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АКЦІЯ

«ЗА збереження
Вишгородського району»

ФОТОФАКТ

14 липня ц. р. під стінами Верховної Ради України проходитиме мирна акція «ЗА
збереження Вишгородського району».
Представники Вишгородського району, який планується включити у новостворену одиницю субрегіонального рівня з центром у місті Буча, проведуть автопробіг та
пікетування Верховної Ради України.
Мета заходів – передати народним депутатам вимоги мешканців Вишгородщини – зберегти Вишгородський район!
Організатори акції пропонують народним депутатам два шляхи розв’язання
проблеми:
1. Розділити майбутню одиницю субрегіонального рівня на дві і створити на
території нинішніх Вишгородського, Поліського та Іванківського районів район з
адмінцентром у місті Вишгороді. А решту територій, як і планувалось, об’єднати в
інший район.
2. Не голосувати за прийняття рішення, яке позбавляє мешканців Вишгородщини права на свій район, та відправити проект Постанови Верховної Ради України
«Про утворення та ліквідацію районів» на доопрацювання з тим, щоб були враховані
інтереси громади.
Автопробіг стартує до Верховної Ради о 8:00 14 липня 2020 р. з міста Вишгорода (пл. Шевченка, 1).
Пікетування проходитиме
з 9:00 до 12:00 14 липня 2020 р. за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 5.
Контактна особа: Крістіна – 098-44-10-100
Ініціативна група

Івана Купала 2020 — яскраві моменти
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ФОТО — із офіційних сторінок у Фейсбук родинного етно-садочка
гніздечко» та Вишгородського історико-культурного заповідника

«Лелече

МІСТО
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Голову НТР Укргідроенерго Семена Поташника
нагороджено парламентською відзнакою
НАГОРОДА
Герой України, голова Науково-технічної ради
компанії Укргідроенерго Семен Поташник удостоївся почесної грамоти Верховної Ради України з врученням нагрудного знака.
6 липня видатний гідроенергетик за визначні заслуги перед українським народом у сприянні становленню
та зміцненню України як демократичної, соціальної та
правової держави нагороджений Почесною грамотою
Верховної Ради України.

«Для мене було великою несподіванкою отримати
таку високу відзнаку. Ця нагорода — визнання мого доробку в сфері гідроенергетики. Вона покладає на мене
ще більше відповідальності за зміцнення енергетичної
безпеки держави», — зазначив Семен Поташник.
Нагадаємо, у травні голові Науково-технічної ради
компанії Укргідроенерго Семену Поташнику присовєно
звання Почесного доктора Національної академії наук
України.
Пресслужба Укргідроенерго

Епідемічна ситуація у Вишгородському районі
та місті Вишгороді
За інформацією Вишгородського
міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України», станом
на 10:00 09.07.2020 року епідемічна ситуація у Вишгородському районі та місті
Вишгороді:
кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, — 112 (сто
дванадцять), госпіталізовані — 7 (сім),
зареєстровані:
м. Вишгород — 55 (п’ятдесят п’ять ),
с. Старі Петрівці — 6 (шість),
с. Нові Петрівці — 9 (дев’ять),
с. Козаровичі — 4 (чотири),
с. Тарасівщина — 1 (один),
с. Вища Дубечня — 2 (два),
с. Новосілки — 4 (чотири),
смт Димер — 6 (шість),
с. Лютіж — 5 (п’ять),

с. Лебедівка — 1 (один),
с. Демидів — 3 (три),
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, — 83 (вісімдесят три);
кількість осіб з підозрою на COVID-19
— 5 (п’ять);
кількість контактних осіб — 116 (сто
шістнадцять);
кількість осіб, що повинні знаходитися
на самоізоляції, — 116 (сто шістнадцять);
проведено досліджень за допомогою
полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) на
COVID-19 — 905 (дев’ятсот п’ять).

НАМ ПИШУТЬ

ЗАКОНОДАВСТВО

ПРОГРАМА В ДІЇ

Не словом,
а ділом

Кримінальну відповідальність
за нетверезе водіння скасовано

Держфонд
допомагатиме
добудувати
дитсадки

Президент Володимир Зеленський
підписав закон, який скасовує кримінальну відповідальність за кермування автомобілем у нетверезому стані,
який набув чинності напередодні.
Законопроєкт про кримінальну відповідальність ухвалили ще восени 2018
року. Він мав набрати чинність 1 січня
2020 року, але парламент відклав це на
шість місяців, до 1 липня.
Відтак із 1 липня він набув чинності,
але тепер фактично працювати не буде:
президент Зеленський підписав новий закон, який заміняє старий, і у ньому вже немає кримінальної відповідальності за кермування автомобілем у нетверезому стані.
Водночас кримінальну відповідаль-

Дякую міському голові Олексію Момоту за те, що сьогодні, у непростий час
знайшов можливість допомогти нашій
школі, яка через кілька років відзначатиме свій шістдесятий день народження. Сподіваюсь, Ваш вчинок, шановний
Олексію Вікторовичу, підтримають інші
небайдужі люди.
Валерій ЛУБ’ЯНИЙ,
колишній директор школи №
2 м. Вишгорода, нині — вчитель
трудового навчання та історії
Вишгородської ЗОШ № 1

ність, яку вже скасовано, схвально оцінювали в Міністерстві внутрішніх справ.
Так, напередодні, 1 липня, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що 60% всіх правопорушень
тепер будуть проходити через інститут
кримінальних проступків і слідство буде
займати лише декілька місяців. На його
думку, це ефективніше.
Згідно із законодавством, закони в
Україні не мають зворотної дії, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Тому ті
водії, яких затримали на нетверезому
кермуванні впродовж останніх двох днів,
будуть відповідати за злочин за адміністративним законодавством.

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.

13,7 мільйона гривень має надійти на
добудову дитячого дошкільного закладу
по вул. Шкільній у Вишгороді з Державного фонду регіонального розвитку. Співпраця міської ради з Держфондом стала можливою завдяки новій державній програмі
«Велике будівництво». Цей національний
проект було ініційовано Президентом
України Володимиром Зеленським. Програма розрахована на п’ять років і передбачає ремонти та будівництво інфраструктурних об’єктів по всій країні.
Вишгородський
дитячий
садок,
який споруджується за кошти міського
бюджету, було включено до переліку
об’єктів, які мають увійти в дію у поточному році і таким чином збільшити кількість місць у міських ДНЗ на 150 дітей.
Також за умови співфінансування здійснюються роботи по добудові нових корпусів у ДНЗ «Ластівка» та «Чебурашка»,
а також комплекс спортивних майданчиків на території спеціалізованої школи
«Сузір’я».
Влас. інф.
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Громадський бюджет Вишгорода 2020
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Шановна громадо! Нагадуємо, що триває 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 (бю-

джет участі) міста Вишгорода». Отримати консультацію щодо подання пропозицій, оформлення проектів
можна за тел: (04596) 26-566; 26-263.
Також на сторінках газети, на сайті Вишгородської
міської ради та в соцмережах 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

Допомога буде, але з дотриманням
законодавчих норм
26 травня у місті в одній із квартир
у будинку по вулиці
Шолуденка, 5 сталася пожежа. Жителі
опинилися в непростій ситуації, від якої,
на жаль, ніхто не застрахований, — потрібно відновлювати
пошкоджене вогнем
спільне майно.
Вишгородська
міська рада зі свого
боку, звісно, не могла лишитися осторонь та відгукнулася на звернення жителів будинку про виділення відповідних коштів.
Одразу після пожежі працівники комунального підприємства «Управляюча компанія» винесли з будинку
обгорілі речі. Проте, виділення бюджетних коштів передбачає конкретну процедуру, якої необхідно дотриматися.

АДМІНРЕФОРМА

Спочатку члени бюджетної комісії підтримали відповідне рішення, після чого питання про виділення
коштів було винесене на сесію та підтримане депутатським корпусом. Далі відбулася процедура виділення коштів відповідним комунальним підприємствам.
Вони, в свою чергу, також мають дотриматися процедури та оголосити відповідний тендер, визначити
певний перелік робіт, укласти відповідні договори. І
тільки після проходження всіх процедур працівники
комунальних підприємств міста зможуть приступити
до виконання необхідних робіт для усунення наслідків
пожежі.
Зокрема, планується пофарбувати стіни, підлогу,
а також металеві конструкції, що постраждали під час
пожежі, оновити дерев’яні накладки на перила, відновити освітлення під’їздів.
Звісно, всі добре розуміють, що у таких екстрених
випадках допомога потрібна негайно, і намагаються
пришвидшити проходження процедурних моментів.
Але, на жаль, наразі норми законодавства суттєво
сповільнюють терміни надання допомоги.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

З Вишгородом в серці!
Сьогодні в нашій
громаді активно обговорюється питання
можливої ліквідації
Вишгородського району та утворення
Бучанського, до якого планується віднести зокрема і Вишгородську ОТГ.
Питання
зменшення кількості районів у Київській
області є наслідком
впровадження адміністративно-терито-

ріальної реформи.
30 червня 2020 року після засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади і
місцевого самоврядування Вишгородський район дійсно опинився за крок від ліквідації.
Моя позиція, в першу чергу, як людини, що народилась у Вишгороді і живе та працює з Вишгородом у
серці, — Вишгородському району бути!
Вважаю, що органи влади, які сьогодні приймають
доленосні для громад усієї України рішення, повинні
окрім дотримання розроблених Методичних рекомендацій враховувати також думку жителів, історію
міст та районів, інфраструктуру тощо, шукати компромісні рішення і головне — обов’язково проводити
роз’яснювальну роботу з приводу наслідків тих чи інших реформ.
Я пам’ятаю, як у 1990-х роках у Вишгороді відбувалось перейменування вулиць. Тоді проспект, по якому
знаходився будинок, де ми проживали з родиною і живемо сьогодні, мав назву «Молодіжний». Назва, як на
мене, абсолютно аполітична і асоціювалась вона, зо-

крема, з молодими будівельниками, які розбудовували Вишгород. Але було прийнято рішення про її зміну
на «проспект Івана Мазепи».
Думки жителів тоді розділились. Хтось бажав залишити стару назву як пам’ять про молодь, що приїхала розбудовувати Вишгород, створила свої сім’ї і
залишилась тут назавжди. А хтось хотів віддати шану
І. Мазепі та назвати на його честь одну з вулиць міста.
Але були й такі, що не особливо переймались самою
зміною назви вулиці, а обурювались тим, що змушені
будуть змінювати всі документи у зв’язку із перейменуванням. Хоча це й не відповідало дійсності.
Цей приклад я згадала, коли почула аналогічні
запитання від мешканців, що нібито після утворення
Бучанського району (без створення як альтернативного варіанту, разом із Бучанським Вишгородського
району в нових межах) люди змушені будуть їхати до
мерії в Бучу, оформлювати там землю, субсидії, виписувати акти, змінювати всі документи, де був зазначений Вишгородський район, — що насправді
необов’язково.
Але всі ці запитання та перестороги пов’язані, як
на мене, з недостатньою поінформованістю населення, адже, звичайно, усі послуги, які зараз люди отримують у районних центрах, будуть надаватися вже у їх
громадах, на місцях.
Я за те, щоб рішення кожною людиною з приводу того чи іншого процесу приймалось на підставі
об’єктивної та повної інформації щодо наслідків таких
процесів, зокрема і реформ. Тому одним із першочергових завдань людей, що впроваджують реформи, є
інформування населення про їх наслідки.
Що ж стосується мене, то безумовно я — ЗА збереження нашої ідентифікації, і ЗА збереження Вишгородського району!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
депутат ВМР VII скликання
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ОФІЦІЙНО

Про скликання
позачергової
LХV сесії
Вишгородської
міської ради
VIІ скликання
Розпорядження № 76 від 6 липня 2020 року
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати LХV сесію Вишгородської міської
ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 14 липня
2020 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку,
пл. Шевченка, 1, з наступним порядком денним:
1. Про затвердження нормативної грошової
оцінки земель м. Вишгорода.
2. Про встановлення єдиного податку в м.
Вишгороді на 2021 рік.
3. Про орендну плату за землю у м. Вишгороді.
4. Про встановлення ставок земельного податку в м. Вишгороді на 2021 рік.
5. Про надання пільг зі сплати земельного
податку у 2021 році.
6. Про встановлення податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки в м. Вишгороді на 2021 рік.
7. Про встановлення туристичного збору в
м. Вишгороді на 2021 рік.
8. Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів в м. Вишгороді
на 2021 рік.
9. Про встановлення транспортного податку
в м. Вишгороді на 2021 рік.
2. Рекомендувати головам постійних комісій
Вишгородської міської ради скликати засідання
постійних комісій для вивчення, попереднього
розгляду питань порядку денного та надання
висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

Вишгородському
району — бути!
Влада підготувала Вишгородський район до ліквідації шляхом злиття із територіями Бучі. Броварам
та Борисполю вдалося відстояти свої райони! Як мінімум — своє конституційне право обирати.
Вишгородська районна рада, очільник міськради
— ЗА.
Молодіжна рада при ВРДА вагається, але я певен
— стане на наш бік!
Долучайтесь до групи ЗА! Вишгородський район
https://www.facebook.com/groups/24837403085535
89/?ref=share
Щодня ініціатор руху
Валентина Духота публікує
оновлення та дані щодо
збереження нашого району! Долучайтесь, запрошуйте друзів та родичів — РАЗОМ СИЛА!
Збережемо НАШ район!
За_збереження_Вишгородського_району
Збір підписів (петиція)
https://itd.rada.gov.ua/
services/Petition/Index/8226
Збір підписів на папері
координує Галина Макаренко фейсбук/вайбер 05062-33-454
Костянтин КУЖЕЛЬНИЙ,
підприємець
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ОФІЦІЙНО

Про організацію та проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів у проекті
містобудівної документації «Внесення змін
до детального плану території земельної ділянки
по вулиці Шолуденка у місті Вишгороді Київської області»
ОФІЦІЙНО
Розпорядження № 79
від 08 липня 2020 року
Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 42, ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, ст. 21 Закону
України «Про регулювання містобудівної
діяльності», постановою Кабінету Міністрів України 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»:
1. Організувати та провести процедуру розгляду та врахування пропозицій
громадськості у проекті містобудівної
документації «Внесення змін до детального плану території земельної ділянки
по вулиці Шолуденка у місті Вишгороді
Київської області». Розробник проектної
документації — Товариство з обмеженою
відповідальністю «Головне архітектурне
планувальне бюро», 07301, м. Вишгород,
пл. Шевченка, офіс 113. Директор — Коваленко Наталія Дмитрівна.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами містобудівної документації «Внесення змін до детального
плану території земельної ділянки по вулиці Шолуденка у місті Вишгороді Київської області»: м. Вишгород, пл. Шевчен-

ка, 1, каб. 63-в та на офіційному веб-сайті
Вишгородської міської ради. Відповідно
до процедури громадського обговорення,
строк ознайомлення з проектом містобудівної документації та надання пропозицій
(зауважень) – 30 днів з дня оприлюднення
проекту містобудівної документації у засобах масової інформації. Письмові пропозиції (зауваження) надсилати за адресою: 07301, м. Вишгород, пл. Шевченка,
1, Вишгородська міська рада, скановані
копії письмових пропозицій на електронну
адресу vyshgorod946@gmail.com.
3. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні
особи подають пропозиції із зазначенням
найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.
4. Посадова особа, відповідальна за
організацію розгляду пропозицій громадськості, – Карпов В.А., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради. Строк подання пропозицій
— протягом 30 днів з дня публікації оголошення.
5. Організаційному відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради
забезпечити оприлюднення даного розпорядження та проекту містобудівної документації в порядку, передбаченому

чинним законодавством (розмістити на
офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради та в друкованому виданні на місцевому рівні).
6. Визначити дату та місце громадських слухань – 21 липня 2020 року в приміщенні адміністративного будинку на пл.
Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий поверх, велика зала засідань.
Порядок денний:
з 11.10 до 11.30 — реєстрація учасників та роз'яснення щодо проведення громадських слухань,
з 11.30 до 11.45 — доповідь розробника та/або замовника про розроблений
проект містобудівної документації,
з 11.45 до 12.00 — запитання та відповіді на запитання,
з 12.00 до 12.15 — прийом пропозицій
(зауважень) у письмовій та/або усній формі.
7. Громадські слухання проводити з
дотриманням заходів, запроваджених актами законодавства в процесі реалізації
карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 на період, визначений постановами Кабінету Міністрів
України.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ

Про організацію та проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів у проекті містобудівної
документації «Детальний план території, що розташована по
вул. Новопромисловій та вул. Кульчицького в місті Вишгороді
Київської області, площею близько 41,00 га»
Розпорядження № 78
від 08 липня 2020 року
Керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 42, ст.
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, ст. 21
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України 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»:
1. Організувати та провести процедуру розгляду та врахування пропозицій
громадськості у проекті містобудівної
документації «Детальний план території, що розташована по вул. Новопромисловій та вул. Кульчицького в місті
Вишгороді Київської області, площею
близько 41,00 га». Розробник проектної
документації — Товариство з обмеженою відповідальністю «Головне архітектурне планувальне бюро», 07301,
м. Вишгород, пл. Шевченка, офіс 113.
Директор — Коваленко Наталія Дмитрівна.
2. Визначити місце та термін для
ознайомлення з матеріалами містобудівної документації «Детальний план
території, що розташована по вул. Новопромисловій та вул. Кульчицького в
місті Вишгороді Київської області, пло-

щею близько 41,00 га»: м. Вишгород, пл.
Шевченка, 1, каб. 63-в та на офіційному
веб-сайті Вишгородської міської ради.
Відповідно до процедури громадського обговорення, строк ознайомлення з
проектом містобудівної документації та
надання пропозицій (зауважень) — 30
днів з дня оприлюднення проекту містобудівної документації у засобах масової
інформації. Письмові пропозиції (зауваження) надсилати за адресою: 07301, м.
Вишгород, пл. Шевченка, 1, Вишгородська міська рада, скановані копії письмових пропозицій на електронну адресу
vyshgorod946@gmail.com.
3. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням
прізвища, імені та по батькові, місця
проживання, із особистим підписом.
Юридичні особи подають пропозиції із
зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні
пропозиції не розглядаються.
4. Посадова особа, відповідальна за
організацію розгляду пропозицій громадськості, — Карпов В.А., заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Строк подання
пропозицій — протягом 30 днів з дня
публікації оголошення.
5. Організаційному відділу виконавчого комітету Вишгородської міської
ради забезпечити оприлюднення даного розпорядження та проекту міс-

тобудівної документації в порядку, передбаченому чинним законодавством
(розмістити на офіційному веб-сайті
Вишгородської міської ради та в друкованому виданні на місцевому рівні).
6. Визначити дату та місце громадських слухань — 21 липня 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 учасників та роз'яснення щодо проведення
громадських слухань,
з 09.30 до 09.45 — доповідь розробника та/або замовника про розроблений проект містобудівної документації,
з 09.45 до 10.00 — запитання та відповіді на запитання,
з 10.00 до 10.15 — прийом пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній
формі.
7. Громадські слухання проводити з
дотриманням заходів, запроваджених
актами законодавства в процесі реалізації карантину, з метою запобігання
поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на
період, визначений постановами Кабінету Міністрів України.
8. Контроль за виконанням цього
розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ
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Про припинення
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 № 77
від 08 липня 2020 року
Розглянувши звернення Мусієнко
О.М. та Ніколаєнко С.А., керуючись ст.
ст. 25, 26, 42, 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»:
1. Припинити 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».
2. Контроль за виконанням цього
розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ

Про створення
комісії з визначення
та відшкодування
збитків власникам
землі та
землекористувачам
на території міста
Вишгорода
Керуючись ч. «б» п. 1 ст. 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. ст. 156, 157 Земельного
кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року №
284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», з метою ефективного
використання суб’єктами земельних відносин, відповідно до п. 2 ч. 2 Земельного кодексу України, виконавчий комітет
Вишгородської міської ради прийняв
рішення № 112 від 14 квітня 2020 року
про створення комісії з визначення та
відшкодування збитків власникам землі
та землекористувачам на території міста Вишгорода.
Враховуючи вищевикладене, повідомляємо, що 15.07.2020 р. о 15.00 у малій
залі адмінбудинку відбудеться засідання
комісії.
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РАКУРС

Вишгород
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Вимагаємо на наступну каденцію роботи органів місцевого самоврядування
в Україні залишити субрегіональний рівень адміністративно-територіального
устрою в Україні (райони) таким, як він є на даний час
Відкритий лист, депутатське звернення та петиція:
Шановні депутати Верховної Ради!
Звертаємось до вас як
громадяни України, як виборці та платники податків.
Відповідно до статті 132
Конституції України, територіальний устрій ґрунтується на засадах єдності
та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у
здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням
їх історичних, економічних, екологічних, географічних
і демографічних особливостей, етнічних і культурних
традицій.
Стаття 133 Конституції України визначає наступну систему адміністративно-територіального устрою
України: Автономна Республіка Крим, області, райони,
міста, райони в містах, селища і села.
У державі триває реформа децентралізації та створення нового адміністративно-територіального устрою
України. Перший етап цих реформ — створення ОТГ —
ретельно готувався протягом останніх років, обговорювався з громадськістю та органами місцевого самоврядування та є наразі закінченим і зрозумілим (затверджено
100 відсотків перспективних планів), що дає можливість
провести місцеві вибори в жовтні 2020 року на базі нових
адміністративно-територіальних одиниць (ОТГ).
Проте реформування другого, субрегіонального рівня адміністративно-територіального устрою країни (районів), наразі тільки почалося, відповідні зміни до Кон-

ституції України та інших законів ретельно не обговорені
та не прийняті, відсутній Закон України «Про засади
адміністративно-територіального устрою України». Попередній план об’єднання районів, запропонований обласними державними адміністраціями та Міністерством
розвитку громад та територій України, є поспішним,
незрозумілим, викликає багато протиріч. Не враховувалась думка громадськості, питання не розглядалось
на регіональному рівні обласними радами, не вирішені
питання розподілу спільної комунальної власності.
Метою адміністративно-територіальної реформи
є покращення надання адміністративних послуг населенню та економія бюджетних коштів. Ефективність
роботи територіальних органів виконавчої влади означає якісне здійснення своїх функцій на прийнятному,
визначеному законодавством рівні при належному навантаженні на апарат.
Проте створення поспіхом нових укрупнених районів, зміна центрів районів та непідготовленість організаційних та кадрових структур не тільки не створює
покращення послуг населення, а навпаки — ускладнює.
Крім того, поспішне утворення нових районів та
ліквідація старих потребує суттєвих додаткових бюджетних коштів. Наразі маємо великі виклики в нашій
державі — війна, економічна криза, епідемія. Витрата
додаткових грошей на створення нових адміністративних центрів при тому, що є існуюча діюча система,
може стати ризикованим для виконання Державного
бюджету та економічно неефективним. Як платники
податків, ми, громадяни України, вимагаємо раціонального їх використання!
Крім того, маємо виборчий рік. Варто врахувати,
що до моменту призначення чергових місцевих виборів Центральна виборча комісія має переформатувати
свою роботу під новий адміністративно-територіальний устрій. Якісне формування субрегіонального рівня

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЄКТ

В
Україні
стартував
Національний проєкт зі збереження
та популяризації традицій бортництва. Національний проєкт «Бортництво Полісся: архаїчна традиція
у сучасному вимірі» презентували у Київській обласній державній
адміністрації.
Проект
об’єднує
Київську, Житомирську та Рівненську області і покликаний популяризувати і зберегти традиції бортництва та бджолярства.
Проєкт реалізується за підтримки
Українського культурного фонду. Ініціатором проєкту став Вишгородський
історико-культурний заповідник. Партнерами виступили Управління культури і туризму Ріненської обласної державної адміністрації, Вишгородська
міська рада, Олевський краєзнавчий
музей та Сарненський історикоетнографічний музей. Проєкт також
підтримали Київська, Житомирська
та Рівненська обласні державні адміністрації.

є беззаперечною умовою для проведення чесних виборів відповідно до чинного законодавства. Однією з
основних, базових засад виборчого законодавства
розвинених країн є недопущення напередодні виборів
змін до законодавства, які можуть вплинути на виборчий процес. Проте саме таку ситуацію ми маємо зараз — незакінченість адміністративно-територіальної
реформи в частині субрегіонального рівня та незрозумілість повноважень адміністрацій та рад нових районів за три місяці до виборів матиме суттєвий вплив на
наше вільне та врівноважене волевиявлення.
Звертаємось до вас з вимогою законодавчо
забезпечити якісну підготовку другого етапу децентралізації — реформи субрегіонального рівня
адміністративно-територіального устрою України (з ретельними прорахунками, врахуванням
об’єктивної ситуації на місцях та громадськими
слуханнями на регіональному рівні) в строк до наступних чергових місцевих виборів в Україні та залишити на наступну каденцію повноважень місцевих рад субрегіональний рівень таким, яким він є,
в межах і кількості існуючих районів, з корекцією
тільки на затверджені межі ОТГ.
А доти — збережіть наші існуючі райони!
ВИШГОРОДСЬКОМУ РАЙОНУ — БУТИ!
Шановні земляки,
цей відкритий лист, мій відповідний депутатський
запит та електронну петицію ми спрямовуємо до Верховної Ради України напередодні розгляду нею питання про зміну районів.
Прохання — підтримати петицію.
З повагою,
Андрій ПЕЩЕРІН,
депутат Київської обласної ради

В Україні створять віртуальний
Музей бортництва

Як відомо, традиції бортництва в
Україні налічують більш ніж 1000 років, воно відігравало значну роль у
соціально-економічному житті Східної
Європи. Щоб презентувати та популяризувати цю архаїчну традицію, організатори проєкту зберуть всю інформацію з 9 музейних установ України
та розмістять її у віртуальному Музеї
бортництва.
За словами заступника голови Київської обласної державної
адміністрації Дмитра Назаренка, потрібно об’єднати зусилля, аби популяризувати бортництво як елемент
нематеріальної культурної спадщини
України. «На сьогодні Київська облдержадміністрація активно долучається
до реалізації національного проєкту.
Для нас важлива популяризація бортництва, як елементу нематеріальної
культурної спадщини та використання
його, як об’єкту історико-культурної
спадщини національного значення»,
— заявив Дмитро Назаренко.

Заступник голови Рівненської ОДА
Сергій Гемберг наголосив, що Рівненщина перебуває на площинах Волині
і Полісся, і має давні традиції бортництва. «Подібні проєкти показують
гарний приклад об’єднання. Я тішуся
ініціативі наших колег, вони вказують
на великий історичний код, традиції і
автентичність. Ми з радістю підтримуємо і приєднуємося до цього проєкту»,
— зазначив пан Гемберг.
«Ми стовідсотково підтримуємо, це
мегапроєкт, і ми винайдемо ресурси
для його реалізації. Недарма бджолу
називають «комаха Божа». Ці традиції
йдуть від діда-прадіда. Даний музей
дасть можливість популяризації цього
ремесла. Ми не маємо права втратити те, що наші предки передавали з
покоління в покоління», — зазначив
заступник голови Житомирської ОДА
Володимир Федоренко.
Відомий знавець бджолярства та
бортництва, Президент України (20052010 рр.) Віктор Ющенко підкреслив,
що тема бортництва розкриває спосіб життя наших дідів-прадідів. «Дуже
прикро відчувати, що з одного боку ми
— одна з поважних, знаменитих бджолярських країн, а з іншої — закриваємо кафедри бджолярства, не розвиваємо музейну справу. Треба створити
пан-національний музей, присвячений
зеленому
довкіллю,
збереженню
бджоли, вшануванню бортництва. І тут
важлива солідарність, бо такий музей
силами однієї інституції або території
не зробиш», — впевнений Віктор
Ющенко.
Міністр культури (2014 р., 2016-2019

рр.) Євген Нищук звернув увагу на те,
що бортництво — це елемент світового збереження екосистеми. «Під час
пандемії коронавірусу найголовніше,
що може протистояти COVID, — це
імунітет. А звідки тому імунітету братися, як не від наших цілющих бджіл, які
плодоносять з наших чистих трав, рослин і квіток?», — зазначив пан Євген.
На думку організаторів, просвітницькі матеріали проєкту у подальшому можуть стати основою досьє для
номінування традиції до Репрезентативного списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.
Куратор проєкту, директор Вишгородського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук
Влада Литовченко розповіла, що одне
із завдань проєкту — зробити фотота відеофіксацію представників цього
ремесла у Київській області, скласти
облікову картку і подати її на розгляд
експертної ради НКС (нематеріальної
культурної спадщини України).
У межах проєкту також передбачено онлайн-урок для школярів трьох
областей, онлайн науково-практична
конференція, онлайн фотопроєкт, а
також розробка і видання іміджевого
фотоальбому з 12 науковими статтями фахівців та цілий комплекс інших
заходів.
Проєктний менеджер програми
«Інноваційний культурний продукт»
Українського культурного фонду Наталія Бриль визначила, що проєкт дуже
насичений, навіть не зважаючи на те,
що через пандемію усі активності довелося перевести у онлайн-формат.
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ПОНЕДІЛОК, 13 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, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:25 «Свiт навиворiт»
12:25 «Любий, ми
переїжджаємо»
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 «Грошi 2020»
23:45 «Дубiнiзми 2020»
00:05 Х/ф «Серце
дракона»
2+2

06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «Джедаi»
07:00 Т/с «Опер за
викликом-3»
10:00 «Помста природи»
10:25 «Загублений свiт»
14:15 Х/ф «Чорна вода»
16:15 Х/ф «Вiтряна рiка»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:15 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»
23:50 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»

13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:25 Телепродаж
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
Австралiя»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30, 22:40 Д/ц «Дикi
тварини»
18:55, 20:20 Д/ц «СуперЧуття»
19:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:40 Святi та грiшнi

UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,

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
12:30 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Сонячний
листопад»
23:30 Т/с «Таксистка»

Полтавою
14:30, 19:00, 20:00 Танька
i Володька
15:30, 22:00 Одного разу
в Одесi
16:00 Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
23:00 Т/с «Матусi»

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

СТБ
07:00 Т/с «Джованнi»
08:55 Т/с «Коли ми
вдома»
09:20 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:15, 14:50
«СуперМама»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Крiпосна»
18:00 «Один за всiх»

справедливостi
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Сонячний
листопад»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «Дiм надiї»

Полтавою
14:30, 19:00, 20:00 Танька
i Володька
15:30, 22:00 Одного разу
в Одесi
16:00 Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
23:00 Т/с «Матусi 2»

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

СТБ
07:00 Т/с «Джованнi»
08:55 Т/с «Коли ми
вдома»
09:20 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:20 «СуперМама»
14:15, 14:50 Т/с
«Крiпосна»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»

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
12:30 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Сонячний
листопад»
23:30 Т/с «Вiр менi»

12:30 Вечiрка 3
13:30 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30, 19:00, 20:00 Танька
i Володька
15:30, 22:00 Одного разу
в Одесi
16:00 Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
23:00 Т/с «Матусi 2»
00:00 ЛавЛавСar 3

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

СТБ
06:55 Т/с «Джованнi»
08:55 Т/с «Коли ми
вдома»
09:20 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:20 «СуперМама»

09:30 Реальна мiстика
12:30 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Сонячний
листопад»
23:20 Слiдами

Полтавою
14:30, 19:00, 20:00 Танька
i Володька
15:30, 22:00 Одного разу
в Одесi
16:00 Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
23:00 Т/с «Матусi 2»

20:15, 22:45 Т/с
«Акушерка»
22:55 Т/с «Подвiйне
життя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
08:50 Improv Live Show
10:30 Х/ф «Твої, мої та
нашi»
12:00 Х/ф «Тварина»
13:30 Х/ф «Цiпонька»
15:30 Таємний агент
19:00 Аферисти в
мережах
20:50 Х/ф «Одiсея»
00:20 Х/ф «П’ятдесят
вiдтiнкiв темряви»
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з

Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:10, 12:25 Х/ф «Пробач,
хочу з тобою одружитися»
13:50 Х/ф «Пiсля весiлля»
15:50 «Чекай мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Територiя
краси»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини

10:05 Секретний фронт
11:05, 13:20 Т/с «Розтин
покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25, 16:20 Х/ф
«Переслiдуючи «Красний
Октябрь»
16:35 Х/ф «Поклик вовка»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:10, 21:25 Х/ф
«Кавалерiя»
22:45 Свобода слова
23:55 Х/ф «Засiдка»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 18:10 Д/с «Крила
вiйни»
08:15, 15:30 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 «Бойовий
вiдлiк»
16:10, 00:10 Д/с «Щось
пiшло не так: зворотнiй
вiдлiк до катастрофи»
17:10 Д/с «Нижче тiльки
пекло»
19:25 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»

ВIВТОРОК, 14 ЛИПНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:15 «Свiт навиворiт»
12:15 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:15, 14:55 «Мiняю
жiнку 14»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:30 Т/с «Кухня»
22:10 Х/ф «Дуплекс»
23:55 Х/ф «Щасливе
число Cлевiна»
2+2
07:00 Х/ф «Вища сила»
08:45 Х/ф «Чорна маска»

10:40 «Помста природи»
11:20, 17:20 «Загублений
свiт»
14:00 Х/ф «Перлини
дракона»
15:25 Х/ф «Веселi
канiкули»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:20 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»
23:55 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»

11:25 Телепродаж
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
Австралiя»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55, 20:20 Д/ц «СуперЧуття»
19:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:40 #ВУКРАЇНI
22:15 Д/ц «Дикi тварини»
00:00 Перша шпальта

UA:ПЕРШИЙ
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
12:30 Агенти

18:00 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с
«Акушерка»
22:55 Т/с «Подвiйне
життя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20, 01:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
10:00 Х/ф «Подорож
єдинорога»
13:10 Екси
15:10, 19:00 Аферисти в
мережах
20:50 Х/ф «У пастцi часу»
22:50 Х/ф «Риба
Франкенштейна»
00:30 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
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
10:25, 13:20, 21:25 Т/с
«Розтин покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Денне свiтло»
16:25 Х/ф «Кавалерiя»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
23:25 Т/с «Винищувачi»

00:40 Т/с «Загубленi»

22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Територiя
краси»

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 18:10 Д/с «Крила
вiйни»

08:15, 15:30 Д/с
«Неймовiрнi винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
12:30 Є сенс
13:10, 14:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
16:10 Д/с «Щось пiшло не
так: зворотнiй вiдлiк до
катастрофи»
17:10 Д/с «Нижче тiльки
пекло»
19:25 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»

СЕРЕДА, 15 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, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:15 «Свiт навиворiт»
12:15 «Любий, ми
переїжджаємо»
12:50, 14:45 «Мiняю
жiнку 14»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:30 Т/с «Кухня»
22:10 Х/ф «Хочу як ти»
00:20 Х/ф «Нема дурних»

07:00 Х/ф «40 днiв та
ночей»
08:40 Х/ф «Вiдплата»
10:45 «Помста природи»
11:00 «Рiшала-2»
13:00, 17:20 «Загублений
свiт»
14:00 Х/ф «Великий
переполох у Малому
Китаї»
15:50 Х/ф «Час скажених
псiв»
19:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:15 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»
23:50 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «Джедаi»

UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,

15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:25 Телепродаж
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
Австралiя»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:55, 20:20 Д/ц «СуперЧуття»
19:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:40 Бюджетники
22:15 Д/ц «Дикi тварини»
00:00 Спiльно
ТРК «УКРАїНА»

14:15, 14:50 Т/с
«Крiпосна»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:00 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с
«Акушерка»
22:55 Т/с «Подвiйне
життя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20, 01:30 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
10:00 Х/ф «Одiсея»
13:20 Екси
15:10 Кохання на
виживання
17:00, 19:00 Хто зверху?
20:50 Х/ф «Центурiон»
22:40 Х/ф «Хоробрi
перцем»

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
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:15, 13:25, 21:25 Т/с
«Розтин покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:20 Х/ф
«Вигнанець»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
23:20 Т/с «Винищувачi»
5 КАНАЛ
07:15, 18:10 Д/с «Крила

вiйни»
08:15, 15:30 Д/с
«Неймовiрнi винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
12:30 Про вiйсько
13:10, 14:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
16:10, 00:10 Д/с «Щось
пiшло не так: зворотнiй
вiдлiк до катастрофи»
17:10 Д/с «Нижче тiльки
пекло»
19:25 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»

ЧЕТВЕР, 16 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, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:15 «Свiт навиворiт»
12:15 «Любий, ми
переїжджаємо»
12:45, 14:55 «Одруження
наослiп»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:30 Т/с «Кухня»
22:10 Х/ф «Ми купили
зоопарк»
00:30 Х/ф «Велогонка без
правил»

06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:35 «Джедаi»
07:00 Х/ф «Льодовиковий
перiод»
08:40 Х/ф «Закон
доблестi»
10:35 «Помста природи»
10:50, 17:20 «Загублений
свiт»
13:45 Х/ф «Тактична
сила»
15:20 Х/ф «Не виходь!»
18:55 31 тур ЧУ з футболу
«Динамо»-«Зоря»
21:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»
23:40 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»

2+2

UA:ПЕРШИЙ

07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
Австралiя»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Бюджетники
18:55, 19:55 Д/ц «СуперЧуття»
19:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:40 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/ц «Дикi тварини»
00:00 #ВУКРАЇНI
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi

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

СТБ
06:55 Т/с «Джованнi»
08:55 Т/с «Коли ми
вдома»
09:25 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:20 «СуперМама»
14:15, 14:50 Т/с
«Крiпосна»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:00 «Один за всiх»

20:15, 22:45 Т/с
«Акушерка»
22:55 Т/с «Подвiйне
життя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
10:00 Х/ф «Колiр
чаклунства»
13:20 Екси
15:30 Заробiтчани
17:00, 19:00 Хто зверху?
20:50 Х/ф «Три
мушкетери»
22:50 Х/ф «Iсторiя вiчного
кохання»
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
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Територiя
краси»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 13:20 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35, 16:20 Х/ф «Вежiблизнюки»
16:35 Х/ф «Прибуття»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Анти-зомбi
21:25 Т/с «Розтин
покаже»
23:20 Т/с «Винищувачi»

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 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 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Анти-зомбi
11:05, 13:25 Х/ф «Змiї на
борту лiтака»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 Х/ф «Iдеальна
втеча»
15:30, 16:20, 22:55 Скетчшоу «На трьох»
17:10, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 18:10 Д/с «Крила

вiйни»
08:15 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
13:10, 14:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
15:30 Д/с «Життя через
об’єктив»
16:10, 00:10 Д/с «Щось
пiшло не так: зворотнiй
вiдлiк до катастрофи»
17:10 Таємницi вiйни
19:25 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 7 ЛИПНЯ 2020 Р О К У
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:15 «Свiт навиворiт»
12:15 «Любий, ми
переїжджаємо»
12:50, 15:00 «Одруження
наослiп - 5»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:30 «Лiга смiху.
Дайджест»
22:30, 00:15 «Вечiрнiй
квартал»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»

06:20, 18:45 «Джедаi»
06:40 Х/ф «Перлини
дракона»
08:05 Х/ф «Великий
переполох у Малому
Китаї»
09:55 «Помста природи»
11:25, 17:20 «Загублений
свiт»
14:10 Х/ф «Швидкий i
жорстокий»
15:50 Х/ф «В’язень»
19:15 Х/ф «Леон-кiлер»
21:15 Х/ф «22 кулi»
23:25 Х/ф «Її звали Нiкiта»
UA:ПЕРШИЙ
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон

09:30 Т/с «Жiночий рай»
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi подорожi
американською
залiзницею» - «Грандiознi
подорожi залiзницею
Аляски та Канади»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Перша шпальта
18:55, 21:40 Д/ц «Дикi
тварини»
19:30 Д/ц «Супер-Чуття»
22:15 Свiтова медицина.
Непал - медицина
вершин
22:40 Свiтова медицина.
Iспанiя - госпiталь у
вiдкритих водах
00:00 Схеми. Корупцiя в

деталях
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
11:00 Т/с «Нiма»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 3»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22:00, 23:20 Т/с
«Добрими намiрами»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка
2»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянка-

селянка
12:30 Вечiрка 3
13:30 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30, 19:00, 20:00 Танька
i Володька
15:30 Одного разу в Одесi
16:00 Сiмейка У
21:00 Х/ф «Зоонаглядач»
22:50 Х/ф «Вбивство у
Схiдному експресi»
00:50 ЛавЛавСar 3
СТБ
06:50 «Урятуйте нашу
родину - 2»
08:35, 19:00 «Наречена
для тата 3»

10:25, 14:50, 18:15 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
20:50, 22:45 Т/с «Рецепт
кохання»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
12:10 Топ - модель поукраїнськи
17:00 Х/ф «У пастцi часу»
19:00 Х/ф «Бiблiотекар»
20:50 Х/ф «Бiблiотекар 2»
22:50 Х/ф «Бiблiотекар 3»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини

ICTV

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

07:15, 18:10 Д/с «Крила
вiйни»
08:15, 15:30 Д/с
«Неймовiрнi винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
13:10, 14:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
16:10 Д/с «Щось пiшло не
так: зворотнiй вiдлiк до
катастрофи»
19:25 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»

СУБОТ А , 18 ЛИПНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
12:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
17:00 Х/ф «Три iкси»
19:30 ТСН
20:15 «Вечiрнiй квартал»
22:00 «Українськi сенсацiї
2020»
23:10 «Свiтське життя.
2020»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
07:15 «Загублений свiт»
15:15 Х/ф «Перехрестя»
17:10 Х/ф «Останнiй
кордон»

19:00 Х/ф «Принц»
20:45 Х/ф «Ефект колiбрi»
22:40 Х/ф «Колонiя»
UA:ПЕРШИЙ
07:15 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
09:05 Енеїда
10:10 Х/ф «Кохання живе
три роки»
12:00 Д/ц «Дикi тварини»
12:30 «Секрети Сонячної
системи»
13:30 Свiтова медицина.
Непал - медицина
вершин
15:00 UA Фольк. Спогади
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
18:00 Велика вечiрня

(УГКЦ)
19:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20:00 Д/ф «Патагонiя: вiд
Буенос-Айреса до мису
Баїа»
21:20 Д/ц «Супер-Чуття»
22:00 Х/ф «Чоловiк, який
убив Дон Кiхота»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Реальна мiстика
09:00, 15:20 Т/с
«Сонячний листопад»
17:00, 20:00 Т/с
«Сурогатна мати»
22:00 Т/с «Коли
повертається минуле»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:00 М/ф
«Суперкоманда»
11:45 Х/ф «Паперовi
мiста»
13:45, 14:40, 15:35, 21:30
Танька i Володька
14:15, 16:30 Сiмейка У
15:10, 19:30, 20:30
Одного разу в Одесi
16:05, 22:00 Країна У
17:00 Х/ф «Зоонаглядач»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Х/ф «Весiльний
Марш 3: Зустрiчайте
наречену»

СТБ
06:30, 10:30 Т/с «Донькиматерi»
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрки»
17:00, 22:30 «Хата на
тата»
19:00 «МастерШеф
Професiонали 2»
НОВИЙ КАНАЛ
07:50 Таємний агент
08:50 Варьяти
11:50 Хто зверху?
15:10 Х/ф «Серце
дракона»
17:10 М/ф «Ваяна»
19:00 Х/ф «Президент
Лiнкольн: Мисливець на

вампiрiв»
21:00 Х/ф «Боги Єгипту»
23:20 Х/ф «Центурiон»
ІНТЕР
06:30 «Слово
Предстоятеля»
06:40 Х/ф « СтiбкиДорiжки»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Сiм старих i
одна дiвчина»
12:35 Х/ф «Раз на раз не
приходиться»
14:00 Х/ф «Живiть у
радостi»

15:30 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
15:40 Х/ф «Самогонники»
16:00 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
18:00, 20:30 Т/с
«Пристрастi по Зiнаїдi»
20:00 «Подробицi»
22:40 Концерт «Стас
Михайлов. Народний
корпоратив»
ICTV
06:10 Т/с «Марк +
Наталка»
08:30 Скетч-шоу «На
трьох»
10:25, 13:00 Т/с «Розтин
покаже»
12:45 Факти. День

14:20 Х/ф «Впiймай мене,
якщо зможеш»
16:55 Х/ф «Пiсля заходу
сонця»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Хенкок»
20:50 Х/ф «Дикий, дикий
Вест»
22:45 Х/ф «Метод Хiтча»
5 КАНАЛ
07:20, 08:15 Д/с
«Неймовiрнi винаходи»
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:40 Натхнення
09:15 Копiйка до копiйки
10:10, 12:15
Медекспертиза

10:30 Майстри ремонту
11:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
12:35, 15:35 На власнi очi
13:15, 14:15 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
16:10, 00:10 Д/с «Щось
пiшло не так: зворотнiй
вiдлiк до катастрофи»
17:10 Д/с «Нижче тiльки
пекло»
18:10 Про вiйсько
19:15 Особливий погляд
21:20 Вечiрнiй
преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00, 23:00 Д/с
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»
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6 липня — свято Вишгородської ікони Божої Матері
Вкрадена українська святиня й досі у
Москві.
Найбільша реліквія російської церкви — Володимирська ікона — насправді
є Вишгородською Богородицею Ніжності.
До 1155 року ікона була однією з головних святинь України-Руси.
Автором знаменитої ікони вважають сучасника Богородиці євангеліста Луку.
Впродовж 863-х років право власності
російської церкви тримається на злочині і
брехні.
Черговий російський міф твердить: «до
половины 5 века икона оставалась в Иерусалиме. При Феодосии младшем ее перенесли в Константинополь, откуда в 1131 г. она
была прислана на Русь, как подарок Юрию
Долгорукому от Константиновского Патриарха».
Але всі історичні джерела свідчать, що
у 1131 р. великим Київським князем був
Мстислав Великий. Юрій Долгорукий у той
час виконував обов’язки удільного князя
далекого Ростово-Суздальського регіону.
Мстислав і Юрій були синами славнозвісного
Володимира Мономаха.
Мстислав посів київський престол по
смерті Володимира Мономаха. Він керував
державою так славно, що удостоївся ймення Великий. Князь був мужнім лицарем і мудрим державцем.
Він умів владарювати і тримати порядок у
середині держави.
Великий князь помер у 1132 р. і був похований у збудованому ним Федорівському
монастирі в Києві.
Незадовго по смерті церква зарахувала
його до лику святих.
І тому, повертаючись до історії ікони Богородиці, цілком логічно, що саме такому
славному володарю передали із Константинополя безцінний образ.
Із Юрієм Долгоруким все було інакше.
Державником він був нікчемним, невтомно намагався загарбати столицю Русі — Київ,
за що літописці охрестили його Довгоруким.
Княжа мрія збулася аж у 1156 р. Але не-

надовго.
Великим київським князем Юрій побув
два роки і помер насильницькою смертю
(його отруїли). Кияни, дізнавшись про кончину нелюбого правителя, погромили князівські хороми і «всіх суздальців із безчестям
вигнали з міста».
Юрій
Довгорукий, завоювавши Київський престол, поставив свого сина Андрія
у Вишгороді і призначив його своїм наступником.
Молодому княжичу, звісно, хотілось стати великим князем. Але йому подобалось
єдиновладдя, а київські традиції цього не дозволяли.
З досвіду батька Боголюбський знав,
що киянам треба годити, бо нелюбого князя
можуть прогнати або замордувати. І він зрозумів, що великим і самовладним він може
бути тільки на Суздальщині. Для цього забите і віддалене Суздальське князівство він
постановив зробити престольним, тобто у
всьому рівнозначним Києву.
І однієї ночі Андрій Боголюбський викрав з церкви чудотворну ікону Богородиці
із Вишгорода і повіз її в Суздаль. Саме викрав, тому що ця ікона була надзвичайно
шанована у Вишгороді і по всій Русі. Біля неї
відбувались неймовірні дива, і сила силенна
паломників із усієї країни приходили вклонитися Вишгородській Богородиці Ніжності.
Тому про добровільну передачу городянами
безцінної святині, та ще й синочку розгульного князя, не могло бути і мови.
Але Боголюбський розумів, що почин нової столиці конче має супроводжувати якийсь
знак Божого благословення. Вишгородська
святиня ідеально для цього підходила. Це і
спонукало князя вчинити святокрадство.
По дорозі до північних земель князь Андрій вирішив, що незрівнянно зручнішим для
заведення нових порядків буде Володимир
— невелика слобода неподалік Суздалі.
І придумує міф: «Во время молитвы к
нему явилась Пресвятая Дева и велела поставить икону во Владимире. Это стало причиной, почему великий князь сделал Влади-

мир столицей».
Поставивши крадену святиню у Володимирі, Андрій проголосив себе великим князем і заходився робити там другий Київ — із
Золотими воротами, Успенським Собором,
але титул, самовільно вкрадений, викликав
тільки скептицизм, і він залишався одним із
удільних князів.
Виправити таку ситуацію Боголюбський
вирішив знищенням Києва.
У перший тиждень великого посту розпочав погром міста.
«Грабували вони увесь город, — пише літописець, — і монастирі, і Софію, і Десятинну
Богородицю, і не було помилування нікому:
церкви горіли, християн убивали....і всі святині забрали, монастир Печерський підпалили.
Сталося це у 1169 р.
Військо Боголюбського повернулося до
Володимира з честю, славою і з прокляттям.
До остаточного приниження загальноруської
столиці Андрій поставив Київським князем
безвольного та неавторитетного Гліба Переяславського. А сам утвердив свій титул великого Володимирського князя. Але ненадовго.
Бо з руїн і попелу престольний Київ несподівано постав знову.
Нелюбого князя Гліба кияни терпіли два
роки. А потім його хтось отруїв.
Розгніваний Андрій надіслав до Києва
посла з вимогою видати осіб, причетних до
вбивства. А йому відмовили, натомість обстригли голову і бороду, що було найбільшим
приниженням.
І Андрій Боголюбський із величезним військом (50 тис. воїнів) вирушив на Київ. Але
дійшов лише до Вишгорода і здобути Київ не
зміг.
Обороною міста керував князь Мстислав
Хоробрий, який «крім Бога, не боявся нікого». Андрія Боголюбського убили його бояри.
Ікона Божої Матері у Володимирі була
235 років. Перед загрозою війська Тамерлана її перевезли до Москви.
Багато чудес порятунку московського
люду від нападників пов’язують з божествен-

ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ

ним заступництвом Вишгородської (Володимирської) Богородиці. І зберігалася вона у
Третьяковській галереї.
Потім її передали церкві. Але під час
передачі святині в руки патріарху Алєксєю,
образ несподівано тріснув. Очевидці стверджують, що один із ієрархів церкви на це
промовив: «На жаль, Богородиця вже більше
нам не належить».
Не будьмо байдужими, пам’ятаймо, чиїх
синів, чиї ми діти. Історія і пам’ять української
землі трагічна, сумна і гірка — але в нікого не
вкрадена. Пам’ятаймо про це!
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА
з питань духовності і просвітництва,
голова громадської організації «Духовнопросвітницький центр «Спадщина»

Сльоза на камені
НА ЖИТТЄВИХ ПЕРЕХРЕСТЯХ
Після кількамісячного затворництва у
зв’язку з пандемією COVID кожна зустріч
із знайомими здебільшого залишає гіркотний осад. Чомусь коронавірусна інфекція
негативно вплинула багатьом не тільки на
психологічний стан, а зруйнувала родинні
стосунки між найдорожчими людьми. Хоча
це спостерігалося й раніше.
Матеріальна вигода деколи знівелювала
кращі людські якості — доброту, взаємопідтримку, вміння поспівчувати і в тяжку хвилину
підставити дружнє плече.
Мене просто шокувала розповідь сорокарічної Валі (імена змінено з етичних міркувань).
Ми знайомі давно, деякі подробиці непростого
щастя цієї жінки вона мені розповідала й раніше. Їх у матері було п’ятеро.
Здається, усі вигріті під її серцем, виколисані в любові. Звичайно, доля склалася у всіх
по-різному. Дружні стосунки підтримували завдяки матері, яка хотіла зберегти у дітей родинні почуття.
Після передчасної материної смерті чорна
смуга розділила колись рідних людей. Декому
здалося, що його обділили у спадщині. Найстарша сестра залишилася у квартирі, де всі
виросли, а тепер їм там не було місця. Вона,
за материним заповітом, мала б продати дачу і

допомогти іншим, зокрема й на лікування тяжко хворого племінника.
Добрі наміри залишилися на папері, бо
найбагатша спадкоємиця пішла вслід за
матір’ю. Як з’ясувалос, сімейне надбання вона
заповіла братові. Той швидко освоївся в ролі
спадкоємця, і на поріг нікого не пустив із рідних, не дозволив узяти на пам’ять хоча б якусь
дрібницю.
Валя тільки гірко зітхнула, витерла непрохану сльозу. Із болем додала, що на могилку,
крім неї, ніхто не приходить. Очевидно, земних
турбот вистачає, немає часу згадати померлих.
Шкода, що матеріальні статки і люблячих
синів та доньок іноді штовхають на негідні
вчинки. Випадково дізналася про долю моєї колеги. Такої любові до неньки та відданості мені
не доводилося спостерігати. Завжди уважний
Котик матері приносив на роботу різні солодощі, маленькі подарунки.
А потім одружився і виїхав в іншу країну.
Спонукав матір продати квартиру (батько помер, то син не зміг приїхати) і переїхати до нього. Коли чималенька сума опинилася у руках
люблячого сина і жаднючої невістки, любов
розтанула услід за літаком, яким прилетіла
мати. Невістка на дух не переносила стареньку свекруху і категорично відмовилася жити з
нею під одним дахом.

Тож довелося матері на старості опинитися
у добрих людей, які дали прихисток нещасній.
Очевидно, жадібність декому витруює з
душі і серця все людське.
Ще одна знайома гірко поплатилася за
безмежну любов до єдиного сина. Усе життя
дбала про його забезпечення — працювала на
кількох роботах, навіть переїхала жити потім у
село, щоб він із сім’єю залишився господарювати у квартирі. Доки Тетяна садила та поливала городину, передавала овочі і фрукти дорогим дітям, вони гідно їй віддячили. Квартиру

продали, купили в іншому районі і записали її
на невістку. Нібито мали намір придбати колись і на господаря, яку будуть здавати. Про
матір не йшлося.
Коли Тетяна від потрясіння захворіла, то в
лікарні її відвідувала подруга та добрі сусіди.
Рідні були зайняті облаштуванням чергової
квартири, де для неї місця також не було.
Де вона нині — невідомо. Та нехай кожному воздасться по ділах його.
Ольга ДЯЧЕНКО

НЕДIЛЯ , 19 ЛИПНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:15, 07:05 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25 «Свiт навиворiт»
17:30 Х/ф «Три Iкси-2:
Новий рiвень»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Мiст шпигунiв»
23:35 Х/ф «Темнi уми»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
07:15 «Загублений свiт»
13:15 Х/ф «Капiтан Грiм»
15:20 Х/ф «Повернення
Геркулеса»
17:10 Х/ф «Герой»
19:00 Х/ф «Конанварвар»
21:30 Х/ф «Геркулес»

23:10 Х/ф «Сага:
Прокляття тiнi»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
00:00 Новини
07:15 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
08:15 Шо? Як?
09:00 Божественна
лiтургiя Православної
Церкви України у
шосту недiлю пiсля
П’ятидесятницi у
Храмi Положення Ризи
Пресвятої Богородицi (с.
Шешори)
11:00 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви
12:30 Недiльна Свята
Меса Римсько-

Католицької 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 «Патагонiя:
вiд Камаронес до гори
Дарвiна»
21:20 Д/ц «Дикi тварини»
22:00 Х/ф «Я Денiел
Блейк»
00:30 UA:Фольк. Спогади
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика
08:50 Т/с «Кров янгола»
12:45 Т/с «Добрими
намiрами»

17:00, 21:00 Т/с «Ти
тiльки вiр»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Шоу Братiв
Шумахерiв
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «Лiсовий
патруль»
11:00 Х/ф «Грейфрайєрс
Боббi»
13:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
17:00 Х/ф «Дiвчина з
Джерсi»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30 Одного разу
в Одесi
21:30 Танька i Володька

22:00 Країна У
23:00 Х/ф «Вбивство у
Схiдному експресi»
СТБ
06:35 «Дiвчата: невiдома
версiя»
07:25 «Операцiя И:
невiдома версiя»
08:20 «За двома зайцями:
невiдома версiя»
09:14 «Вечори на хуторi
бiля Диканьки: невiдома
версiя»
10:05 «МастерШеф
Професiонали 2»
13:35 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55 «Один за всiх»
22:00 «Я соромлюсь
свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:05 Таємний агент
09:40 Х/ф «Бiблiотекар»
11:10 Х/ф «Бiблiотекар 2»
13:00 Х/ф «Бiблiотекар 3»
14:50 Х/ф «Президент
Лiнкольн: Мисливець на
вампiрiв»
16:40 Х/ф «Боги Єгипту»
19:00 Х/ф «Вiйна богiв»
21:00 Х/ф «Геракл:
Народження легенди»
23:00 Х/ф «Хоробрi
перцем»
ІНТЕР
06:20 «Концерт Наталiї
Валевської»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Дива свiту»

11:00 «Орел i решка.
Божевiльнi вихiднi»
12:00 Т/с «Пристрастi по
Зiнаїдi»
16:15 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Життя на
повторi»
22:30 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
00:25 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
ICTV
06:15, 09:00
Громадянська оборона
07:10 Секретний фронт
08:05 Анти-зомбi
09:55 Т/с «Вiддiл 44»
12:40, 13:00 Х/ф «Метод
Хiтча»
12:45 Факти. День

15:05 Х/ф «Дикий, дикий
Вест»
17:00 Х/ф «Хенкок»
18:45 Факти тижня
20:50 Х/ф «Шпигунка»
23:00 Х/ф «Два стволи»
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 «Неймовiрнi
винаходи»
07:50, 08:50, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15, 15:15 Невигаданi
iсторiї
08:40 Натхнення
09:10 Божественна
лiтургiя зi Свято-

Михайлiвського
Золотоверхого собору
ПЦУ у Києвi
11:00 Божественна
лiтургiя з Патрiаршого
собору Воскресiння
Христового УГКЦ у Києвi
12:40 Iндiйський фiльм
15:35 Vоїн - це я!
16:10 Д/с «Щось пiшло не
так: зворотнiй вiдлiк до
катастрофи»
17:10 Д/с «Нижче тiльки
пекло»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:35 Особливий погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time
22:00, 23:00 Д/с
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»
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ПАНОРАМА
ВІТАЄМО з днем народження лікаря-терапевта Світлану СМАГІНУ!
Бажаємо безмежної
радості та наснаги, душевного тепла, міцного
здоров’я, шаленого кохання, великих успіхів,
значних досягнень та
звершень, цікавих ідей
та перспектив! Хай життя
дарує безліч подорожей
та пригод, яскраві емоції
та відчуття!
Дякуємо за турботу та
професіоналізм!
Вдячні пацієнти

Вишгород
Четвер, 9 липня 2020 року

СМАЧНОГО

Вітамінні заготовки

Шановні вишгородчани!
Вишгородський клуб інтелігенції за підтримки представників місцевої влади, громадських організацій запрошує вас взяти
участь в урочистих заходах, присвячених 30-й річниці від проголошення Декларації про Державний суверенітет України.
Захід відбудеться в м. Вишгороді 16 липня 2020 року о 19:00
біля пам’ятника Тарасу Шевченку.
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА з питань духовності і
просвітництва, голова громадської організації
«Духовно-просвітницький центр «Спадщина»

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
Винагорода тому, хто знайшов ключі. Тел: (096) 44-64-097
ПРОДАЄТЬСЯ Ділянка 6 соток, вода, газ,
літній будиночок. Полісся — Вища Дубечня.
Тел: (098) 801-09-19, (099) 433-62-48
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.

Велика кількість овочевих, фруктових та ягідних заготовок, які зберігаються у морозильній
камері, дозволить заощадити кошти і час, що
зазвичай витрачаються на приготування їжі. Використовуйте властивості заморозки по максимуму, щоб зберегти смакові якості, текстуру та
користь продуктів харчування.

Переваги використання
технології заморожування
1. Економте час. Готуйте та заморожуйте додаткову кількість страв у вихідні. Таким чином
ви розвантажите перенапружені робочі дні і зможете приготувати достатню кількість заготовок
з м'яса, овочів та фруктів. Для швидкого приготування смачних страв варто робити заготовки
продуктів невеликими порціями.
2. Зробіть страви смачнішими. Для покращення смакових якостей страв робіть м'ясні заготовки, залиті маринадом. У такому разі процес
маринування почнеться вже під час розморожування.
3. Економте кошти. Намагайтесь заморожувати сезонні овочі та фрукти. Так ви значно зекономите кошти, адже взимку їхня ціна піднімається у декілька раз.
4. Споживайте корисне. Сезонна заморозка
має ще одну перевагу. Вона допомагає зберігати
корисні властивості овочів та фруктів, щоб навіть
у «не сезон» отримувати користь для здоров'я.

Правила безпечної заморозки
Щоб заморожена їжа залишалася корисною і
смачною, варто дотримуватися наступних рекомендацій.
Гарячі продукти перед заморожуванням варто охолодити, що здійснюється в умовах кімнатної температури.
Для швидкого охолодження продуктів харчування краще використовувати неглибокий, непокритий посуд.
Перевірте температуру всередині морозильної камери, яка має становити -18°С.
Якщо заморожуєте продукти у пакетах, між
ними повинен залишатись невеликий простір
для циркуляції охолодженого повітря.
При заморожуванні рідких речовин у ємності
треба залишити невеликий запас повітря, необхідний для розширення рідини та збільшення її
обсягу в процесі заморожування.
На ємностях, у яких ви морозите овочі, фрукти або готові страви, вкажіть дату їхнього приготування. Це суттєво полегшить контроль строку

придатності і допоможе у сортуванні продуктів
перед вживанням.

Як заморозити броколі
Для правильного заморожування броколі достатньо зробити наступне:
виберіть гарні на вигляд овочі з щільними
суцвіттями;
підготовлені суцвіття обережно промийте під
проточною водою і викладіть на рушник;
пробланшуйте капусту протягом 2-х хвилин;
швидко охолодіть броколі у крижаній воді;
герметично запакуйте овочі невеликими порціями.
Ще один варіант, як заморозити цвітну капусту, броколі, кабачки та інші овоч. Це можна зробити у вигляді збірної заготовки для овочевого
рагу або супу.

… перець
Солодкий перець дуже часто використовується в кулінарії. Цей продукт легко піддається заморожуванню, як шматочками, так і повністю. Для
його заморожування достатньо помити перець
під проточною водою, просушити та помістити у
спеціальний пакет для морозильної камери.
Заморожений болгарський перець можна використати для запікання, фарширування, приготування овочевого рагу або інших страв. Також
цей овоч добре доповнить смак супів. Заморожування болгарського перцю дозволяє зберегти
вітамінний склад та поживну цінність свіжих овочів.

… кабачки
Свіжі кабачки не тільки часто використовуються у приготуванні смачної та корисної їжі, а
й ідеально підходять для приготування заготовок
на зиму. Їх можна заморозити, порізавши невеликими кубиками або кільцями. Підготовлені
овочі кладуть у контейнери чи пакети та відправляють до морозильної камери з температурою
-18°С.

Замороження ягід та фруктів
Заморожені ягоди, шматочки фруктів та
фруктові пюре ідеально підходять для приготування пирогів, компотів або різноманітних джемів. Перед тим, як заморозити вишні, черешню
або сливи, варто промити ягоди під проточною
водою, видалити кісточки та добре їх просушити.
Потім фрукти необхідно розділити на невеликі
порції і покласти до морозильної камери.

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.
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