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Вишгородський район збережено
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Вітаю містян і мешканців району з тим, що
вдалося відстояти Вишгородський район, і дякую всім, хто був причетний до цієї акції. Акція
виявилась потужна, нас помітили і з нами змушені були рахуватися депутати Верховної Ради.
Вишгородський район збережено — це історія, скажімо так, статусна. Це подія. Наскільки це
покращить або погіршить життя Вишгородської
ОТГ? Думаю, не вплине на звичне життя громадян.
Чому? Тому що згідно з новим законодавством,
після створення ОТГ у нас будуть прямі бюджетні стосунки з Державним бюджетом, весь функціонал, всі повноваження районної ради обрізані.
Фактично житимемо за рахунок управління майном району. Тобто, майном, яке знаходитиметься в кожному селі, в місті, — ФАПи, лікарні і т. ін.
Який буде наступний склад районної ради — прогнозувати складно, бо до неї обиратимуть людей не лише з Вишгородського району в існуючих межах, а й із Поліського, Іванківського районів та міста Славутича. Це непрості регіони. Тому прогнозувати,
які у Вишгородської ОТГ складуться майнові відносини з районною радою, складно.
Не думаю, що районна рада змушуватиме ОТГ брати в оренду школи чи Будинок
культури, наприклад. Тому що всі повноваження по юридичних особах, управліннях
переходять до ОТГ, де створюватимуться управління культури і т. ін. А майно залишається в районі.
Ми розуміли, що у разі створення Бучанського району майно може перейти туди,
і спільно з районними депутатами та головою прийняли рішення, що звернемося,
аби його було передано місту. Це логічно. Якщо «Тепломережа» знаходиться в місті,
обслуговує його мешканців, то фактично це міське комунальне підприємство, і його
майно також. Як буде далі — побачимо. Практика покаже, як вибудовуватимуться
стосунки з новою районною радою.
Олексій МОМОТ

Вартість одиниці друкованої
площі у ТОВ «Газета «Вишгород»
для розміщення матеріалів передвиборчої агітації на період виборчої кампанії
чергових місцевих виборів у 2020 році — 15 грн (в т. ч. ПДВ) за 1 кв. см.
Розцінки вартості одиниці друкованої площі не можуть змінюватися протягом
виборчого процесу.
Реклама політичного змісту на першій сторінці не друкується.

РАКУРС

2

Вишгород
Четвер, 23 липня 2020 року

Вишгородський район збережено
Ось і сталося.
Те, у що більшість не вірила.
Тепер навіть люди, що казали:
«Андрію, хлопці, дівчата, ситуацію
вже не змінити, не «відмотати» назад, не витрачайте дарма сили —
вже все вирішено за нас, доведеться нам жити в Бучі», щиро радіють
разом з нами і кажуть «дякую».
Радий, що численні зустрічі в
КОДА, запити, звернення, підтримані облрадою, кропітка робота внесли
частку у вирішення цього питання.
Радий, що разом із моїми стійкими
колегами не опустили руки, а вперто щоденно йшли до мети.
Це і є справжній приклад
об’єднання небайдужих заради
спільної мети. Об’єднання, попри
різні політичні погляди, але заради
громади.
Серця билися в унісон.
Тепер зітхаємо радісно та з полегшенням — Вишгородський ра-

ПЕРСПЕКТИВИ

йон існує! Ура!
І тепер він навіть більший!
Щира вдячність всім громадянам, які об’єднались заради правди.
Низький уклін районним депутатам
та очільнику районної ради Ростиславу Кириченку, апарату ради,
співробітникам органів місцевого
самоврядування, сільським головам та депутатам, раді ветеранів,
героям АТО, громадським організаціям, всім АКТИВІСТАМ, самовідданим людям з великими серцями,
які, дійсно активізували цей процес
на фінальній стадії, вивели його на
такий рівень, що центральній владі
не залишилось іншого вибору, аніж
сказати: «Так».
Оце і є реальні справи!
Вишгородському району —
бути!
Разом ми — сила!
З щирою повагою,
Андрій ПЕЩЕРІН

З Вишгородом у серці!
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 (бюджет
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

Розвиток туризму: від теорії до практики

Вже не перший десяток років провідні європейські країни заробляють
мільярди євро на туристичному бізнесі, кожна десята вакансія в світі
пов'язана з туризмом, а загалом у галузі — близько 313 мільйонів робочих
місць. У порівнянні із середніми показниками по світу Україна отримує від
туризму в десять разів менше вигоди.
Туризм є тим механізмом, що запускає всі інвестиційні та розвиткові процеси, як на загальнонаціональному, так і
на регіональному рівнях. Це один із найшвидших методів повернення грошей у
бізнесі. А ще, це — феноменальна сфера, бо поєднує понад 50 суміжних галузей економіки. Вона залучає всіх — від
аграріїв до промисловців. Це кластер,
який є індикатором розвитку місцевої
громади, починаючи від доріг і закінчуючи медичним обслуговуванням. Нині
новостворені ОТГ покликані стати своєрідними центрами, де будуть народжуватися цікаві туристичні продукти, які після
вдалої реалізації приноситимуть прибутки громадам.
Сьогодні зацікавленість державної
влади в розвитку туристичної галузі —
очевидна. Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з
міжнародними експертами сформувало
дорожню карту розвитку туризму, яка
ляже в основу стратегії розвитку туризму та курортів, розробити яку поставив
завдання Президент. Стратегічними напрямками дорожньої карти є запровадження системи туристичної статистики,
новий законопроект про туризм, який
уже розроблено, вдосконалення системи управління галуззю, діджиталізація,
створення реєстру суб’єктів туристичної
діяльності. Також зараз в дії ініціатива
Президента «Туристичні магніти», яку активно розробляє кожна область (визначення трьох-п’яти найбільш привабливих
з погляду туризму об'єктів історико-куль-

турного та природного значення), формуються туристичні маршрути у регіонах
та триває робота над створенням багатомовного порталу Visit Ukraine. А ще,
спільно з Офісом Президента презентовано промокампанію «Мандруй Україною». На основі цих пропозицій буде
розроблена загальнодержавна програма
розвитку туризму в Україні та відповідні
регіональні програми як її складові. Завдання в межах цієї програми реалізовуватимуться впродовж трьох-чотирьох
років та в подальші роки. Крім переліку
туристично привабливих локацій регіону, місцева влада має розробити подієві
тури на три, п'ять і десять днів, а також
передбачити, як доїхати до того чи іншого туристичного об'єкта. Саме для їх
реалізації при Міністерстві культури діє
програма «Малі міста — великі враження», на яку в поточному році було передбачено 40 млн грн, і після завершення
карантину ці кошти можна буде використати для розвитку культурних подій у
регіонах. Ще одним кроком до активізації
розвитку туризму в нашому регіоні стало
створення управління туризму Київської
обласної державної адміністрації, про що
йдеться у розпорядженні голови КОДА
«Про упорядкування структури Київської
обласної державної адміністрації» від 16
липня 2020 року.
Тож, маючи таку потужну підтримку з боку держави, громадам необхідно
якнайшвидше включитися в цю роботу, аби мати на руках готові проекти до
співфінансування на їх реалізацію. На
моє глибоке переконання, беручи за приклад укрупнений Вишгородський район,
першочерговим кроком повинно стати
налагодження тісної співпраці з адміністрацією Зони відчуження. Існуючі туристичні маршрути до ЧАЕС можуть стати
кількаденними і з обов’язковим включенням до них Вишгородщини, Іванківщини
та Полісся. Ідеї в цьому напрямку генерував ще будучи на посаді голови
Поліської РДА, тому напрацювання є, і
я, при необхідності, з великим задоволенням можу долучитися до згаданого
проекту. Також доречно реанімувати
Дорожню карту розвитку малого та середнього підприємництва Поліського
та Іванківського районів Київської
області, розробка якої здійснювалася за
фінансової підтримки Програми USAID
«Лідерство в економічному врядуванні
(ЛЕВ)» та у тісній співпраці ГЖО «Надія»
з державними адміністраціями районів,
органами місцевого самоврядування та
Департаментом економіки КОДА. Основним заданням Дорожньої карти є формування умов для підвищення якості

життя на селі, передусім у найбільш вразливих місцевостях — Поліському та Іванківському районах. Водночас, ці регіони
мають значний потенціал для розвитку.
Їхніми сильними сторонами можна вважати природні ресурси та історико‐культурну спадщину, які є і завжди будуть
базовим активом розвитку сільських громад та території їх існування; достатній
рекреаційний потенціал сільської місцевості; збереження традицій та культури
Поліського краю. Наступним рушійним
кроком у розвитку зеленого туризму повинна стати активна діджиталізація. Селам потрібно розробити власні логотипи,
бренди, сайти, які будуть наповнені цікавими історичними фактами та висвітлювати життя громади, інтерактивні мапи,
перелік фестивалів, створити мобільний
додаток та встановити безкоштовний WIFI у місцях масового скупчення людей. А
місцевим музеям для популяризації просто необхідні 3D тури. До всіх цих процесів громади можуть залучати місцеву
молодь та соціально відповідальний бізнес. Звертаю увагу, що в цій роботі надважливою складовою залишається побудова чіткого партнерства між Поліссям,
Іванківщиною та адміністрацією Зони
відчуження для досягнення ефекту синергії в розвитку внутрішньо туристичної
галузі. Ще варто налагодити зв’язки з єврейськими общинами, оскільки селище
Поліське (в минулому Хабне ) упродовж
століть залишалось одним із найбільших
іудейських центрів на теренах сучасної
України. Тож, варто спробувати через
Об'єднану єврейську общину України
привернути на цю територію паломницькі
маршрути.
Щодо питання, як же на практиці
впроваджувати ініціативи, то насамперед доцільно провести низку навчальних
семінарів з приводу розвитку зеленого
туризму. Такі зустрічі з експертами зможуть допомогти не лише мешканцям і
підприємцям, але й представникам місцевої влади більш професійно розбиратись
у питанні просування зеленого туризму,
оскільки він має дві важливі сторони —
економічну і культурну, які доповнюють
одна одну. Щодо цього напрямку роботи,
то тут ми маємо повну готовність до організації й проведення тренінгів, семінарів,
конференцій та форумів за темою сільського туризму, розвитку потенціалу та
створення продуктів і послуг на території
сільських громад. Пропоную створити
кейси туристичного бізнесу з допомогою
фахових модераторів, які допоможуть дізнатись про те, де та як можна залучити
кошти на розвиток зеленого й гастрономічного туризму, відновлення забутих

історичних пам’яток, музеїв та формування туристичних маршрутів. Можемо
надавати консультації щодо побудови
партнерства, маркетингу та менеджменту внутрішнього туризму — і власне, чіткі
покрокові плани. Крім того, сприятимемо
просуванню цікавих ідей і проектів для
виконання за кошти місцевих та міжнародних програм, а також — на отримання
грантів.
Важливо, що сьогодні більшість місцевих громад орієнтуються на розвиток
інфраструктури. Вкладення в дороги й
інші подібні об'єкти дозволяють економіці
динамічно розвиватися. Для туризму інфраструктура має важливе значення, адже
туризм — це в пергу чергу подорожі.
Тому маю великі сподівання, що разом
із активізацією туристичної галузі в Київській області будуть доведені до логічного завершення два надважливих проекти, в започаткуванні яких брав активну
участь, — надання статусу міжнародного
пункту пропуску «Вільча» (з розбудовою
належної інфраструктури) та реконструкція дороги Р-02 (Київ-Іванків-Овруч).
Далі — інформаційний простір. Як доносити до інших інформацію про розвиток зеленого туризму у тому чи іншому
населеному пункті? По-перше, якомога
більше пишіть про це. Найдешевший
спосіб донести до аудиторії новину — користування мережею Інтернет та соціальними мережами, зокрема Facebook. Завжди найефективніше за все поширити
інформацію щодо туристичних місць відпочинку можуть самі мешканці, з якими
варто про це говорити. Адже вони щодня
спілкуються з родичами, які проживають
у різних куточках України і можуть нести
цю інформацію в маси. Також постійна
співпраця з Інтернет та друкованими виданнями дає гарний результат обізнаності щодо новинок у сфері зеленого туризму.
Також на офіційних сайтах місцевих
рад треба створити анкету туриста. Опитування про вік, стать, місце проживання,
статус, причину туризму тощо допоможуть виявити потреби цільової аудиторії
та обрати оптимальні шляхи розвитку
інфраструктури, яких 100 % потребує кінцевий споживач.
Тож, пропоную всім, хто вже має власну справу на селі або планує її відкрити,
фермерам, представникам малого та середнього бізнесу, місцевим керівникам
та депутатам, активним громадянам,
журналістам та експертам долучитися до
розвитку потенціалу територій за рахунок активної участі в популяризації зеленого туризму.
Андрій АНІСІМОВ

Вишгород
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НАМ ПИШУТЬ

ВІТАННЯ

З турботою про вишгородців

26 липня день народження відзначає наш
турботливий депутат
Ганна Володимирівна
БУЛГАКОВА.
Шановна імениннице!
Щиро вітаємо Вас з
днем народження! Бажаємо, щоб Ваше життя було
світлим і радісним, як цей
святковий день, дружні привітання додали життєвої наснаги у скарбничку Вашої
душі. Сил і міцного здоров'я
Вам на довгі, плідні, цікаві,
чудові роки, родинного тепла і щастя, миру і благополуччя.
Мешканці будинку
по проспекту Шевченка, 6

Громада мешканців мікрорайону «Дідовиця» міста Вишгорода щиро вдячна міському голові за сприяння та безпосередню участь в облаштуванні сучасних зручних
дитячого та спортивного майданчиків у мікрорайоні «Дідовиця» по вулиці Ягідній.
Цей крок Вишгородської міської влади, яку Ви, шановний Олексію Вікторовичу, очолюєте, свідчить про уважне ставлення до потреб мешканців нашого мікрорайону, турботу про
юних вишгородців, дає надію на майбутнє. Спортивний майданчик створює чудові умови для
молоді і для дорослих займатися спортом, зміцнювати здоров'я і цим подовжувати життя.
З плануванням майданчиків, будівельною технікою, матеріалами та безпосереднім будівництвом допоміг депутат Вишгородської міської ради Віталій Ігоревич Сардак, за що ми
йому також щиро вдячні. Це взірцевий приклад відповідальної роботи депутата у своєму виборчому окрузі, реагування на звернення громадян.
Від щирого серця дякуємо також усьому складу Виконавчого комітету Вишгородської
міської ради.
Олександр КЕЛЬБАС,
голова правління Товариства індивідуальних забудовників «Дідовиця» від імені
мешканців мікрорайону

Про організацію та проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів у проекті
містобудівної документації «Внесення змін до детального
плану території кладовища, що розташоване біля вулиці
Яблуневої у місті Вишгороді Київської області,
площею 45,00 га»
Розпорядження № 86
від 22 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 кладовища, що розташоване біля вулиці
Яблуневій в місті Вишгороді Київської області,
площею 45,00 га». Розробник проектної документації — Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну», 07300, м.
Вишгород, вул. Кургузова, 6. Директор — Коваленко Юлія Василівна.
2. Визначити місце та термін для ознайомлення з матеріалами містобудівної документації «Внесення змін до детального плану
території кладовища, що розташоване біля
вулиці Яблуневій в місті Вишгороді Київської
області, площею 45,00 га»: м. Вишгород, пл.
Шевченка, 1, каб. 63-в та на офіційному вебсайті 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 – 04 серпня 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 SARSCoV-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
по вулиці Ватутіна у місті Вишгороді Київської області
площею 7,5 га»
Розпорядження № 87
від 22 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 по
вулиці Ватутіна у місті Вишгороді Київської
області, площею 7,5 га». Розробник проектної документації — «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 по
вулиці Ватутіна у місті Вишгороді Київської
області, площею 7,5 га»: м. Вишгород, пл.
Шевченка, 1, каб. 63-в та на офіційному вебсайті 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 пода-

Пам’яті фундатора району
Кожна людина приходить
у цей світ, щоб залишити по
собі слід. У когось він, мов
сплеск на воді. А в іншого —
закарбований навіки відбиток у пам’яті людській. До таких людей належить і Василь
Андрійович Рябець, який днями пішов від нас у вічність.
Йому випав історичний
шанс бути серед фундаторів новоствореного Вишгородського району, організовувати роботу практично з
нуля. Як культпрацівника за освітою Василя Андрійовича було призначено завідуючим відділом культури
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району. Саме на цій посаді він сповна розкрив свій талант організатора і натхненника ідей. Найчастіше його
можна було бачити у будинках культури, бібліотеках
та музеях району серед колег. Добропорядний керівник швидко завоював авторитет не лише на теренах
культпросвітньої галузі, але й серед широкого загалу
жителів району. То ж не випадково, а цілком закономірно земляки довіряли йому представляти їхні інтереси у районній і міській радах, бути членом виконкому
Вишгородського району.
Логічною була і подальша службова кар’єра Василя
Рябця — майже вісім років очолював міську раду. Для
Вишгорода це був період його трансформації із пересічного, але багатого минувшиною села у молоде місто

ють 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 – 04 серпня 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

енергетиків. Це роки інтенсивного будівництва житла,
шкіл, дитсадків, об’єктів соцкультпобуту, інженерних
комунікацій, тобто всього, що має бути у місті. Василь
Андрійович завжди пишався здобутками того часу,
адже він зробив усе, що було можливим. Цілком заслужено його шанували тисячі вишгородців, на очах яких
відбувалися вікопомні перетворення.
Яким ми запам’ятаємо Василя Андрійовича Рябця? Передусім, як талановитого управлінця, мудрого,
зваженого, толерантного керівника. У складних миттєвостях він був принциповим і рішучим, в інший час
— уважним товаришем і порадником. Він ніколи не
тримав у душі зла — це і вирізняло його серед інших.
Наша пам’ять завжди триматиме світлий образ цієї
знакової для Вишгорода людини. Ми не забудемо Вас,
Василю Андрійовичу!
Олексій ПОЛІЩУК,
депутат Вишгородської міської ради
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Ростислав КИРИЧЕНКО: «Оновлений Вишгородський район
забезпечить ефективність системи виконавчої влади»

Верховна Рада України Постановою
№ 807-IX «Про ліквідацію та створення
районів» від 17 липня нинішнього року
затвердила Вишгородський район у
складі семи об’єднаних територіальних громад — Вишгородська та Славутицька міські, Димерська, Іванківська
та Поліська селищні, Петрівська та
Пірнівська сільські. Адміністративним
центром визначено місто Вишгород.
Своїми думками щодо процесу
адміністративно-територіальної
реформи та планами щодо реалізації
її положень ділиться голова Вишгородської районної ради Ростислав
КИРИЧЕНКО.
Вишгородський район залишається
на мапі України. Залишається — в оновленому форматі, об’єднавши більше 130
тисяч мешканців Вишгородського, Поліського та Іванківського районів, а також
міста Славутича.
Підсумовуючи пройдений шлях, хотів би, насамперед, подякувати усім, хто
так чи інакше включився у непросту боротьбу. Ми відстоювали Вишгородський
район, керуючись не стільки тим, що
це — «престижно», як тим, — наскільки
ефективно адміністративний центр буде
спроможний забезпечувати управлінські
функції укрупненого району, наскільки

ефективно буде організована система
виконавчої влади, наскільки якісними будуть послуги, що надаються населенню.
Яке навантаження в плані адміністративно-територіального устрою несуть
сьогодні райони? У ході підготовки питання адміністративно-територіального перерозподілу до розгляду у Верховній Раді
було чимало дискусій, чи взагалі райони
на сьогодні потрібні, чи можемо обійтися
дворівневою системою. І все ж народні
депутати схилились до того, що наразі
без районів система управління не зможе
функціонувати, оскільки не кожна ОТГ готова взяти в комунальну власність, скажімо, районну лікарню з 1 січня 2021 року.
Крім того, це неможливо було зробити без внесення змін до Конституції
— Основний Закон передбачає три рівні
адміністративно-територіального устрою:
базовий, яким на сьогодні є громада, проміжний, яким на сьогодні є район, а також
регіональний, тобто область. Можливо, у
подальшому ми і перейдемо на дворівневу систему. А зараз маємо, озброївшись
чинним законодавством, реалізувати намічене.
У ході дискусій також було чимало зауважень щодо саме такого проходження
реформ — чому спочатку райони, а потім
фінанси, повноваження? Логіка тут про-

ста — передачі повноважень та ресурсів
повинно передувати формування спроможних до реального самоврядування
громад. Крім того, разом із ліквідацією
та створенням районів у Верховній Раді
розглядався й інший, не менш важливий
законопроект № 3614, що розмежує доходи та видатки між бюджетами районів
та територіальних громад (його прийнято
у першому читанні 15.07.2020 р.). Заплановано, що вже до вересня цей документ
буде ухвалено народними депутатами і
він дасть підгрунтя для подальшого розвитку громад, опираючись на власні переваги та місцеву економіку.
Одним із «гарячих» питань у ході обговорення адміністративно-територіальної реформи було питання надання послуг мешканцям віддалених населених
пунктів — мовляв, людям потрібно буде
їхати за адмінпослугами у райцентр.
Так, у Вишгороді, як у майбутньому
центрі одиниці субрегіонального рівня,
маємо значний перелік надання адмінпослуг. Однак, разом із тим, чимало
функцій Центрів надання адміністративних послуг уже сьогодні здійснюється виконкомами селищних та сільських рад.
І одне з головних завдань керівництва
новоствореного району бачу в тому, щоб
активніше розвивати надання таких по-

ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ

Надання допомоги
по частковому безробіттю триває

Станом на 10 липня до Вишгородської
районної філії Київського обласного
центру
зайнятості
подано 50 пакетів
документів на допомогу по частковому
безробіттю, з яких 10
пакетів – від юридичних та фізичних осіб
із найманими працівниками та 40 – від фізичних осіб-підприємців.
На сьогодні комісією Київського обласного центру зайнятості розглянуто 43 поданих
пакети та прийнято 35 позитивних рішень на
підставі Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги
по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів Украї-

ни з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2 затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 22 квітня 2020 року.
Якщо Ви також юридична особа, фізична
особа-підприємець, яка має найманих працівників або ж застрахований підприємець
без найманих працівників Вишгородського
району та бажаєте отримувати допомогу по
частковому безробіттю під час карантину,
звертайтеся до Вишгородської районної філії Київського обласного центру зайнятості.
За більш детальною інформацією звертайтеся до за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6-А, а також за телефоном: (04596)
2-35-70.
Оксана ЧУЙКО,
директор Вишгородської районної філії
Київського обласного центру зайнятості

слуг на місцях.
На моє глибоке переконання, не лише
ЦНАПи повинні бути в кожній громаді,
але і центри надання первинної медичної допомоги, соціальні представництва.
Тому необхідно розвивати і ці напрямки.
Особливу увагу в розрізі нового формування потрібно приділити проблемам
зони відчуження.
У подальшому, на мою думку, зможемо також «рознести» деякі структури
органів виконавчої влади на кшталт районів у великих містах — не все (і поліція,
і податкова, і прокуратура, і т. д) повинно
бути зосереджено в одному місці, а там,
де є відповідні умови, кадри, потреби...
Щодо майна, то депутатський корпус
уже кілька разів обговорював це питання з керівниками сільських, селищної та
міської рад. Громади формують перелік
об’єктів, які, на їх переконання, мають
відійти до них із комунальної власності
району. Зважаючи на прийняте рішення
щодо створення укрупненого Вишгородського району, депутати ще раз ретельно розглянуть питання щодо передачі
майна на чергових сесіях районної ради
і приймуть відповідні рішення, щоб не виникало непідйомного навантаження на
громади у зв’язку з утриманням, скажімо,
об’єктів соціальної сфери.
Крім того, на розгляді у Верховній Раді
перебуває законопроект 3651, де будуть
виписані усі питання щодо правонаступництва та розмежування майна. ОТГ набудуть юридичного статусу, районними
радами та райдержадміністраціями будуть проведені консультації з громадами
щодо того, які об’єкти спільної власності
територіальних громад необхідно передати у територіальні громади.
Яку роль у площині адміністративнотериторіальної реформи буде виконувати
районна рада? Районна рада є і лишатиметься органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ, міст.
У подальшому Верховна Рада передасть
повноваження та ресурси новоутвореним
громадам, розмежує повноваження між
районним рівнем і рівнем громад, чітко
визначить ресурси і всі інші питання, котрі пов’язані з охороною здоров’я, освітою, культурою, соціальним захистом та
іншими сферами життєдіяльності громади, з тим, щоб забезпечити ефективність
системи виконавчої влади.

ПФУ ІНФОРМУЄ

Запроваджено автоматичне
призначення пенсії
Відтепер пенсія призначається
автоматично при досягненні пенсійного віку. Додатково звертатись та
особисто відвідувати органи Пенсійного фонду не потрібно.
А для користувачів, які ще не є
пенсіонерами, сервіс дозволяє надати усю необхідну інформацію для
призначення пенсії завчасно.
Як це працює?
Користувачу, який не є пенсіонером, потрібно авторизуватися на порталі Фонду за допомогою КЕП. Після
цього треба заповнити анкету. Додати
скановані копії документів. Підписати
заяву КЕП та надіслати її до органу
ПФУ.
Документи, що підтверджують трудову діяльність (трудову книжку, доку-

менти про навчання, військову службу
тощо), можна подати завчасно. Трудову книжку може подати як роботодавець, так і сам користувач. До речі,
Пенсійний фонд України розпочав
роботу щодо запровадження електронної трудової книжки.
Після опрацювання заяви на автоматичне отримання пенсії користувач
отримає повідомлення про автоматичне призначення пенсії, дату та розмір
виплат.
Незабаром послуга буде доступна також користувачам, які не мають
КЕП. Вони зможуть авторизуватись
через BankID або Інтегровану систему
електронної ідентифікації (id.gov.ua).
Від початку роботи сервісу заяви
подали вже 813 майбутніх пенсіонерів.

КУРСОР

Вишгород
Четвер, 23 липня 2020 року
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Вишгородському району — бути!
Вирішив зробити власний допис, для себе, для нагадування подій.
У ліричному, простому і зрозумілому вигляді, мемуари))
Хочу почати з самого початку, буду намагатись робити
це стисло і конкретно.
Робота у Вишгородській РДА, керівником відділу містобудування, цікава і дуже відповідальна. 2014 рік, прийшло завдання з КОДА — надати пропозиції по формуванню громад.
Що це, як це, навіщо, які наслідки, принципи, прорахунки….
що це взагалі таке… Немає відповідей — лише тиша. Ви робіть, а там будемо обговорювати.
Взяли мапу району, сіли за стіл із керівництвом і почали рубати, хто на що гаразд. Вийшло біля восьми основних варіантів
і ще вдвічі більше додаткових.
Меж фантазії не було. Від особистих уподобань — до чисельності, площі, географічних чинників. Виконали як змогли,
як вважали за потрібне. Передали «на гору». Там таким же завданням, як згодом розповіли, займались усі: від економістів і
юристів — до кадрової служби і пожежників.
З’явився перший документ — нові ОТГ, покрили близько
половини області, в КОР проголосували і дали народу добровільність. Але ніхто нікуди не поспішав, дуже багато було незрозумілих позицій, хто-кому-як-за що… Тут тобі і політика, і
адміністративний тиск, і все в купі…
Але згодом волею долі та «небайдужих і свідомих» опинився я на місці того, хто повинен цей план просувати в маси і доопрацьовувати білі плями.
Нарешті з’явилися перші, другі, десяті ОТГ — змінився
підхід та відношення, сформувались громадські організації,
донори та партнери з-за кордону, спостерігачі і багато просто
впливового люду.
І на цій гойдалці-каруселі до повного оніміння і нудоти почали гойдати. Фінальних, повністю готових, сформованих, прорахованих, вивірених, погоджених і узгоджених, роздрукованих
було чотири варіанти Схеми ОТГ Київської області.
Чекали і боролись, доводили керівництву доцільність і необхідність. Керівництво змінювалось. Були тверезі і сміливі, і ті,
хто все перепитував і не міг самостійно прийняти рішення… До
травня 2019 року це був пріоритет моєї роботи.
Лише пошепки скажу: було дуже складно і відповідально.
Розумів, що всім не зможу догодити. Приймались рішення державницькі, і щоб не гірше…
І коли цей план затвердили, мене вже ТАМ не було, а напрацювання справдились на 90 % — лаври тим, хто завершив,
а мені — досвід і велике коло знайомств.
Але повернемось до адмінтерустрою.
Саме у травні 2019-го поштовим голубом було отримано

нову схемку від профільного міністерства — на форматі А-4,
в кольорі і в незрозумілій якості. Придивились — а це нові райони… Тиць-бриць, моя радість, — не встигли пошматувати на
маленьке, а пора вже робити укрупнення. Звісно, прочитали
і методику. Реакція була швидкою, не погодились з міністерством і офіційно взяли відповідальність — надали власне бачення.
На що ми спирались? На неупередженість, незаполітизованість, дотримання методик (рекомендованого характеру, але
обов’язкового до виконання), здоровий глузд. Тоді всі звертались до мене і просили, вмовляли, погрожували і попереджали,
що варіант КОДА повинен бути не таким «як хочеться», а таким «як треба». Було і сумно, і моторошно, і лячно, і складно…
Перемовини, публікації, наради, виступи і доводи. І нарешті,
документ передано. Нові райони замайоріли, у декількох варіантах. І вкотре — робили не під когось. Робили так, як пише
книжка (рекомендована і обов’язкова методика). Що стало
зрозуміло у липні 2019-го — цей шаблон рішень для Київської
області не підходить, та і для більшості інших областей також.
Не може бути одна пілюля від усіх хвороб.
Потім — новий президент, новий парламент, нові депутати,
нові голови РДА, куратори, керівники департаментів… Нові завдання та нові критерії. Новий варіант поділу великих районів
(субрегіональний рівень). Турбулентність, турборежим, зміни
міністрів та прем’єр-міністрів.
І тут ми дійшли до головного.
Рік без посади та посвідчення, повернення до нормального життя, бізнес, родина, спорт, відпочинок, друзі,
депутатська діяльність, карантин. Вже немає залежності від держслужби, мізки нарешті стали більш активними.
І тут зов люду — про несправедливість і кулуарщину з боку
деяких діючих та впливових… Вишгородський район зникає з
мапи. Я тримав позицію незмінною, як би складно не було для
колег та виборців: якщо по правді — укрупнення так укрупнення, беремо найбільше місто, з розвинутою інфраструктурою,
щоб доїхати і дійти з усіх сторін, щоб менше службовців і більша ефективність. Але не справдилось, районів ставало більше,
населення менше, центри обирали за принципом домовленості, а вартість створення соціально необхідних об’єктів взагалі
ігнорували.
І тоді почався движ. Саме тоді, коли особисті домовленості
стали важливіші, ніж ДЕРЖАВА і її майбутнє. Нас продовжували годувати порожніми обіцянками і «убаюківалі на спокойствіє». Ми не повелись і активізували всі можливі ресурси. В
той момент для мене «ми» — це, по перше, Ростислав Кириченко, Михайло Якимчук, Валентина Духота, Андрій Пещерін,
Олесандр Дзюба. І дуже швидко армія прихильників почала
зростати не по днях, а по годинах. Приєднувались депутати,

На офортах гуси розмовляють
22 липня у Музеї давньоруського гончарства Вишгородського історико-культурного
заповідника відбулася виставка офортів та ліноритів Ксенії Ковальової під назвою «Життя
складається з дрібниць». Власне, це була не
стільки виставка у класичному розумінні, як
спілкування людей, причетних до світу мистецтва.
Для широкого загалу вишгородців ім’я Ксенії Ковальової ще нічого не каже. Це і не дивно,
адже більшість свого життя вона провела у Києві,
хоча і народилася саме у Вишгороді. Недарма кажуть: «Де народився, там і знадобився». Дійсно,
зигзаги долі вісім років тому привели пані Ксенію
знову у рідні пенати.
Що саме презентувала того дня малярка Ковальова? Передусім, свої офорти. Непосвяченим
у тонкощі художнього ремесла варто пояснити,
що офорти — це різновид гравюри на металі,
який дозволяє отримувати відтиски з друкарських форм, які попередньо оброблені кислотами. Працювати над офортами важко і довго.
Адже тонюсінькими різцями, голками потрібно
акуратно вибирати темну фарбу, залишати сірі
відтінки тощо. Потрібна неабияка посидючість і
витримка. Але виконаний чорно-білий офорт —
це розкішна річ, яка цінувалася протягом 500
років із часу винаходу техніки створення гравюр.
Офортами займалися Рембрандт, Дюрер, Гойя,
наш Тарас Шевченко для виготовлення задуманого ним періодичного видання «Живописна
Україна».
Ксенія Ковальова презентувала й інший напрямок свого таланту — лінорит, тобто, техніку
гравюри на лінолеумі. Як відбувається народження малюнка — естампа з лінориту? Художник-гравер різноманітними різцями поглиблює
потрібні лінії на ескізі малюнка. При відтиску на

папір ці поглиблення залишаються світлими лініями, а інша поверхня матиме темний фон. Непроста річ лінорит. Досить зазіватися, переплутати
світлі і темні лінії — і малюнок зіпсовано.
Відвідувачі виставки мали змогу помилуватися колажами, малюнками-відтисками на тканині. Що характерно: всі роботи Ксенії Ковальової
мають національний колорит. А ще неприховану
повагу до гордовитої птиці — гусей. Вони в неї і
розмовляють, і демонструють свій характер.
Загалом, почуття творчості, покликання до
мистецтва у малярки Ксенії з’явилися несподівано. У минулому успішна бізнес-вумен, статусне авто, статки — все це залишилося по той бік
життя.
— Я нещодавно закінчила інститут мистецтва, — несподівано інформувала нас пані Ксенія. — Мабуть, гору взяли родинні гени, бо мій
дядько — відомий художник. А загалом, я для
себе відкрила наше місто по-новому — Вишгород творчий. У нас стільки талантів!
З роботами пані Ксенії детально ознайомився
і депутат Київської обласної ради Андрій Пещерін, відомий широкому загалу вишгородців не
лише як активний громадський діяч, але і своїм
меценатством.
— Роботи вражають, — поділився думками Андрій Євгенович. — Відчувається, що вони
створювалися не стільки руками, як душею. Я
щиро бажаю нашій землячці — Ксенії Ковальовій
нових творчих злетів і досягнень. Шанувальники
її творчості, до яких тепер належу і я, будуть з
нетерпінням чекати неповторних, притаманних
лише їй офортів та ліноритів.
Наприкінець зазначимо, що з роботами Ксенії
Ковальової можна ознайомитися у виставковій
залі по проспекту Шевченка, 2-д (третій поверх).
Влас. інф.

активісти, мешканці. Повірили в нашу ідею, хоча
тоді це було дуже ризиковано. Йшли ва-банк. Але
всі мали на меті лише
одне — ЗБЕРЕГТИ РАЙОН. Всі, хто кажуть: це
політика, амбіції, піар —
дуже помиляються. Про
це навіть не було мови!
Головне — ЗБЕРЕГТИ
РАЙОН.
І це вдалося.
Підтримка народного депутата не оцінена.
Не беремо до уваги нічого, що навколо сто- АДМІНРЕФОРМА
сунків та ставлення.
Вона завзято та дуже стратегічно тонко прорахувала. Вважаю, що наші дії з публічними виступами, активністю і завзятістю зарядили, ми передали їй нашу енергію душі і серця.
Я був з усіма в перший день, до кінця, на другий день у відрядженні. Був майже біля Житомира і отримав повідомлення: «Діма, вся надія на делегацію. Виступайте сухо,
професійно. Факти «ЗА» і перспектива на майбутнє».
Я повернувся, встиг, я порушив, мабуть, всі існуючі ПДР, але
був поряд.
Провели до зали засідання, і я відчув, який там напружений
простір. У мене було відчуття лікаря, який робить хірургічне
втручання, і будь-яка помилка — це на все життя.
Я підготував промову, як просили — факти, щоб почули. І
потім очікування. Година, дві, три... Я змінював слова, фрази,
відмічав час, за який про себе повторював молитву за район.
У скронях чув пульс — ніщо не заважало. Концентрація уваги
— на гучності голосу, впевненості і меті виступу. Не вживати
складних слів, не робити довгі речення, час, суть … Тримав
телефон і постійно дивився на схеми, діаграми, графіки, тези,
послідовність… Тремтіли руки.
Оголошена перерва в засіданні. І — наше питання. Підходили до кожного депутата і переконували підтримати.
Виступ і голосування…
ВИШГОРОДСЬКОМУ РАЙОНУ БУТИ!
Радість, щастя!
Розпач. Був готовий, не знадобився. Не сказав. Але сьогодні є результат.
Вирішив, що все одно опублікую те, що хотів висловити…
Дмитро ЛИКОВ,
депутат районної ради
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Чого чекати на місцевих виборах

ВИБІР 2020
Верховна Рада прийняла законопроект № 3485, яким остаточно змінила правила гри місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня по всій країні.
Українці обиратимуть депутатів сільських, селищних, міських, районних та обласних рад, а також очільників своїх громад.
Законопроектом передбачено внесення змін у всі книги Виборчого кодексу. До
нововведень потрібно звикнути всім: і кандидатам, що прагнуть отримати довгоочікуваний депутатський мандат, і виборцям,
оскільки навіть бюлетень матиме абсолютно новий формат.
Отже, чого чекати на місцевих виборах?
Вибори депутатів у місцевих радах,
де кількість виборців від 10 тисяч і більше, відбуватимуться за системою пропорційного представництва за відкритими
партійними виборчими списками, в народі
— список. Парламентарі фактично відмінили мажоритарку, окрім населених пунктів
до 10 тис. виборців.
Тепер перед кандидатами, які планували йти до ради шляхом самовисування,
стоїть непростий вибір — обрати політичну силу. З точки зору розвитку партійного
будівництва — це, однозначно, позитивне
нововведення, адже тепер партії повинні

брати на себе відповідальність за кандидатів, яких прийняли у свої лави. Таким
чином, можливо збільшиться контроль за
окремими недобросовісними кандидатами та їх діями чи бездіяльністю. З іншого
боку, є вірогідність втрати самостійності
кандидатів за прийняті рішення, які можуть диктувати згори.
Вибори депутатів сільської, селищної, міської ради (громад до 10 тис. виборців) проводяться за мажоритарною
системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах. Простіше
кажучи — за «мажоритаркою». У кожному окрузі може бути обрано не менше
двох і не більше чотирьох депутатів.
Висування на сільського, селищного, міського голову можливе і партією,
і самовисуванням. Тут народні обранці
дали можливість обирати — чи йти під
стягами політичної партії, чи йти самовисуванцем. Цікаво, хто врешті переможе
— рейтингові національні партії чи самостійні місцеві еліти.
Для кандидатів особливо актуальне питання щодо одночасного балотування. Воно можливе, але в окремих
випадках:
— особа може бути висунута кандидатом у депутати у багатомандатному
виборчому окрузі не більше ніж у два рівні місцевих рад;
— особа, висунута кандидатом на
посаду сільського, селищного, міського
голови, не може одночасно бути висунута у будь-яких інших єдиних одномандатних виборчих округах;
— особа, висунута кандидатом на
посаду сільського, селищного, міського
голови (міста до 75 тис. виборців), може
одночасно бути висунута кандидатом у
депутати до відповідної сільської, селищної, міської ради та/або до відповідної обласної ради;
— особа, висунута кандидатом на
посаду міського голови (75 тис. і більше
виборців), може одночасно бути висунута кандидатом у депутати тільки до відповідної міської ради.
Загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради визначається відповідно до кількості виборців:
— до 10 тис. виборців — 22 депутати;
— від 10 тис. до 30 тис. виборців —
26 депутатів;
— від 30 тис. до 50 тис. виборців —
34 депутати;
— від 50 тис. до 100 тис. виборців —

УВАГА!

38 депутатів;
— від 100 тис. до 250 тис. виборців
— 42 депутати;
— від 250 тис.. до 500 тис виборців
— 54 депутати;
— від 500 тис. до 1 млн виборців —
64 депутати;
— від 1 млн до 2 млн виборців — 84
депутати;
— понад 2 млн виборців — 120 депутатів.
Парламентарі також затвердили нову
форму бюлетеня. Відтепер потрібно поставити позначку навпроти політичної
партії, яка найбільш імпонує, а також за
бажанням вказати номер обраного кандидата у списку партії. Якщо виборець
забуде написати номер кандидата, він автоматично підтримає весь список партії.
Введено також поняття «імперативний мандат». Він закріплює процедуру
дострокового відкликання депутатів.
Прохідний бар'єр партії — 5%. Виборчу квоту залишили на рівні 25%.
Закон забороняє проведення передвиборної агітації або надання виборцям,
закладам, установам, організаціям грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування та спиртних напоїв,
товарів (крім матеріалів передвиборної
агітації, виготовлених за рахунок виборчого фонду). Тепер однозначно зменшиться кількість так званих кандидатів«гречкосіїв».
Зміни передбачають також можливість для людей, які живуть не за місцем
реєстрації або не мають реєстрації, проголосувати на місцевих виборах. Для зміни виборчої адреси виборець має подати
звернення до органу ведення Державного реєстру виборців за новим місцем проживання з 1 липня по 10 вересня включно. Особисто/через уповноважену особу/
через сайт drv.gov.ua з використанням
електронного підпису.
Ця новела Виборчого кодексу дійсно
спрощує та лібералізує процедуру зміни
виборчої адреси, проте так само «дарує»
нові юридичні «можливості» для «кандидатів-парашутистів» суттєво покращити свій відсоток підтримки додаткового
електорату без суттєвих фінансових витрат. Я сподіваюсь, що виборці в Україні
більш свідомі і країні вдасться уникнути
масових змін адрес голосування.
Потрібно бути пильними, як ніколи,
як кандидатам, так і виборцям. Зараз
всім необхідно детально проаналізува-

Експерти
Political
and
legal
consulting group підготували замітку з датами, які обов’язково треба
запам’ятати кандидатам:
Виборчий процес розпочинається за
50 днів до дня виборів — 5 вересня 2020
р
року.
З 15 вересня по 24 вересня 2020 —
необхідно провести конференції обласних організацій по висуванню кандидатів.
З 15 вересня по 24 вересня — подання документів для реєстрації кандидатів.
З 15 вересня по 29 вересня — рішення ТВК про реєстрацію кандидатів.
Наступний день після прийняття рішення про реєстрацію кандидатів — початок агітаційного процесу.
До 9 жовтня 2020 — утворюються
ДВК.
До 22 жовтня 2020 — реєстрація
спостерігачів.
23 жовтня 2020 о 23 год 59 хв — завершення агітаційного процесу.
24 жовтня 2020 — день тиші.
25 жовтня 2020 — день виборів.
До 3 листопада 2020 — ТВК встановлює підсумки для голосування.
ти зміни до Виборчого кодексу та розпочинати
підготовку до виборчих перегонів. Кандидатам
— вже працювати над програмами, формуванням професійної команди та документів для
реєстрації, а виборцям — включати критичне
мислення, аналізувати обіцянки кандидатів та
завчасно переглянути форму бюлетеня, адже в
день виборів буде складно розібратися.
Марина МЕЛЬНИЧЕНКО,
директор Політико-правової консалтингової групи

Попереджаємо про
карткове шахрайство
В Україні під час дії карантину, пов’язаного
з коронавірусом, збільшилася кількість шахрайських дій із банківськими картками. Шахраї
масово розсилають SMS від імені банків, Нацбанку чи Кабміну із пропозицією отримати нібито «державну допомогу». Для цього вимагають повідомити номер вашої платіжної картки,
термін її дії та іншу платіжну інформацію.
Зміст таких повідомлень може дещо різнитися, проте їхня мета однакова – отримання персональних відомостей про громадян та їхні платіжні
картки. Люди надають інформацію, але отримують
не 1000 гривень допомоги, а нуль на своєму рахунку. Шахраї підчищають до копійки рахунки довірливих українців і зникають.
Пам’ятайте! Працівники банків не мають права
та повноважень запитувати ваші персональні дані,
ПІН-коди до платіжних карток, три цифри на звороті картки, строк дії картки, SMS-коди від банків
та мобільних операторів і будь-яку іншу інформацію стосовно ваших рахунків.
Максимум, що ви можете назвати, – це 16
цифр на лицьовій стороні вашої картки.

У разі нарахування будь-яких пенсійних, соціальних чи інших державних виплат банки не телефонують клієнтам, не запитують номер платіжної
картки, термін її дії та інші персональні дані.
Національний банк:
не нараховує та не виплачує соціальну допомогу;
не проводить жодних акцій, лотерей, виплат та
розіграшів для громадян.
Національний банк застерігає бути обачними
із повідомленнями, які надіслані із невідомих чи
підозрілих номерів:
— НЕ відповідайте на сумнівні/підозрілі SMSповідомлення;
— НЕ переходьте за посиланнями, що містяться в таких повідомленнях;
— НЕ дзвоніть за вказаними номерами телефонів;
— НЕ повідомляйте свої персональні дані:
ПІН-код, термін дії платіжної картки та три цифри
на звороті картки, паролі, які надходять в смс та
пароль до онлайн-банкінгу.
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Червоний Хрест — для тіла,
творчості й душі

Ті, кому не довелося ближче стикатися з діяльністю організації Червоного Хреста, вважають, що вона
приходить на допомогу лише у разі якогось лиха. Насправді ж, спектр допомоги людині у критичних ситуаціях дуже великий.
Під час карантину Вишгородська районна організація
ТЧХУ змушена була дещо звузити свою діяльність, хоча її
голова Світлана Рулевська та волонтери працювали дуже
потужно. За підтримки міської ради малими силами людей більше двох тисяч продуктових наборів доставили по
домівках; одиноким приносили гарячі обіди, придбані на
кошти з міського бюджету; психосоціальну підтримку надавали в режимі онлайн та ін.
Нині ж усе знову стало на свої місця.
У центрі медико-соціальної допомоги Товариства, де
працюють фізіотерапевт-реабілітолог Світлана Данилюк,
медсестра Валентина Кашка, масажист Алла Кича, вам
виміряють цукор у крові, артеріальний тиск, зроблять процедури масажу.
Найнужденніші (це 20 людей) щодня отримують гарячі
обіди.
Охочі можуть приєднатися до занять у групі скандинавської ходьби «Здорове довголіття».
Хто потребує одягу, може вибрати його у середу, четвер та п’ятницю на ганку приміщення Товариства з 12.00
до 15.00. У цей же час тут приймуть від вас одяг — чистий,
випрасуваний.
Тут машина-автомат випере вашу білизну, одяг, якщо
такої можливості ви не маєте вдома.
Захисні маски, атисептики – всім цим можна скористатися у центрі медико-соціальної допомоги.

А цими днями РО ТЧХУ ініціює ще й кілька творчих проектів, один із яких — проведення
конкурсу документальної фотографії для дітей, на учасників і
переможців якого чекають подарунки.
«Дорослі кажуть, що 2020
рік — це щось жахливе! А що думають діти? Вишгородська РО
ТЧХУ пропонує поглянути на літо
цього року очима дитини. Любі
дітки, фотографуйте свою родину, друзів, те, чим займаєтесь,
та до 1 серпня відправляйте найатмосферніші фото на поштову
скриньку vrotnx@ukr.net з позначкою «Літо 2020»!», — звертається до дітей голова Вишгородської
районної організації Товариства
Червоного Хреста України Світлана Рулевська на своїй сторінці
у Фейсбуці.
Сьогодні, 23.07 у вечірній час люди поважного віку
зберуться на пленер з керівником студії «Арт-творці»
Наталією Анохіною. На мальовничому березі Київського
моря вони писатимуть з натури захід сонця.
Наступного дня на світанку розпочинається ще один
благодійний проект — фотосесії для одиноких, багатодітних матусь, вдів, переселенців та всіх, хто потребує психосоціальної підтримки (за попереднім записом). Місце
зустрічі – набережна.
«Процес фотографування — це своєрідна підтримка,
реабілітація внутрішнього світу людини. Комусь це додасть впевненості, хтось краще зрозуміє своє «я». На
певному, можливо, не найкращому етапі життя це дасть
можливість жінкам побачити свою красу, унікальність, а
декому — і друзів знайти», — переконана Світлана Рулевська.
Слід сказати, що у вересні ц. р. члени організації мають зібратися на звітно-виборчу конференцію. Заслухають звіт перед громадою про роботу Червоного Хреста
протягом 2016-2020 років, оберуть голову організації та
Правління, яке координуватиме роботу наступні п’ять років, делегуватимуть представника на з'їзд Товариства,
де обиратимуть президента ТЧХУ. Щоб стати учасником
конференції і надалі брати безпосередню участь у роботі
організації, вирішувати соціальні питання громади через
Червоний Хрест, слід стати членом організації. Для цього
кожен охочий може звернутися до Світлани Рулевської за
тел: (067) 778-32-51 або (04596) 5-26-38.
Валентина ЯКОВЕНКО

СОЦІУМ
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Дорогами
радості й печалі
ІЗ ЮВІЛЕЄМ!

Ветеран війни і праці Петро Олексійович Котенок 24 липня відзначає славний ювілей — йому виповнюється 95 років.
Народився він у 1925 році у Сваром’ї Вищедубечанського району. Його батько служив ще у царській
армії. А мати у радянські часи працювала в колгоспі.
Виховувала дітей — їх підростало шестеро. Петро
Олексійович — найменший — після закінчення Сваромської семирічки навчався на електрозварника у
Дарницькій школі ФЗН. Під час війни школу евакуювали у Караганду, де й доучувалися майбутні спеціалісти.
У 18 років потрапив у Тамбовське військове училище. Після півроку навчання — чекали фронтові
дороги. Із Воронежа до Ясс витримав Петро Олексійович екзамен на мужність у розвідувальній роті.
Має нагороди: ордени Червоної Зірки, Вітчизняної
війни, «За мужність», орден Богдана Хмельницького, численні ювілейні медалі.
Назавжди залишився вірним рідній стороні. Тут
зустрів свою долю — Катерину Іванівну, з якою прожили у мирі та злагоді 55 років, виховали трьох дітей.
Із 1962 року Петро Олексійович працював на
різних посадах на Київській ГЕС, він — заслужений
енергетик.
Полковник прикордонних військ у відставці, завжди брав активну участь у роботі ветеранської організації. Розповідав молоді про воєнні і трудові дороги. Має п’ятьох онучат і шістьох правнуків.
Щиро зичимо нашому ювілярові у доброму
здоров’ї зустріти ще сторіччя. Залишатися таким же
життєлюбом і активним у колі дружної сім’ї.
Вишгородська міська організація
ветеранів війни, праці, Збройних сил

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Вишгородської районної ради повідомляє:
29.05.2020 припинив свою роботу Кабінет вірусологічного контролю за адресою: м.
Вишгород, вул. І. Мазепи, 9
При потребі проведення тестування на
Covid-19 звертайтесь до свого сімейного лікаря.
Вишгородська АЗПСМ № 1
Солодовник Т.В.: (068) 208-70-98
Караванова Т.А.: (068) 208-81-91
Вініченко Н.В.: (068) 208-74-22
Фесенко Ю.О.: (068) 208-64-61
Морозова О.В.: (068) 208-90-80
Сафонова Т.Ф.: (068) 208-74-40
Крута Л.Є.: (068) 208-76-42
Сталєва І.А: (068) 208-63-19
Матвієнко К.В.: (068) 208-69-26
Скаченко Є.І.: (068) 208-72-78
Омельчук В.А.: (068) 208-89-08
Федорко В.Ю.: (068) 208-82-75
Федоренко Н.І.: (068) 208-77-62
Карманюк Г.А.: (068) 208-68-96
Кравцова І.О.: (068) 208-77-26
Черняхівська М.В.: (068) 208-68-63
Вишгородська АЗПСМ №2
Єгорова Г.П.: (068) 208-90-55
Мельничук С.Ю.: (068) 208-95-90
Людвиченко Л.О.: (068) 208-57-80
Федірко В.М.: (068) 208-77-16
Гусєва І.М.: (068) 208-62-50
Ясногородська АЗПСМ
Рутян А.П.: (068) 208-63-35
Новопетрівська АЗПСМ

Канавіна О.І.: (068) 208-96-47
Черняхівський О.А.: (068) 208-69-32
Ніколаєнко Н.Г.: (068) 208-97-69
Чайка Н.М.: (068) 208-54-75
Катюжанська АЗПСМ
Дашко В.Ф.: (068) 208-61-48
Денисюк І.О.: (068) 208-61-02
Пірнівська АЗПСМ
Борисевич О.М.: (068) 208-62-84
Димерська АЗПСМ
Давиденко Т.М.: (068) 208-62-28
Заводовський Ю.О.: (068) 208-74-97
Дермель О.І.: (068) 208-75-29
Смеречинська Л.І.: (068) 208 — 75-61
Ревнюк В.В.: (068) 208-78-57
Хотянівська АЗПСМ
Попова Т.Б.: (068) 208-76-09
Лютізька АЗПСМ
Трохимчук С.Б.: (068) 208-67-37
Литвинівська АЗПСМ
Приходько О.В.: (068) 208-66-17
Старопетрівська АЗПСМ
Герез В.М.: (068) 208-66-82
Демидівська АЗПСМ
Харитончук Г.Т.: (068) 208-65-93
Безугла О.К.: (068) 208-65-86
Ждан В.І.: (068) 208-65-01
Нищедубечанська АЗПСМ
Терентьєв І.В.: (068) 208-64-97
Лебедівська АЗПСМ
Чічугіна Н.С.: (068) 208-95-04
#StopCOVID19

Що робити пацієнту з симптомами
COVID-19, який не має декларації з лікарем
Стандартна порада пацієнтам, які відчувають симптоми COVID-19, – телефонувати
сімейному лікарю, з яким укладена декларація. Сімейний лікар підкаже, що робити, і за
необхідності викличе до вас мобільну бригаду для тестування.
За відсутності сімейного лікаря слід звернутися до регіональної чи національної гарячої лінії COVID-19: номер телефону гарячої
лінії COVID-19 у вашій області шукайте за
посиланням https://bit.ly/2B7FQRv. За номером гарячої лінії пацієнтові підкажуть, як діяти далі, за необхідності викличуть мобільну
бригаду для проведення тестування на коронавірусну хворобу.
Отже, якщо у вас немає сімейного лікаря
і з’явилися такі симптоми, як кашель, утруднене дихання, підвищена температура, то радимо діяти так:
Телефонуйте 103. Диспетчер екстреної
медичної допомоги опитає вас і визначить, чи
повинна їхати до вас бригада ЕМД. Нагадаємо, що екстрена медична допомога виїжджає
на виклик лише у тих випадках, коли існує
пряма загроза життю та здоров’ю людини.
Якщо є покази до виїзду бригади (температура вище 38 градусів, яка не збивається,
утруднене дихання), вона прибуває у засобах
індивідуального захисту, проводить обсте-

ження та визначає необхідність госпіталізації. За необхідності пацієнта везуть у лікарню,
яку визначено опорною для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Ці лікарні можна побачити
на дашборді НСЗУ https://nszu.gov.ua/e-data/
dashboard/likarni-covid.
Нагадуємо, екстрена медична допомога
в Україні безоплатна для всіх, незалежно від
наявності декларації з лікарем.
Якщо показів до госпіталізації немає, пацієнтам дають поради щодо самоізоляції.
У випадку, якщо за якихось обставин вам
не допомогли за номером регіональної гарячої лінії або за номером 103, звертайтесь на
урядові та відомчі гарячі лінії:
гаряча
лінія
Центру
громадського
здоров’я МОЗ: 0 800 505 840
гаряча
лінія
Міністерства
охорони
здоров'я України: 0 800 505 201
автовідповідач Урядового контактного
центру: 1545.
Людині із симптомами не треба самостійно йти в лікарню чи проходити тест на
COVID-19 – рішення про необхідність тестування приймає лікар. Задля власної безпеки
та безпеки оточуючих радимо вирішувати
ці питання дистанційно. За посиланням ви
знайдете інформацію про те, хто має право
на безоплатний тест на COVID-19 https://bit.
ly/3dtvQz3.
Проект USAID HealthLink
«100% життя» — Мережа ЛЖВ
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Програма ТБ

Вишгород
Четвер, 23 липня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 27 ЛИПНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:25, 12:25, 13:20, 14:20,
15:15, 16:15 «Розсмiши
комiка»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30, 21:20 Т/с «Папiк»
21:50 Х/ф «Тато Ден»
22:50 Т/с «Шерлок - 1:
Етюд у рожевих тонах»
00:45 «Дубiнiзми 2020»
2+2
07:10 Т/с «Опер за
викликом-3»
10:00 «Помста природи»
10:30 «Загублений свiт»
14:15 Х/ф «В тилу ворога»

16:15 Х/ф «Викуп»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:15 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-14»
00:15 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»
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,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:25 Телепродаж
15:20 «Грандiознi
подорожi американською

залiзницею» - «Грандiознi
подорожi залiзницею
Аляски та Канади»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30, 18:55, 22:40 Д/с
«Дикi тварини»
19:30 Д/с «Боротьба за
виживання»
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
12:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка»
16:00 Т/с «Жiночий
лiкар - 4»
20:10 Ток-шоу «Говорить

Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:20 Т/с «Одеса-мама»
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, 19:00, 20:00 Танька
i Володька
15:30 Одного разу в Одесi
16:00, 22:00 Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на

мiльйон 2»
23:00 Т/с «Матусi 2»
СТБ
05:15 Т/с «Комiсар Рекс»
09:00 «Зваженi та
щасливi - 9»
12:55, 14:50 «Таємницi
ДНК»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:30 Т/с «Крiпосна»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «Вибiр
матерi»
23:00 Т/с «Червонi
браслети»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Х/ф «Дiвчина в
павутиннi»

09:50 Х/ф «I прийшов
павук»
12:00 Х/ф «Зроблено в
Америцi»
14:10 Х/ф «Ворог
держави»
17:00 Аферисти в
мережах
19:00 Ревiзор
21:50 Х/ф «Лара Крофт:
розкрадачка гробниць»
23:40 Х/ф «Мiс Куля»

днi»
14:30 Х/ф «Кохання з
ризиком для життя»
16:15 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Пiд
чужим iменем»
23:50 Т/с «Дурна кров»

ІНТЕР
07:00 «Речдок»
08:45, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
10:35 Х/ф «Красунчик зi
стажем»
12:30 Х/ф «Замiж на 2

ICTV
06:05 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Не дай себе
обдурити
11:05, 13:20 Х/ф «Сфера»

браслети»

її доньки»
11:55 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:30 Т/с «Прекрасна
Ранi»
17:00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Пiд
чужим iменем»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Дурна кров»

12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 Х/ф «Копи на
пiдхватi»
16:55 Х/ф «Васабi»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:10, 21:25 Х/ф
«Спецiалiст»
22:45 Х/ф «Схильнiсть»
00:35 Х/ф «Дилер»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Повiтрянi
воїни»
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
«Найнебезпечнiшi
польоти»
18:10 Д/с «Крила 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»

ВIВТОРОК, 28 ЛИПНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:25, 13:05, 15:05
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30, 21:20 Т/с «Папiк»
21:50 Х/ф «Тато Ден»
22:50 Х/ф «Шерлок - 1:
Слiпий банкiр»
2+2
07:10 Х/ф «Мiчений»
09:00 Х/ф «Свiт предкiв»
10:25, 17:20 «Загублений
свiт»
14:10 Х/ф «Гарячi голови»
15:35 Х/ф «Гарячi
голови-2»

19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:15 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-14»
UA:ПЕРШИЙ
07:05, 08:05, 11:30, 14:00,
18:20 Суспiльна студiя.
Марафон
09:00 Лiтургiя
Православної Церкви
України з нагоди
Хрещення Руси-України
13:00 Молебень
Православної Церкви
України з нагоди
Хрещення Руси-України
15:20 «Грандiознi
подорожi американською

залiзницею» - «Грандiознi
подорожi залiзницею
Аляски та Канади»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55, 22:15 Д/с «Дикi
тварини»
19:35 Д/с «Вижити в дикiй
природi»
20:20 Д/с «Суперчуття»
21:40 #ВУкраїнi
00:00 Перша шпальта
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
12:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка»

16:00 Т/с «Жiночий
лiкар - 4»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:20 Т/с «Одеса-мама»
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, 19:00, 20:00 Танька
i Володька

15:30 Одного разу в Одесi
16:00, 22:00 Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
23:00 Т/с «Матусi 2»
СТБ
05:15 Т/с «Комiсар Рекс»
09:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:00 «Зваженi та
щасливi - 9»
12:00 «Таємницi ДНК»
14:00, 14:50 Т/с
«Крiпосна»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:15 «Один за всiх»
20:10, 22:45 Т/с «Вибiр
матерi»
23:00 Т/с «Червонi

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
10:30 Х/ф «Аквамарин»
12:40, 19:00 Аферисти в
мережах
21:10 Х/ф «Безсоромна
мандрiвка»
23:00 Х/ф «Столик №19»
ІНТЕР
07:45 Д/п «КиєвоПечерська Лавра.
Фотографiя тисячолiття»
09:00 «День Хрещення
Русi. Божественна
лiтургiя в КиєвоПечерськiй Лаврi»
11:00 Т/с «Панi Фазiлет i

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi

новини
10:10 Секретний фронт
10:40, 13:20 Т/с «Розтин
покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20 Х/ф «Мiський
мисливець»
16:35 Х/ф «Громобiй»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Пес»
22:25 Т/с «Таємнi дверi»
23:40 Т/с «Винищувачi-2:
Останнiй бiй»
5 КАНАЛ
07:15 Д/с «Повiтрянi
воїни»
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, 00:10 Д/с «Щось
пiшло не так: зворотнiй
вiдлiк до катастрофи»
17:10 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
18:10 Д/с «Крила 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»

СЕРЕДА, 29 ЛИПНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:25, 13:00, 15:05
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30, 21:20 Т/с «Папiк»
21:50 Х/ф «Тато Ден»
22:50 Х/ф «Шерлок - 1:
Велика гра»
00:45 Х/ф «Кохання на
Рiздво»
2+2
07:10 Х/ф «Винна вiйна»
08:50 Х/ф «Втрачений
скарб»
10:25, 17:15 «Загублений
свiт»
13:10 Х/ф «Земля, забута

часом»
14:55 Х/ф «Три дні на
втечу»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:20 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
22:10 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-14»
23:55 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»
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,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:25 Телепродаж
15:20 «Грандiознi

подорожi американською
залiзницею» - «Грандiознi
подорожi залiзницею
Аляски та Канади»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж».
17:30 #ВУкраїнi
18:55, 22:15 Д/с «Дикi
тварини»
19:35 Д/с «Вижити в дикiй
природi»
20:20 Д/с «Суперчуття»
21:40 Бюджетники
00:00 Спiльно
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
12:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка»
16:00 Т/с «Жiночий

лiкар - 4»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:20 Т/с «Одеса-мама»
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, 19:00, 20:00 Танька
i Володька
15:30 Одного разу в Одесi
16:00, 22:00 Сiмейка У

21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
23:00 Т/с «Матусi 2»
СТБ
09:00 Т/с «Коли ми
вдома»
09:55 «Зваженi та
щасливi - 9»
12:00 «Таємницi ДНК»
14:00, 14:50 Т/с
«Крiпосна»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:15 «Один за всiх»
20:10, 22:45 Т/с «Вибiр
матерi»
23:00 Т/с «Червонi
браслети»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми

07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
11:00, 22:50 Х/ф «Лiгво
монстра»
13:20 Кохання на
виживання
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Тривожний
виклик»
ІНТЕР
08:45, 18:00, 19:00, 01:35
Ток-шоу «Стосується
кожного»
09:45 «Корисна
програма»
10:50 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
11:45 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:25 Т/с «Прекрасна
Ранi»

17:00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Пiд
чужим iменем»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Дурна кров»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:30, 13:20 Т/с «Розтин
покаже»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20 Х/ф «Зона
висадки»

16:35 Х/ф «Спецiалiст»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Пес»
22:30 Т/с «Таємнi дверi»
23:40 Т/с «Винищувачi-2:
Останнiй бiй»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:20 Особливий погляд
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:45, 00:00
Час новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Повiтрянi
воїни»
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
«Найнебезпечнiшi
польоти»
18:10 Д/с «Крила 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»

ЧЕТВЕР, 30 ЛИПНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:25 «ЖИТТЯ ВIДОМИХ
ЛЮДЕЙ
10:25 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 13:15, 15:05
«Одруження наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30, 21:20 Т/с «Папiк»
21:50 Х/ф «Тато Ден»
22:50 Х/ф «Шерлок - 2:
Скандал у Белгравiї»
00:45 Х/ф «Рiздво в
палацi»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»

07:10 Х/ф «Вiдповiдь»
08:45 Х/ф «Легенда про
маску»
10:30 «Помста природи»
11:05 «Рiшала-2»
13:05, 17:20 «Загублений
свiт»
14:05 Х/ф «100 000 000
до н.е.»
15:35 Х/ф «Ера
динозаврiв»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
22:20 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-14»
00:05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-13»
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,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:25 Телепродаж
15:20 «Грандiознi
подорожi американською
залiзницею» - «Грандiознi
подорожi залiзницею
Аляски та Канади»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Бюджетники
18:55, 22:15 Д/с «Дикi
тварини»
19:35 Д/с «Вижити в дикiй
природi»
20:20 Д/с «Суперчуття»
21:40 Схеми. Корупцiя в
деталях

00:00 #ВУкраїнi
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
12:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка»
16:00 Т/с «Жiночий
лiкар - 4»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:00 Сталкер
00:00 Т/с «Одеса-мама»
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, 22:00 Сiмейка У
21:00 Т/с «Село на
мiльйон 2»
23:00 Т/с «Матусi 2»
00:00 ЛавЛавСar 3
СТБ
09:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:00 «Зваженi та
щасливi - 9»
12:00 «Таємницi ДНК»
14:00, 14:50 Т/с

«Крiпосна»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:15 «Один за всiх»
20:10, 22:45 Т/с «Вибiр
матерi»
23:00 Т/с «Червонi
браслети»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
11:10 Х/ф «Тривожний
виклик»
13:00 Заробiтчани
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Ангели Чарлi»
23:00 Х/ф «Ангели Чарлi
2: Повний вперед»

Ток-шоу «Стосується
кожного»
09:45 «Корисна
програма»
10:50 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
11:45 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:25 Т/с «Прекрасна
Ранi»
17:00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Пiд
чужим iменем»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ІНТЕР
08:45, 18:00, 19:00

ICTV
06:30 Ранок у великому

«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
21:10, 22:45 Т/с «Загадка
для Анни»

ІНТЕР
08:45, 18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
09:45 «Корисна
програма»
10:50 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
11:45 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:25 Т/с «Прекрасна
Ранi»
17:00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Небезпечнi
секрети»
23:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Анти-зомбi
11:05, 13:20 Х/ф «Грiм у
тропiках»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Костолом»
16:20, 23:00 Скетч-шоу
«На трьох»
17:20, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр

програма»
11:00 Х/ф «Дайте книгу
скарг»
12:50 Х/ф «Двоє пiд
однiєю парасолькою»
14:35 Х/ф «Бережись
автомобiля»
16:30 Х/ф «Донькиматерi»
18:30, 20:30 Т/с «Голос з
минулого»
20:00 «Подробицi»
22:30 «Ювiлейний вечiр
Михайла Шуфутинського
«Артист»
00:15 Х/ф «Коханцi»

09:40 Т/с «Розтин
покаже»
12:30, 13:00 Х/ф
«Полiцейський з Беверлi
Гiллз»
12:45 Факти. День
14:50 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз-2»
16:45, 18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Викрадена-2»
20:55 Х/ф «Заручниця-3»
23:00 Х/ф «Закатати в
асфальт»

мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
10:45, 13:20 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 Х/ф
«Каратель»
16:35 Х/ф «Вбивча
швидкiсть»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Анти-зомбi
21:30 Т/с «Пес»
22:30 Т/с «Таємнi дверi»
23:40 Т/с «Винищувачi-2:
Останнiй бiй»
5 КАНАЛ
07:15 Д/с «Повiтрянi
воїни»

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 Д/с «Щось пiшло не
так: зворотнiй вiдлiк до
катастрофи»
17:10 Таємницi вiйни
18:10 Д/с «Крила 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, 3 1 ЛИПНЯ 2020 Р О К У
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 13:15, 15:10
«Одруження наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30 «Лiга смiху»
22:25, 00:15 «Вечiрнiй
квартал»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Х/ф «Гарячi голови»
08:45 Х/ф «Гарячi
голови-2»

10:15 «Помста природи»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Астероїд
проти Землi»
15:25 Х/ф «Кривавий
орел»
19:25 Х/ф «Останнiй
замок»
22:00 Х/ф «Боксер»
23:45 Х/ф «Тавро»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Книга
джунглiв»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15,
03:30 Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна

студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»
15:20 «Грандiознi
подорожi американською
залiзницею» - «Грандiознi
подорожi залiзницею
Аляски та Канади»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж».
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/с «Дикi тварини»
19:35 Д/с «Вижити в дикiй
природi»
20:20 Д/с «Суперчуття»
21:40 Свiтова медицина.
Пiвденна Африка цiлителi Зулуси
22:15 Таємницi Сонячної
системи

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
11:00, 15:30 Т/с «Все
одно тебе дочекаюся»
16:00 Т/с «Жiночий
лiкар - 4»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:20 Т/с «Бiйся бажань
своїх»
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, 19:00, 20:00 Танька
i Володька
15:30 Одного разу в Одесi
16:00 Сiмейка У
21:00 Х/ф «Скажене
весiлля 2»
22:45 Х/ф «Зразковий
самець 2»
СТБ
06:50, 19:15 «Наречена
для тата 3»
08:45 «Врятуйте нашу
родину - 2»
10:35, 14:50, 18:15 Т/с

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:15 Т/с «Грiмм»
09:50 Вiд пацанки до
панянки
17:00 Х/ф «Лара Крофт:
розкрадачка гробниць»
19:00 Х/ф «Лара Крофт:
розкрадачка гробниць.
Колиска життя»
21:20 Х/ф «Ангели Чарлi
(2019)»
23:50 Х/ф «Еверлі»

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Повiтрянi
воїни»
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, 00:10 Д/с «Щось
пiшло не так: зворотнiй
вiдлiк до катастрофи»
17:20 Кендзьор
18:10 Д/с «Крила 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»

СУБОТ А , 1 СЕРПНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
11:05 «Любий, ми
переїжджаємо»
17:30 Х/ф «Еван
Всемогутнiй»
19:30 ТСН
20:15, 22:00 «Вечiрнiй
квартал»
23:10 «Свiтське життя
2020. Дайджест»
2+2
08:35 «Загублений свiт»
13:15 Х/ф «Битва
проклятих»
15:00 Х/ф «Гра Ендера»
17:00 Х/ф «Пекло»

19:00 Х/ф «Вторгнення:
Битва за рай»
20:55 Х/ф «Книга Iлая»
23:00 Х/ф «Нiндзя»
UA:ПЕРШИЙ
06:25 Хто в домi хазяїн
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
07:15 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
08:20 Шо? Як?
09:05 Енеїда
10:10 Х/ф «Ромео i
Джульєта»
12:00, 20:30, 21:20 Д/с
«Дикi тварини»
12:30 Свiтова медицина.
Пiвденна Африка цiлителi Зулуси

13:00 Д/с «Подорож
вiдкритим космосом»
13:30 Таємницi Сонячної
системи
14:25 Телепродаж
15:00 UA:Фольк. Спогади
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
16:45 Всенiчне бдiння
(ПЦУ)
19:30 Велика вечiрня
(УГКЦ)
22:00 Х/ф «Франц»
00:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Реальна мiстика

08:45, 15:20 Т/с «Чорна
кров»
16:45, 21:00 Т/с «Сильна
жiнка»
20:00 Головна тема
23:15 Т/с «Настане
свiтанок»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:30 М/ф «Бi Мувi:
Медова змова»
09:50 М/ф «Лiно»
11:20 Х/ф «Агент пiд
прикриттям»
12:50 4 весiлля
17:15 Х/ф «Зразковий
самець 2»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд

Полтавою
19:30, 20:30, 21:30 Танька
i Володька
22:00 Країна У
23:00 Х/ф «Люблю
назавжди»
СТБ
07:40, 10:50 Т/с «Вибiр
матерi»
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрки»
17:00 «Хата на тата»
19:00 «Звана вечеря»
20:55 Х/ф «Дiвчата»
22:55 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/ф «Агент Марнi»

07:20 Аферисти в
мережах
09:20 Варьяти
11:10 Хто зверху?
15:10 Х/ф «Безсоромна
мандрiвка»
17:00 М/ф «Фердинанд»
19:00 Х/ф «Вiдьмина
гора»
21:00 Х/ф «Привид в
обладунках»
23:00 Х/ф «Той, що бiжить
по лезу 2049»
ІНТЕР
06:40 Х/ф «Зозуля з
дипломом»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Корисна

ICTV
07:40 Скетч-шоу «На
трьох»

5 КАНАЛ
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:40 Натхнення
09:15 Копiйка до копiйки

10:30 Майстри ремонту
11:10, 13:15 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
12:35 Невигаданi iсторiї
15:15 Гончаренко рулить
15:35 На власнi очi
16:10, 17:10, 00:10 Д/с
«Щось пiшло не так:
зворотнiй вiдлiк до
катастрофи»
18:10 Про вiйсько
18:40 Є сенс
19:15 Особливий погляд
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00, 23:00 Д/с
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»

РІЗНЕ
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Ростов-на-Дону — на честь Данила Туптала

Сучасне місто Ростов-на-Дону почало будуватися як фортеця Святого
Димитрія Ростовського, і саме ця особистість вартує уваги, щоби про неї
знати більше.
Святий Дмитро Ростовський (в миру
Данило Туптало) народився у грудні
1651 року в Макарові Київської губернії
в родині козацького сотника.
Незабаром його батьки переселилися до Києва. Вони були дуже побожними
людьми і прагнули виховати такими ж
своїх дітей.
Початкову освіту малий Данило здобував удома, а потім навчався в Киє-

во-Могилянській колегії. У 1688 році
постригся у ченці у київському Кирилівському монастирі, прийнявши ім'я Дмитрій.
У 1702 році Туптало стає митрополитом Ростовським. Тут він уперше зустрівся з народним побутом Росії, і його
важко вразили брутальні риси цього
побуту, моральне здичавіння і темнота
не тільки народної маси, а й самих пастирів. У всій Ростовській єпархії не існувало жодного духовного навчального
закладу. З великою енергією приступив
владика до пастирської праці.
У першому посланні до мирян він ви-

словив основні напрямки своєї майбутньої діяльності: «Я прийшов до вас не
собі догоджати, але навчати непорядних, потішити слабодухих, заступитися
за немічних, добрих любити, злих милостиво карати, старатися про користь
для всіх, шукати для всіх спасіння, за
всіх молитися».
Широку релігійну діяльність митрополит поєднував із освітньою. З його ініціативи 1 жовтня 1702 року було відкрито школу, в якій навчалися діти різних
верств населення. У школі працювали
вчителі із Києва; діяв шкільний театр,
твори писав митрополит.

Моїй музі

До уваги власників (користувачів) суміжних земельних ділянок або
уповноважених ними осіб!
На території Вишгородського району Київської області 31 липня
2020 року будуть проводитися роботи із закріплення межовими знаками
в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок:
О 10:00 годині в межах Литвинівської сільської ради за наступними
кадастровими номерами:
3221884400:09:052:6201, 3221884400:09:052:6206,
3221884400:09:052:6202, 3221884400:09:052:6204,
3221884400:09:052:6203, 3221884400:09:069:6205,
3221884400:09:052:6065, 3221884400:09:070:6018,
3221884400:09:055:6008, 3221884400:09:069:6214,
3221884400:09:054:6216, 3221884400:09:055:6220,
3221884400:09:054:6218, 3221884400:09:055:6212,
3221884400:09:055:6222, 3221884400:09:054:6213,
3221884400:09:054:6221, 3221884400:09:054:6211,
3221884400:09:070:6233, 3221884400:09:070:6232,
3221884400:09:055:6246, 3221884400:09:055:6248,
3221884400:09:055:6244, 3221884400:09:055:6247,
3221884400:09:055:6241, 3221884400:09:055:6242,
3221884400:09:055:6243, 3221884400:09:055:6245.
Контактна особа: ФОП Скорик М.А. (096) 110-77-14

Моя дружина, Шкамардіна Людмила, народилася 10.05
1958 р. у м. Умані, де і мешкала до1989 р. У 1989 році військову частину, в якій ми служили, перевели до м. Вишгорода.
У 2012 році вийшла на військову пенсію і до останнього дня мешкала на території військової частини, що по вул.
Парусній. Була вірною дружиною, турботливою матір’ю та
лагідною бабусею.
Завжди служила людям і Господу, намагаючись зробити
світ кращим.
Та 27 березня, по волі небес, залишила наш світ, навіть
не усвідомивши переходу в інший вимір. І тепер я намагаюсь біль втрати своєї музи вилити на шматок паперу.
Пишу для тих, хто ще не зрозумів, що та єдина, яка знаходиться поруч, потребує більше поваги і уваги.
Наші мрії, надії і сподівання такі крихкі, а життя таке коротке. Бережи її...

Слід янгола

Чому не закінчена наша розмова?
Чому нас роз'єднала весняна гроза?

Мов янгол, ти в мому житті промайнула
І зникла за обрієм, ніби зоря.
А зараз ти — спогад, солодке минуле,
Гіркота і розпач мене докоря.
Чому ти пішла, не сказавши ні слова?
Чому блідий погляд, застигла сльоза?

Ти квітла і вірила в теплу весну
І знала, що мають птахи прилетіти.
Та став я вдівцем, я вночі не засну.
Чому стали наші сирітками діти?
Вважав, що будемо щасливі завжди,

ПОВІДОМЛЕННЯ
15.07.2020 р. о 15:00 в малій залі адмінбудинку
відбулося засідання комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
на території м. Вишгорода.
На засідання комісії були запрошені наступні організації:
— Дочірне підприємство «Антикор» TOB «Аларіт
Україна»;
— TOB «Папірленд-Плюс»;
— Київська регіональна спілка споживчої кооперації;
— TOB «Сьогодні Мультимедіа»;
— TOB «Друкарське місто».
У ході засідання були визначені розміри збитків
по орендній платі за земельні ділянки, які використовуються без оформлення правовстановлюючих документів, що посвідчують право оренди земельної
ділянки, які могли б надійти до місцевого бюджету у
разі, якщо б зазначений договір був укладений між
орендарем та орендодавцем.
За результатами роботи Комісії складено акти
«Про визначення та відшкодування збитків власнику
землі».

Дмитро Туптало (Дмитро Ростовський) був невтомним трудівником на
ниві релігійній, освітній, науковій. Його
ім'я золотими літерами вписано в історію української і російської православних церков, в історію вітчизняної культури. Він був єдиним, кого канонізувала
Російська православна церква впродовж усього 18 ст. І саме на його честь
названо місто Ростов-на -Дону.
Степанія СІДЛЯР, радник голови
Вишгородської РДА з питань
духовності і просвітництва, голова
громадської організації «Духовнопросвітницький центр «Спадщина»

Багато в нас днів, і вони нескінченні.
Ми мріяли, жили, не знавши біди.
Забрали тебе буревії шалені.
Птахи повернулись, вирує весна,
Та знищений я, як нечійна могила.
Старий, безнадійний, без долі і сна.
Лебідкою ти в небеса полетіла...
Анатолій ШКАМАРДІН

Вартість одиниці друкованої площі
у газеті «Моя Вишгородщина»
для розміщення матеріалів передвиборчої агітації на період виборчої
кампанії чергових місцевих виборів у 2020 році — 20 грн за 1 кв. см.
Розцінки вартості одиниці друкованої площі не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Реклама політичного змісту на першій сторінці не
друкується.

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.

КП «УПРАВЛЯЮЧА
КОМПАНІЯ» ВМР
ЗАПРОШУЄ
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:
- головного бухгалтера
- економіста (спеціаліста
із тендерних закупівель)
- бухгалтера із послуг
- робітників із комплексного прибирання
- електромеханіків із обслуговування ліфтів 5, 6 розряду (вік — від 20 до 50 років)
- токаря 6 розряду
- електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 6 розряду
- водія спецавтомобіля
(маніпулятора), категорія С
- машиніста-оператора навантажувальної машини
- слюсаря-сантехніка 5,6
розряду
- покрівельника будівельного 5 розряду
- прибиральника службових приміщень.
Гідна оплата праці (з гарантіями на збільшення), навчання
за рахунок підприємства, забезпечення спецодягом та матеріалами, офіційне працевлаштування.
Звертатися за адресою: м.
Вишгород, вул. Кургузова 9-а,
тел: (04596) 54-885,
067-411-54-47

НЕДIЛЯ , 2 СЕРПНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:15, 07:05 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:25 «Свiт навиворiт»
12:30 Т/с «Папiк»
17:30 Х/ф «Сьомий син»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Ван Хельсинг»
23:00 Х/ф «Сонна
лощина»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
08:10 «Загублений свiт»
13:05 Х/ф «Втрачений
скарб»
14:50 Х/ф «Експедицiя
«Ноїв ковчег»

17:15 Х/ф «Боксер»
19:00 Х/ф «Сорок вiсiм
годин»
20:50 Х/ф «Iншi сорок
вiсiм годин»
22:40 Х/ф «Нiндзя-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:25 Хто в домi хазяїн
07:00, 08:00, 08:55, 21:00
Новини
07:15 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
08:15 Шо? Як?
09:00 Божественна
Лiтургiя Православної
Церкви України
11:00 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви
12:30 Недiльна Свята

Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
13:30 На схiдному фронтi
14:25 Телепродаж
15:00 UA:Фольк. Спогади
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
18:00 Д/с «Iсторiї
вулканiв»
18:30 Д/с «Всi на море.
Нова Зеландiя»
19:30, 21:20 Д/с «Дикi
тварини»
20:00 Д/ф «Iндiя. Слiдами
тигра»
22:00 Х/ф «Життя»

ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика

08:50 Т/с «Я заплачу
завтра»
12:45 Т/с «Бiйся бажань
своїх»
16:50, 20:00 Т/с «Мiраж»
19:00 Сьогоднi
22:10 Х/ф «Помiчниця»
00:15 Шоу Братiв
Шумахерiв
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:45 Х/ф «Цукерки
або смерть: веселого
Хелловiну»
12:30 Т/с «Село на
мiльйон 2»
16:15 Х/ф «Скажене
весiлля 2»
18:00, 19:00, 20:00,
21:00 Одного разу пiд

Полтавою
18:30, 19:30, 20:30, 21:30
Танька i Володька
22:00 Країна У
23:00 Х/ф «Хапай i тiкай»
СТБ
06:50 «Дiвчата: невiдома
версiя»
07:50 «Весiлля в
Малинiвцi: невiдома
версiя»
08:45 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
10:40 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00 «Один за всiх»
22:45 «Я соромлюсь
свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Ревiзор
09:00, 11:00 Kids’ Time
09:05 М/ф «Фердинанд»
11:05 Х/ф «Той, що бiжить
по лезу 2049»
14:10 Х/ф «Привид в
обладунках»
16:10 Х/ф «Вiдьмина
гора»
18:10 Х/ф «Бунтар Один»
21:00 Х/ф «Зорянi вiйни:
Останнi Джедаї»
23:55 Х/ф «Еверлі»

Дива свiту»
11:00 «Орел i решка.
Божевiльнi вихiднi»
12:05 Т/с «Там, де твiй
дiм»
14:40 Т/с «Голос з
минулого»
18:10 Х/ф «Четверо проти
банку»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «100 речей i
нiчого зайвого»
22:50 Х/ф «Бережись
автомобiля»

ІНТЕР
06:00 Х/ф «Вождь
червоношкiрих»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.

ICTV
06:40 Секретний фронт
07:40 Анти-зомбi
08:35 Громадянська
оборона
09:30 Т/с «Вiддiл 44»

12:25, 13:00 Х/ф «Час
вiдплати»
12:45 Факти. День
14:55 Х/ф «Викрадена-2»
16:35 Х/ф «Заручниця-3»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «С.В.О.Т.:
Спецназ Мiста Янголiв»
21:20 Х/ф «С.В.О.Т.:
Перехресний вогонь»
23:05 Х/ф «Схильнiсть»
5 КАНАЛ
07:20 Д/с «Повiтрянi
воїни»
07:50, 21:30 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
08:15, 15:35 Vоїн — це я!
08:25, 15:15 Невигаданi
iсторiї

09:10, 10:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
11:00 Божественна
лiтургiя з Патрiаршого
собору Воскресiння
Христового
УГКЦ у Києвi
12:40 Iндiйський фiльм
16:10, 17:10 Д/с «Щось
пiшло не так: зворотнiй
вiдлiк до катастрофи»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
21:25 Вечiрнiй
преЗЕдент
21:40 Час-Time
22:00, 23:00 Д/с
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»
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ПАНОРАМА

Наша велика родина —
діти, онуки та правнуки — щиро
вітає Петра Олексійовича КОТЕНКА з поважною датою —
95-річчям із дня народження.
Від усього серця бажаємо
довгих років життя, міцного
здоров’я і тепла у родинному
колі.
Всі рідні
24 липня ветерану бойових дій
у Великій Вітчизняній війні
Петру Олексійовичу КОТЕНКУ
виповнюється 95 років.
Участь у війні Петро Олексійович розпочав у 1943 році під Воронежем, потім воював у складі Другого Українського фронту під час
визволення України. В кінці 1944
року був направлений у військове
училище, після закінчення якого
служив у прикордонних військах.
Після демобілізації у 1962 році працював на будівництві Київських
ГЕС і ГАЕС.
Шановний імениннику! Сердечно вітаємо Вас зі славним ювілеєм! Бажаємо міцного здоров’я, благополуччя, тепла і уваги від
рідних та друзів і завжди гарного настрою!
Адміністрація, профком і Рада ветеранів філії
Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго»

Ганні Булгаковій —
сонячних днів!
Для депутатської групи «Єдність» липень завжди нагадує про
приємну і хвилюючу подію — день
народження нашої улюблениціколеги Ганни БУЛГАКОВОЇ. Цій
сонячній жінці завжди хочеться
дарувати винятково ніжні і яскраві емоції за її доброту і мудрість,
виваженість і професіоналізм.
У цей найголовніший для тебе,
Ганнусе, день, як і впродовж інших, ми бажаємо отримувати від
життя лише позитив. Не шкодуй
ні про що і завжди дивися вперед
із оптимізмом і посмішкою. Ми
зичимо тобі повного життя, як келих шампанського, у коханні
— шаленої пристрасті, легкого флірту та безодню ніжності.
За народною мудрістю, бажаємо акцій пачку, нову тачку,
удачку, дачку і грошей в придачку. Якщо і з’являться проблеми,
то такі, як витратити мільйон, на яких островах ніжитися взимку
та який кабріолет обрати — червоний чи білий.
Пам’ятай, сонечко, що завжди у будь-якій ситуації ти можеш
покластися на колег-другів.
Ми завжди поруч!
Володимир Лісогор, Микола Кравченко, Юрій Попов,
Тамара Войтович, Дмитро Корнійчук, Олена Лісогор,
Анатолій Шока, Богдан Руденок, Олександр Клавдієнко

Вишгород
Четвер, 23 липня 2020 року

ТРИАТЛОН

Чемпіонат України у Сухолуччі

У понеділок, 20 липня, у Сухолуччі Вишгородського району відбувся чемпіонат України
з триатлону на олімпійській
дистанції. На змагання до Сухолуччя з’їхалися ледь не всі найсильніші триатлети країни – як
серед жінок, так і серед чоловіків різних вікових категорій.
Основна боротьба точилася не
лише за нагороди внутрішньої
першості, а й за місця на чемпіонат у складі збірної України.
Це перший в умовах пандемії офіційний чемпіонат України,
санкціонований
Міністерством
молоді та спорту і Національним
олімпійським комітетом. Під час
змагань застосовувалися всі протиепідеміологічні заходи безпеки для триатлетів. Старт і фініш
відбувалися в різних локаціях, у
кожній групі стартуючих було не
більше 50-ти осіб.
Я також мав честь взяти
участь у цих змаганнях. Під час
перегонів погоджуєшся з висловами: вибігаючи з води, спортсмени ніколи не вітаються і ледь упізнають людей; на швидкості 40
км за годину вони помічають, що ти фотограф і не
встиг їх сфотографувати; під час бігу постійно повторюють: «щоб я ще колись…», а на фініші вже
чекають відкриття нової реєстрації.
Я отримав неймовірні враження як від рівня
організації змагань, так і від неймовірної краси навколишньої природи. Було дуже приємно, що зовсім поряд із Вишгородом — такі мальовничі місця як Національний парк «Межигір’я» та заміське

угіддя «Сухолуччя». Організатори
вкотре довели, що можуть приймати
змагання Всеукраїнського масштабу
на високому рівні. Та, на жаль, Національний парк «Межигір’я» та заміське угіддя «Сухолуччя» поки що
не мають офіційного статусу, якого
вони справді заслуговують.
У результаті цікавої та безкомпромісної боротьби титули чемпіонів України на
олімпійській дистанції вибороли спортсмени з
Вишгорода – Сергій Курочкін та найсильніша триатлетка України Юлія Єлістратова!
Наступний офіційний чемпіонат України з триатлону знову відбудеться на Київщині. Хочеться
подякувати організаторам за найвищий рівень
проведення змагань, живі емоції та справжнє свято для любителів спорту!
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови
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