді, другий поверх, велика
зала засідань.
Порядок денний:
з 09:10 до 09:30 — реєстрація учас-

ників та роз'яснення щодо проведення
громадських слухань,
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. Громадські слухання проводити з
дотриманням заходів, запроваджених
актами законодавства в процесі реалізації карантину на період, визначений
постановами Кабінету Міністрів України.
Міський голова О. МОМОТ

НЕДIЛЯ , 12 ЛИПНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:15, 07:05 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:25, 02:50 «Свiт
навиворiт»
17:05 Х/ф «Три iкси»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Три iкси-2:
Новий рiвень»
22:50 Х/ф «Щасливе
число Слевiна»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
07:50, 23:50 «Загублений
свiт»
12:50 Х/ф «Закон
доблестi»
14:45 Х/ф «Тактична

сила»
16:20 Х/ф «В’язень»
18:00 Х/ф «Не виходь!»
20:00 Х/ф «Веселi
канiкули»
21:45 Х/ф «Вiдплата»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Попелюшка»
07:15 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
08:15 «Шо? Як?»
09:00 Божественна
лiтургiя Православної
Церкви України у день
славних i всехвальних
першоверховних
апостолiв Петра i Павла
11:00 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви
12:30 Недiльна Свята

Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
13:30 На схiдному фронтi
15:00 UA Фольк. Спогади
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
18:30 Д/ц «Експедицiя зi
Стiвом Бекшеллем»
19:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20:00 Д/ф «Америка.
Тропiчний лiс: Пiвденна
Америка»
21:20 Д/ц «Супер-Чуття»
22:00 Х/ф «Гаспар їде на
весiлля»
00:30 UA:Фольк. Спогади
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика
09:10 Т/с «Вiр менi»

13:20 Т/с «Я теж його
люблю»
17:10, 21:00 Т/с «Нiма»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
22:50 Шоу Братiв
Шумахерiв
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:00 Х/ф «Монте Карло»
13:00 Т/с «Село на
мiльйон»
17:00 Х/ф «Упiймай
шахрайку, якщо зможеш»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30 Танька i
Володька
22:00 Країна У
23:30 Х/ф «Надто крута

для мене»
СТБ
06:55 «Все буде смачно!»
08:45 «Вiрнi друзi:
невiдома версiя»
09:40 «Бiле сонце пустелi:
невiдома версiя»
10:30 «МастерШеф
Професiонали 2»
13:25 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55 «Один за всiх»
22:10 «Я соромлюсь
свого тiла»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:10 Варьяти
08:20 Таємний агент
10:50 М/ф «Мiстер

Лiнк: Загублена ланка
еволюцiї»
12:20 Х/ф «Оптом
дешевше»
14:10 Х/ф «Оптом
дешевше 2»
16:00 Х/ф «Лисий нянька:
Спецзавдання»
17:40 Х/ф «Скарб
Амазонки»
19:40 Х/ф «Тварина»
21:00 Х/ф «Цiпонька»
23:00 Х/ф «П’ятдесят
вiдтiнкiв сiрого»
ІНТЕР
07:00 «Концерт Влада
Ситника»
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 «Пристрастi по
Зiнаїдi»
16:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Пiсля весiлля»
22:30 Х/ф «Максим
Перепелиця»
00:20 «Речдок»
ICTV
06:20 Секретний фронт
07:15 Анти-зомбi
08:05 Цивiльна оборона
09:00 Т/с «Вiддiл 44»
11:45, 13:00 Х/ф
«Миротворець»
12:45 Факти. День
14:15 Х/ф «Джек Раян:
Теорiя хаосу»

16:10 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна: Протокол
Фантом»
18:45 Факти тижня
20:50 Х/ф «Поклик вовка»
22:55 Х/ф «Переслiдуючи
за «Красний Октябрь»
5 КАНАЛ
06:25, 20:10 Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 12:30,
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
08:15, 15:15 Невигаданi
iсторiї
09:10 Божественна

лiтургiя зi СвятоМихайлiвського
Золотоверхого собору
ПЦУ у Києвi
11:00 Божественна
лiтургiя з Патрiаршого
собору Воскресiння
Христового УГКЦ у Києвi
12:40 Iндiйський фiльм
«Танцюй танцюй»
15:35 Vоїн - це я!
16:10 Д/с «Вiдсутнiсть
доказiв»
17:10 Д/с «Мисливцi за
нацистами»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time
22:00, 23:00 Д/с «Iсторiя
мафiї»
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ПАНОРАМА

Дорогі жителі Вишгородщини!
Родина для кожного з нас надзвичайно
важлива! Саме рідні завжди підтримають у
важку хвилину та радіють за наші успіхи.
Ніде не відчуваєш себе так добре, як у колі
своїх близьких. Родину потрібно оберігати
та шанувати!
У День родини є унікальна можливість
ще раз нагадати суспільству про сімейні
цінності. Прийміть щирі вітання з нагоди
цього свята. Бажаю міцного здоров’я, добра, достатку, злагоди та благополуччя,
гідного продовження у найдорожчому своєму багатстві — дітях.
Зі святом!
Андрій АНІСІМОВ

Вишгород
Четвер, 2 липня 2020 року

Дорогі вишгородці!
Вітаю з Днем родини!
Немає на землі міцнішого союзу, ніж дружна і щаслива родина. Родина — це і початок нового життя, і продовження прекрасного роду, і
шанування святості наших традицій. Родина — це сімейне щастя!
Напередодні свята хочеться побажати, щоб кожна родина була
міцною скелею, захистом від негараздів, розрадою в неприємностях і
колом надійних друзів для святкування досягнень. Нехай у кожній родині лунає дитячий сміх, а рідні завжди будуть вірною опорою. Нехай
кожного завжди зігріває тепло люблячих сердець.
Бажаю кожній родині доброго майбутнього, достатку, любові і
спільного розвитку! Миру і добробуту всім родинам України!
З повагою,
Максим МАКАРЕНКО

ВІТАЄМО
Дорогу, найріднішу,
люблячу маму і бабусю
Катерину Володимирівну ОЛЕКСІЙ
з ЮВІЛЕЄМ!
Спасибі, матусю, спасибі, бабусю,
За те, що теплом зігріваєте нас,
За те, що в щасливу і скрутну годину
Ми можемо серцем схилитись до Вас!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди.
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує Вам многі літа!
Діти та онуки

Щиро вітаємо з днем народження
Анатолія Миколайовича ШОКУ.
Бажаємо міцного здоров'я, безмежного людського щастя, сімейного добробуту. Нехай кожен новий день буде щедрим
на успіхи, багатим на радісні звістки,
приємні події, особисті досягнення і благородні справи. Нехай життя, як яскрава
мозаїка, складається зі світлих фарб радості, незабутніх подій, щодня даруючи
удачу і прекрасний настрій Вам та Вашій
родині. Хай людська шана буде подякою
Вам за плідну працю, чуйність та уміння
творити добро.
З повагою, мешканці будинку 1-б і 1-а по вул. Симоненка

Звертаюся до небайдужих!
Я, Попова Надія Олександрівна, працюю вчителем
іноземної мови у Вишгородській спеціалізованій школі
«Сузір’я». Прошу всіх небайдужих людей допомогти коштами на лікування моєї мами Світлани Володимирівни Шульги.
Вже рік ми усіма силами намагаємося допомогти їй подолати рак
кишківника, який після складної операції та шести курсів хіміотерапії,
на жаль, дав метастази. 19.06.2020 р. робили повторне обстеження
КТ, колоноскопію та аналіз крові на РЕА, які показали, що хвороба
прогресує. Але, за прогнозами лікарів, шанси на одужання є.
Усіх небайдужих благаю про допомогу!
Дорога кожна гривня і кожна хвилина!
Хай Господь береже Вас і Ваших рідних.
Номер картки «Приват Банк»
5168 7450 1911 3312
Попова Надія Олександрівна.

SOS

SOS

Допоможемо
новонародженому Іванку

Фінансова підтримка терміново потрібна новонародженій дитині
— внукові охоронця Вишгородської спеціальної ЗОШ «Сузір’я» Олексія Заставного.
У Іванка (1,5 місяці від народження) лікарі діагностували рак
нирки. Дитину повезли в Національну дитячу спеціалізовану лікарню
«Охматдит» на операцію. Для цього терміново потрібні кошти!
Номер Приват картки Заставного Олексія Миколайовича:
4731 2191 1316 6312

Підприємству потрібні:
ОПЕРАТОР
МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ
КОМІРНИК
Тел: (067) 506-92-30

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

П О СТЕЛЬКА
Реставрація
подушок, ковдр.
Ринок «Набережний»

Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47.

Щиро вітаємо З ЮВІЛЕЄМ
Анатолія Миколайовича ШОКУ!
Бажаємо ювілярові міцного здоров’я, довголіття, удачі і любові.

Дякуємо за безмежну підтримку, мудрі поради і за все, що Ви для нас робите. Ми цінуємо
Вас і любимо.
З повагою, Ваш дружний колектив

ЮВІЛЕЙ

Завжди на вістрі подій
Сьогодні, як і вчора, як і три
десятиліття тому неможливо
уявити наше районне радіомовлення без приємного, добре поставленого жіночого голосу. Він
немовби доповнює філіжанку
ранкової кави, бадьорить, будить
і спонукає до активних дій.
— Говорить Вишгород! — ця
коронна радіофраза притаманна
лише одній людині у Вишгородському районі — Катерині Володимирівні Олексій, журналісту від Бога.
І дійсно, із 43 років загального трудового стажу 35 у неї промайнуло,
як кажуть, у режимі «ON-LINE», на
вістрі подій.
Вся новітня історія нашого краю
творилася на очах цієї журналістки
і навіть більше — за безпосередньої її участі. На зламі епох пані
Катерина сприйняла і підтримала
образним словом процес перебудови в Україні і на Вишгородщині,
брала активну участь у розбудові
незалежної держави, як національно свідома громадянка рішуче підтримала Помаранчеву революцію і
Революцію гідності.
Постійні радіослухачі добре
пам’ятають її палкі репортажі,
хльосткі безкомпромісні коментарі,
тобто, свою зброю — слово вона завжди тримала гострою. І все ж, у Катерини Володимирівни на першому
плані завжди знаходилася людина
праці. За ці десятиліття з динаміків
радіоприймачів прозвучали тисячі
розповідей про трудівників району:
доярок і механізаторів, овочівників і тваринників, слюсарів, лікарів,
вчителів, словом, про тих, ким ми

пишалися, тих, хто створював і примножував наші
матеріальні блага, плекав
духовність. Завдяки Катерині Олексій ми мали змогу
ознайомитися з талановитою молоддю і самобутніми
майстрами, аматорами сцени. А скільки конфліктних
ситуацій, розбратів було вирішено завдяки журналістському втручанню Олексій.
За статистикою ООН,
професія журналіста є однією з найнебезпечніших у
світі. Дякувати Богові, Україна — не Схід і не Латинська Америка — репортерів стріляють у рази
менше. Але владний пресинг, спротив правді і справедливості через
тиск на пресу був, є і залишається.
Все це відчула на собі журналістка Олексій. Але, як би там часом
скрутно не було, яким би катком не
намагалися розкатати, ця мужня
жінка виходила з усіх випробувань
із гідністю, новим гартом і твердим
переконанням, що правда завжди
восторжествує.
Катерина Володимирівна вдало
поєднала фах журналіста і громадського активіста. І не випадково
наші виборці двічі довіряли їй мандат депутата районної ради, і у жодному випадку вони не шкодували
про свій вибір.
Колеги по журналістському цеху
заслужено шанують пані Катерину.
Передусім, за барвисту мову, ерудованість, вміння знаходити родзинки у нашому буденні. Але найбільше
— за принциповість, рішучість і не-

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.

підкупність. А ці якості в наш час невблаганно нівелюються.
Чи здогадувалася 17-річна Катя
Залізняк, працівниця колгоспу ім.
Леніна на Житомирщині у далекому
1977 році про те, яка доля чекає її
попереду? Мабуть, ні. Мрією дівчини
був вступ до Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка на
факультет журналістики. Мрія збулася, вона отримала улюблену професію, кредо якої — служити істині.
І якби сьогодні запитати Олексій,
чи не шкодує вона про вибір такої
неспокійної професії, переконаний,
«Не сумнівалася і дня», — такою
була б відповідь.
Хочеться, щоб після ювілейних
днів голос Катерини Володимирівни звучав у мережі радіомовлення
ще довгі роки. Журналістка Олексій
нам конче потрібна, як ковток свіжого повітря. Щоб, прокидаючись
зранку під філіжанку духмяної кави,
ми вкотре чули знайомі слова: «Говорить Вишгород!»
Володимир ТКАЧ
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

