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Вшановуємо Бориса і Гліба

За декілька днів православний світ у
всьому пострадянському просторі буде
вшановувати пам’ять страстотерпців
Бориса і Гліба. Але які б там велелюдні урочистості не відбувалися по світу,
все ж у проповідях неодмінно буде звучати слово «Вишгород», бо наша благословенна земля прийняла нетлінний
прах невинно убієнних братів.
На вишгородців покладено високу і
відповідальну місію — нагадувати соціуму

про вічну Божу заповідь «Не убий», не піднімати руку на ближнього. Нехай історики,
церковні літописці продовжують шукати
історичну правду — хто насправді загубив
князів Бориса і Гліба: чи брат Святополк,
затаврований як Окаянний, чи це справа
рук іншого брата — Ярослава Мудрого —
саме вони мають дати чітку відповідь, але
для нас непорушним залишиться заклик
не проливати кров людську. На жаль,
заповідь «Не убий» полишила деякі за-

дурманені голови українців кремлівською
пропагандою на Сході України. Сім років
разом з потворами-найманцями вони проливають кров колись рідних і близьких
українців, тих, з якими до цього запаморочення приятелювали, родичалися, виручали одне одного у скрутні моменти життя.
Чи буде прощення цим нелюдам із закривавленими по лікті руками, чи покаявся
хто з них за страшні гріхи — достеменно
невідомо, і майбутнє їх у мороці.

Вишгородці вже благословенні тим
фактом, що небесними покровителями
міста є саме святі брати Борис і Гліб. У
ці пам’ятні дні нам варто задуматися над
своїми діями і вчинками, ще раз полинути
до святих образів страстотерпців і налаштувати своє життя на добрі вчинки і світлі помисли. Здоров’я, добра і щастя вам,
шановні земляки!
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова

СЛУЖБА 101

Наші рятувальники —
НАЙКРАЩІ!
У кущових змаганнях на кращу ланку із газодимозахисної служби, що відбулися днями, взяла участь і команда Вишгородського
районного відділу Головного управління ДСНС у Київській області
(керівник Геннадій Бондаренко).
Перед рятувальниками було кілька змагальних завдань, які вони
мали виконати професійно і якнайшвидше, — у задимленому приміщенні в апаратах на стисненому повітрі рятували потерпілого
(манікен), закріпляли мотузку для його евакуації, штору-брезент на
вхідних дверях, аби дим не розповсюджувався,
Команда наших рятувальників — Олександр Гвоздик, Віталій
Моісеєнко, Олександр Тимошенко, Владислав Харченко, Андрій
Ткач — показала справжній професіоналізм, виборовши у підсумку перше місце, і таким чином вийшла у фінальний, обласний етап
(змагання відбудуться на початку серпня).
Вітаємо наших рятувальників!
Влас. інф.
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6 серпня — День пам’яті святих Бориса і Гліба
Дорогі вишгородці!
З нагоди дня вшанування пам’яті охоронців Вишгорода
св. князів Бориса та Гліба висловлюю вам вдячність за дбайливе збереження і примноження історичної спадщини міста.
Гармонійне поєднання минулого і сьогодення виховує
в кожному з нас почуття патріотизму та поваги до рідного
краю. Так, важливо знати, хто ти, де народився, чим славиться твоя земля і гідно нести цю честь. Де і за яких умов ви б не
були, завжди пам’ятайте, де робили перші кроки, проводили
свої найкращі роки життя, познайомилися з найліпшими друзями, здобували освіту і просто насолоджувалися життям. Оберігайте найцінніше!
Від щирого серця вітаю вас усіх із храмовим празником! У святковий день храмового свята бажаю усій громаді Вишгорода миру та спокою, добра і достатку.
Андрій АНІСІМОВ

Шановні земляки!
Напередодні дня Святих Покровителів Вишгородщини
Бориса і Гліба зичу кожному жителю гараздів і благодаті,
віри в себе та впевненості в майбутньому рідної вишгородської землі!
У ці дні ми з особливою шаною згадуємо небесних покровителів Вишгорода, захисників княжого міста від лиха
і незгод — перших святих Київської Русі братів-князів Бориса і Гліба. Вони віддали своє життя заради припинення
братовбивчої війни, задля встановлення миру. То ж нехай
мир, спокій і благодать завжди панують у нашому рідному Вишгороді та в усій Україні. Щиро зичу всім благополуччя, добра і миру. Хай у кожній родині панує щастя,
любов і злагода! Зі святом!
З повагою,
Максим МАКАРЕНКО

Банкомати не обов’язкові, тарифи на світло та карантин по-новому
З 1 серпня 2020 року українці відчують багато змін у різних сферах життя.
Передусім багато їх буде в економічній сфері. З серпня банкомати стануть
необов’язковими, адже українці зможуть
знімати готівку просто в касах закладів
торгівлі. Також збільшиться тариф на
електроенергію. Крім того, зміняться правила карантину. Зокрема, в Україні запрацюють дитячі табори.
Що буде з банкоматами
В останній місяць літа касові апарати
стануть необов’язковими. Усе через запровадження нових правил для підприємців щодо касових апаратів (вони ж РРО).
За постановою Нацбанку, з 1 серпня знімати готівку з картки можна буде просто в
закладах торгівлі, громадського харчування або інших послуг, а також у відділеннях
Укрпошти.
Фінансисти розраховують, що такий
задум має позитивно вплинути на процес
детінізації економіки. Крім того, це значно
спростить можливість знімати готівку з
банківської картки.
Щоправда, слід врахувати, що в такому випадку діятиме комісія. Її розмір залежить від фінансової політики банку, що
видав картку.

Раніше за інших почав видавати готівку через касові апарати державний «Приватбанк». Власники його карток могли в
такий спосіб ще з червня знімати до 500
гривень.
Бізнес по-новому
Друге нововведення напряму пов’язане
з першим або навпаки. Від серпня застосування РРО (електронних касових апаратів) стане обов’язковим для бізнесу.
Тим підприємцям, які не змогли або не
захотіли підготуватися до цього нововведення, загрожують штрафи. До кінця року
поки вони будуть не суттєвими: 10 % від
вартості проданого товару чи послуг – за
перше порушення; 50 % – за кожне наступне порушення; 100 % і 150 % відповідно – вже з 1 січня 2021 року.
Новий тариф на електроенергію
Постійні зміни тарифів вже стали
звичною практикою в Україні. Цього разу
НКРЕКП збільшує тариф Укренерго на
передачу електроенергії. Нова ціна почне
діяти вже з 1 серпня.
Всього тариф на передачу електроенергії зросте на 54,6 %. Відтак, в останній місяць літа цей тариф становитиме 240
гривень 23 копійки за мегават-годину.
Що цікаво, попередньо планували
збільшити цей тариф у понад два рази,
але згодом на прохання бізнесу вирішили
зробити зростання тарифу більш «глад-

ким».
Реформа ринку газу
З 1 серпня стартує останній етап реформи газового ринку. Це означає, що
споживачі зможуть самостійно обирати
собі постачальника.
Ще одне нововведення – перехід до
ринкової вартості газу. Відтепер ні «Нафтогаз», ні Кабінет Міністрів не встановлюватимуть ціну, як було раніше. Попередньо, це має призвести до здешевлення
ціни, адже постачальники будуть зацікавлені залучити клієнтів. Втім, як це працюватиме в українських реаліях – побачимо.
Що буде з тими, хто не обере постачальника?
Для таких споживачів є так званий «постачальник останньої надії». Ним виступає
державний «Нафтогаз». Він зобов’язаний
постачати газ із нульовою націнкою впродовж 60 діб. За цей час споживач має обрати собі комерційного постачальника.
Карантин по-новому
Ще одна тема, яка чи не найбільше
цікавить українців упродовж останньої
половини року. Кабінет Міністрів України
продовжив карантин до 31 серпня, але з
1 серпня почнуть діяти нові правила для
нього.
Починаючи з останнього місяця літа,
регіони України будуть поділені на чотири кольорові зони за рівнем поширення

коронавірусу. Від «зеленої зони», де ситуація найбільш сприятлива, до «червоної»,
де вона найгірша.
Колір кожної зони залежатиме від рівня заповненості ліжок, кількості тестувань
на 100 тисяч громадян, відсотка виявлення хворих і динаміки захворюваності. Від
кольору залежатиме рівень карантинних
обмежень у кожній області.
Запрацюють дитячі табори
Коли літо вже йде до свого завершення, діти отримають змогу відпочити в дитячих таборах. Щоправда, з 1 серпня вони
запрацюють не на всій території країни.
Міністерство охорони здоров’я дозволить відкривати дитячі табори у регіонах,
що належать до «зеленої» і «жовтої» зон.
Водночас у «червоній» і «помаранчевій»
зонах вони й надалі залишаться закритими.
Фінальний етап вступної кампанії
У серпні вступна кампанія до вищих
навчальних закладів виходить на фінальну стадію. З 1 серпня розпочнеться реєстрація електронних кабінетів для випускників шкіл.
Також вже в перший день місяця почнеться здача творчих конкурсів, вона
триватиме до 12 серпня. Прийом заяв і
документів триватиме з 13 до 22 серпня,
а для тих, хто вступає за результатами
вступних іспитів, – до 16 серпня.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЦІНЮВАЧ»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з
ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові)
код згідно з ЄДРПОУ: 38757700
(повне найменування юридичної особи, код згідно з
ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили
про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку
у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та
оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Юридична адреса: 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Набережна, буд. 22-Д
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної).
Контактний номер телефону: (050) 4620701
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні
альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Будівництво автозаправної станції по вул. Набережній
у м. Вишгороді Вишгородського району Київської області.
Планованою діяльністю передбачається будівництво
сучасної АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та
пасажирів, обладнанням та спорудами для прийому, зберігання та відпуску рідкого моторного палива та скрапленого
вуглеводного газу (пропан-бутану) (СВГ), а також влаштування підсобно-виробничих і побутових будівель і споруд,
що забезпечуватимуть його нормальну експлуатацію.
У будівлі АЗС із пунктом сервісного обслуговування
водіїв та пасажирів передбачається влаштування торгової
зали із зоною продажу супутніх товарів промислової та продовольчої груп у розфасованій упаковці та зоною для швидкого харчування відвідувачів.
Режим роботи на АЗС:
кількість робочих днів – 365;
кількість робочих змін – 3;
кількість робочих годин у зміну – 8.
Технічна альтернатива 1.
Встановлення на АЗС обладнання, призначеного для
заправки автомобілів зрідженим вуглеводневим газом (суміш пропану та бутану) у складі:
- підземний резервуар для накопичування і видачі СВГ
ємністю 9,98 м3;
- насос з вибухозахищеним електродвигуном;
- фільтр сітчастий для очищення СВГ;
- штуцери для подачі СВГ із автоцистерни в резервуар;
- запірна, регулююча і запобіжна арматура;

- прилади контролю та автоматики;
- технологічні трубопроводи.
Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива впроваджувальної діяльності
розглядає встановлення на АЗС нового автомобільного газозаправного обладнання із наземним розміщенням резервуару для СВГ замість підземного.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Реалізація планованої діяльності планується на земельній ділянці площею 0,2767 га (кадастровий номер
3221810100:01:150:6173), що використовується компанією
на правах оренди та знаходиться по вулиці Набережній у м.
Вишгороді Київської обл. Цільове призначення земельної ділянки – «для розміщення та експлуатації будівель і споруд
автомобільного транспорту та дорожнього господарства».
Розміщення комплексу на даній земельній ділянці відповідає її цільовому призначенню, вимогам протипожежних,
санітарних та екологічних норм.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива не розглядається, оскільки планована АЗС розміщуватиметься у відповідності до
чинної містобудівної документації – Генерального плану м.
Вишгорода, затвердженого рішенням сесії Вишгородської
міської ради № 3/1 від 16.02.2011 р. та плану зонування території, затвердженого рішенням сесії Вишгородської міської ради № 5/11 від 28.01.2016 р.
Земельна ділянка за територіальною альтернативою
1 за розташуванням та функціональним призначенням відповідає намірам планованої діяльності, відсутні принципові
обмеження щодо її здійснення.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Позитивний соціально-економічний вплив планованої
діяльності, обумовлений наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, збільшенням надходжень у місцевий та державний бюджет, зайнятістю місцевого населення.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі
параметри планованої діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо)
АЗС ТОВ «ОЦІНЮВАЧ», який планується розташувати
по вул. Набережній у м. Вишгороді, являтиме собою комплекс будівель, споруд та обладнання для приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів (різних марок бензину
та дизельного палива) та скрапленого вуглеводного газу
(СВГ).
На відведеній території передбачається розташувати:
двоповерхову операторську; два підземні резервуари для
зберігання рідкого моторного палива; чотири комбіновані
паливо-роздавальні колонки під навісом та одну колонку
для відпуску СВГ; підземний резервуар зберігання СВГ;
очисні споруди дощової каналізації; резервуар накопичення
зливових стоків; майданчик контейнерів для сміття; автосто-

янку легкових автомобілів; зарядну станцію для електромобілів; дизельгенератор; майданчик пожежного інвентаря;
інформативне табло; покажчики в’їзду та виїзду.
На АЗС виконуватимуться такі основні технологічні
процеси: приймання палива із автомобільного транспорту;
зберігання палива у резервуарах та відпуск палива споживачам у автомобілі різних типів.
Доставка нафтопродуктів здійснюватиметься автоцистернами, із яких паливо через швидкороз’ємні муфти
по трубопроводах зливатиметься в підземні резервуари.
Резервуарний парк складатиметься з двох трьохсекційних
підземних резервуарів загальною місткістю 100 м3, укомплектованих необхідною запірною арматурою, дихальними
клапанами, оглядовими пристроями.
Стаціонарний заправник СВГ заводського виготовлення укомплектований підземним резервуаром для накопичення і видачі СВГ; насосом для перекачування СВГ;
зливними трубопроводами для подачі СВГ з автоцистерни в
резервуар; запірною, регулюючою і запобіжною арматурою;
приладами контролю та автоматики; технологічними трубопроводами. СВГ доставлятиметься на АЗС у спецавтоцистернах та перекачуватиметься в підземну горизонтальну
ємність об’ємом 9,98 м3.
Для відпуску палива на АЗС передбачається встановлення чотирьох ПРК фірми «SCHEIDT & BACHMANN» типу
MZ 7014 2LPG, які забезпечуватимуть відпуск семи видів
палива, в тому числі і СВГ, та однієї газороздавальної колонки СВГ TATSUNO Benc BMP 512.SXD/LPG – ZV2.
До складу операторської входять: зала обслуговування
водіїв та пасажирів із влаштуванням зони споживання їжі
та зони з продажу супутніх товарів; складські приміщення;
гардероб персоналу з душовою та санвузлом; санвузол для
маломобільних верств населення; санвузли для відвідувачів
та інші допоміжні приміщення.
У приміщенні зали обслуговування планується розміщення зони споживання їжі на 33 посадкових місця, заснованої на принципі швидкого обслуговування відвідувачів.
Процес приготування їжі в закладі полягає в доготовуванні
напівфабрикатів шляхом їх підігрівання у мікрохвильових
печах, грилі, пароконвектоматах та реалізації у споживчій
тарі. Компонування технологічного обладнання приміщення
підготовки їжі забезпечить поточність технологічного процесу готування їжі. Для зберігання продуктів передбачені
комора сухих продуктів, холодильні та морозильні камери.
Планований річний обсяг реалізації палива на АЗС:
бензин А-92 – 1460 м3; бензин А-95 – 2190 м3; бензин А-95
супер – 2190 м3; бензин А-95 вентус – 1314 м3; д/паливо –
4964 м3; д/паливо вентус – 1314 м3; СВГ – 1460 м3/рік.
Проектна продуктивність АЗС по заправці рідким моторним паливом – 750 заправок за добу; проектна пропускна
здатність АГЗП – 100 авто/добу.
Інженерне забезпечення – згідно з технічними умовами:
- водопостачання – централізоване (від міської мережі);
- водовідведення господарсько-побутових та виробничих (після жировловлювачів) стоків – централізоване (в

міську каналізаційну мережу);
- водовідведення зливових вод із місць локальних забруднень нафтопродуктами — на очисні споруди стічних
вод із наступним відведенням у резервуар-накопичувач та
фільтрувальний колодязь;
- електропостачання – від існуючої ЗТП; для забезпечення живлення АЗС під час відключення електроенергії
передбачається резервний дизель-генератор;
- опалення – електричне.
Транспортне забезпечення – заїзд та виїзд на ділянку
передбачено з вул. Набережної. Проїзд автотранспорту по
території автозаправного комплексу передбачено з одностороннім рухом автотранспорту.
Для розміщення автомобілів відвідувачів на території
АЗК передбачена відкрита стоянка на 7 м/місць.
Кількість створених робочих місць на об’єкті — 20.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих державних екологічних нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних
нормах.
Екологічні обмеження:
- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів
чинного природоохоронного законодавства;
- викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності Дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря (у відповідності з його умовами) та не перевищувати гранично допустимих нормативів;
- відходи, що утворюються на підприємстві в процесі
виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно з попередньо укладеними договорами, для
подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення;
- виконання вимог щодо раціонального використання
природних ресурсів.
Санітарно-гігієнічні обмеження:
- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними
нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами;
- дотримання вимог до організації санітарно-захисної
зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);
- рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на
межі встановленої СЗЗ.
Інші обмеження:
- дотримання правил пожежної безпеки.
Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі
умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов
безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому
вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує
додаткових екологічних обмежень.
Далі — на стор. 3

ЗМІНИ У СЕРПНІ

Вишгород
Четвер, 30 липня 2020 року

Зробимо наше місто кращим — разом!
Громадський
бюджет Вишгорода – це
платформа
реалізації
ідей для покращення нашого міста. В рамках
цього Проекту будь-який
житель міста може подати проект, пов’язаний
з покращенням життя у
Вишгороді, взяти участь
у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проект реалізують за
бюджетні кошти.

Цьогоріч проекти подавались до 01 серпня 2020 року. Строк подання проектів добіг
кінця! Дякуємо авторам проектів та пропозицій і всім активним учасникам! Наразі розпочнеться розгляд поданих проектів профільними відділами міської ради та членами
Номінаційного комітету, визначаться місця
для голосування, а зовсім скоро розпочнеться і саме голосування за проекти, які подані
відповідно до встановлених вимог.
Детальніша інформація про проекти та
пункти голосування буде повідомлена згодом.
Тетяна БРАЖНІКОВА, секретар ради

МІСТО
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Обіцянок дотримано

Свої права захищає сам споживач
Жителі нашого 20-поверхового будинку,
якій містить 360 квартир, колективно звернулись до Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області (далі – ГУ
Держпродспоживслужби) з проханням перевірити встановлені Вишгородською районною радою тарифи на централізоване
опалення за поданням Вишгородського районного комунального підприємства «Вишгородтепломережа» (далі – Підприємство) на
предмет наявності порушення ними законодавства у сфері ціноутворення, застосування
державних регульованих цін та захисту прав
споживачів шляхом проведення позапланової перевірки Підприємства.
Крім звернення мешканців нашого будинку із зазначеним питанням звернулись
і мешканці будинку по пр. Шевченка, 9-а м.
Вишгорода та вул. Заводської, 10-а, 18, 22 с.
Катюжанка Вишгородського району.
За результатами перевірки ГУ Держпродспоживслужби встановлено (Акт № 29
від 25.06.2020 р.), що в період з 01.11.2019
по 06.04.2020 Підприємство повинно було
застосовувати тарифи на теплову енергію
та послуги з централізованого опалення,
встановлені рішенням Вишгородської районної ради від 29.11.2018 № 502-33-VII.
Таким чином, при застосуванні Підприємством тарифів на послуги з централізованого
опалення в період:
з 01.11.2019 по 05.01.2020, встановлених
рішенням Вишгородської районної ради від
20.08.2019 № 649-39-VII,
з 06.01.2020 по 15.03.2020, встановлених
рішенням Вишгородської районної ради від
12.12.2019 № 698-41-VII,
з 15.03.2020 по 06.04.2020, встановлених
рішенням Вишгородської районної ради від
20.02.2020 № 777-43-VII.
Підприємством порушено п. 3 Прикінце-

вих та перехідних положень Закону України
«Про житлово-комунальні послуги» № 2189VIII, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про ціни та
ціноутворення» та Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, послуги з
постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затверджений постановою КМУ
від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги (в редакції від 03.01.2019),
в результаті чого Підприємством було необґрунтовано нараховано суму заявникам за
послугу з централізованого опалення у розмірі 284151,80 грн.
За результатами перевірки ГУ Держпродспоживслужби
направило
Підприємству
припис з вимогою повернути заявникам необґрунтовано нараховану суму шляхом здійснення перерахунку.
Також, ГУ Держпродспоживслужби до
Вишгородської районної ради направлено
лист, яким рекомендовано скасувати рішення
Вишгородської районної ради від 20.08.2019
№ 649-39-VII, від 12.12.2019 № 698-41-VII та
20.02.2020 № 777-43-VII.
На завершення даної, на мою думку,
важливої для споживачів послуги з централізованого опалення інформації, хотілось би
акцентувати увагу мешканців міста Вишгорода стосовно необґрунтовано нарахованої Підприємством суми лише заявникам.
Цікаво, а яку ж суму ВРКП «Вишгородтепломережа» необгрунтовано нарахувало
споживачам послуг із централізованого опалення в межах всього міста Вишгорода, де
користуються цією послугою близько 20 000
абонентів?
Шановні мешканці міста! Не будьте байдужими у боротьбі з порушниками законів
України.
Василь СТРІЛЬЧУК,
ветеран праці

17 липня 2020 року під час виїзду комісії по здійсненню самоврядного контролю
за використанням та охороною земель м. Вишгорода біля житлового будинку по
вул. Глібова, 43 (ЖК «Зірка Дніпра») зафіксовано самовільно встановлений гараж.
Прохання до власника даного майна демонтувати споруду до 10.08.2020. У разі
невиконання прохання — споруду буде демонтовано.

(Початок на стор. 2)
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження, визначені містобудівною,
інженерно-транспортною та промисловою інфраструктурою
(забудовою), яка склалася на території планованої діяльності та поряд з нею;
- забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкідливих факторів на цій межі;
- використання земельних площ у межах земельних ділянок, наданих у користування відповідно до вимог чинного
законодавства.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист
території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території з дотриманням нормативних розривів до існуючих інженерних комунікацій та
споруд.
Проектні рішення в період будівництва та експлуатації
будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту та
водних ресурсів, а також будуть передбачені захисні та компенсаційні заходи.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання проектних рішень у період будівництва і
експлуатації, що забезпечуватиме раціональне використання природних ресурсів.
Передбачити охоронні, захисні та компенсаційні заходи.
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на
довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
У процесі будівництва та експлуатації об’єкту планованої діяльності можливі наступні види впливу на:
- клімат і мікроклімат – незначний вплив;
- повітряне середовище – забруднення повітря викидами забруднюючих речовин, рівень якого не перевищуватиме
ГДК на межі санітарно-захисної зони;
- водне середовище – утворення господарсько-побутових, виробних та зливових стоків; за умови дотримання
проектних рішень вплив на водне середовище буде знаходитись у межах вимог діючого законодавства;
- ґрунт та геологічне середовище – можливий вплив
при проведенні будівельно-монтажних робіт; з метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом передбачається використання для зберігання палива резервуарів із
антикорозійним захистом посиленого типу, оснащення майданчика контейнерами для побутових і будівельних відходів

і вивезення їх на полігон побутових відходів;
- рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти –
об’єкт планованої діяльності розміщуватиметься у межах
антропогенно-трансформованих територій, тому вплив на
рослинний та тваринний світ буде мінімальний; об’єкти природно-заповідного фонду в зоні впливу об’єкту планованої
діяльності відсутні;
- навколишнє соціальне середовище – створення нових
робочих місць, надходження коштів у місцевий та державний бюджет;
- утворення відходів – відходи, що утворюватимуться,
передбачається тимчасово зберігати у спеціально призначених місцях з наступною їх передачею на утилізацію та захоронення спеціалізованим організаціям згідно з договорами.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення запланованої діяльності ТОВ «ОЦІНЮВАЧ»
у межах існуючої земельної ділянки не спричинить значного
негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я
населення.
У проекті прийняті та враховані санітарно-гігієнічні,
протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження згідно з чинним законодавством України.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи
другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).
Планова діяльність належить до другої категорії видів
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля
згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»:
- ч. 3 п. 4 абз. 1 «зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу,
розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу,
газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму
нафтового, скрапленого газу)»;
- ч. 3 п. 4 абз. «2-поверхневе та підземне зберігання
викопного палива чи продуктів його переробки на площі 500
квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність
значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» № 2059 VII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може
мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки
впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої
діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої
інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного
у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої
діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі,
зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів
громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в
оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та

НАМ ПИШУТЬ

30 липня на початку засідання сесії Вишгородської міської ради без особливих урочистостей та пафосних промов забудовник Максим Калінкін вручив дружинам загиблих учасників АТО Арсієнка Руслана та Чердловського Миколи ордери на квартири.
Кілька років тому учасник антитерористичної операції на Сході Андрій Шуба,
отримавши земельну ділянку в центрі Вишгорода, поміняв її на нерухомість, частину якої передав удовам загиблих. Цьому передувала домовленість із забудовником
— новим власником ділянки, який зобов’язався забезпечити вдів житлом. Свого
слова Максим та Андрій дотримались.
Приємно констатувати, що є ще справжні чоловіки, для яких гідність і честь — у
пріоритеті.
Влас. Інф.

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження
і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення).
Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших
зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості, вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи,
що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт
господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції
громадськості, надані у процесі громадського обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу
на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається
Державною архітектурно-будівельною інспекцією України;
інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови, що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності
або подовження строків її провадження (згідно з пунктом 9
статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення).
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Київської
обласної державної адміністрації.
Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-А,
e-mail: eco.koda@ukr.net
Тел: (044) 279-01-58, Киреєва Вікторія Станіславівна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа).
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2020 рік
підніс сюрпризи

Відомі порогові
бали
з усіх предметів

Це, мабуть, уперше в історії незалежної
України випускники отримали свідоцтва про
закінчення школи без святкувань.
Дуже сумно, що не лунав такий знайомий
шкільний вальс, не кружляли у випускних
сукнях та елегантних костюмах свій танок дівчата та хлопці, не зустрічали світанок... Так,
як було завжди, з року в рік...
Останній урок за своєю партою в рідній школі,
останній дзвоник, випускний вечір — дуже важливі події для кожного випускника, не зважаючи
на рік чи століття, в якому вони відбуваються...
Цьогоріч у доросле життя наша школа випустила 46 учнів, серед яких три золоті медалісти:
Сергій Борисевич — гордість школи, неодноразовий призер районних та обласних олімпіад,
творча дитина, достойно вихований, порядний,
цілеспрямований юнак. Школа пишається справжнім золотим медалістом та висловлює щиру подяку батькам за виховання сина.
Катерина Падалка своєю наполегливою працею досягла високих результатів, і як нагорода
— золота медаль.
Юлія Осташко крок за кроком, впевнено долаючи труднощі, перешкоди, отримала очікуване.
Привітали випускників директор школи Олег
Іванович Тимченко та класні керівники — Людмила Леонідівна Гаврильчина і Наталія Миколаївна
Борисевич.
Бажаємо випускникам 2020 року щедрої долі,
невичерпної енергії, здійснення мрій та мирного
неба над головою.
Алла РУДЕНКО

Експертна комісія при Українському
центрі оцінювання якості освіти на засіданні
28 липня визначила порогові бали «склав/
не склав» для ЗНО з географії та хімії. Про
це інформує пресслужба МОН.
Комісія визначила такі порогові бали:
- географія – 24, поріг «склав/не склав»
не подолали 5,56 % учасників тестування,
- хімія – 13, поріг не подолали 10,15 %.
Під час засідань 16 та 23 липня комісія
визначила наступні бали «склав/не склав»:
- математика – 9,
- фізика – 12,
- українська мова і література – 22,
- історія України – 25,
- біологія – 22,
- англійська мова – 17,
- німецька мова – 17,
- французька мова – 17,
- іспанська мова – 17.
У Міністерстві також зазначили, що результати ЗНО з географії та хімії за оцінками у 100–200 і 12 балів (із предметів, результати тестування з яких зараховуються
як оцінки за ДПА) з’являться на сторінках
учасників ЗНО 29 липня.
Нагадаємо, результати зовнішнього незалежного оцінювання показали, що понад
23 тисячі дітей, або 8,32 % з усіх учасників, провалили тест з української мови та
літератури.
Джерело: УНН

Як працюватимуть школи з 1 вересня
Уряд розробив пропозиції щодо
організації навчального процесу.
У залежності від епідемічної ситуації поширення COVID-19, Україна буде
ділитися на зони: «зелену», «жовту»,
«помаранчеву» й «червону». Лише
при «червоному» (високому) рівні захворюваності освітній процес буде в

дистанційній формі. При трьох інших
сценаріях – діти підуть до школи.
Найбільш вірогідний сценарій — середній рівень захворюваності:
— у пріоритеті – дотримання соціальної дистанції та використання засобів
індивідуального захисту;
— скасування масових заходів і екскурсій;

— проведення зборів педколективів
дистанційно;
— запобігання скупченню людей;
— розмежування потоків школярів
залежно від їх віку;
— рекомендоване проведення окремих видів занять на свіжому повітрі та
застосування комбінованого навчання.

Для молодшої школи повністю дистанційна форма навчання застосовуватися не буде.
Поки невідомо, чи будуть змушені
діти сидіти на всіх уроках у масках.
У разі необхідності навчальні заклади закриватимуть на карантин на 14 або
7 днів (остаточно не ухвалено).

Вишгород
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Захистіться від ризиків

30 липня світова спільнота
відзначає Всесвітній день протидії торгівлі людьми, проголошений Генеральною Асамблеєю
ООН у 2013 році. Торгівля людьми — одна із актуальних проблем сучасного світу і один із
найтяжчих злочинів. Це не лише
сучасна форма рабства, яке порушує права людини, а й тяжка
форма насильства.
Жодна країна світу не може
убезпечити себе від торгівлі людьми, і Україна не є виключенням.
Особлива суспільна небезпека
цього виду злочину полягає в тому,
що людина стає предметом купівліпродажу, фактично річчю, яку злочинці можуть купити, продати, віддати під заставу, піддати трудовій
експлуатації, змусити до насильницького донорства, вбити.
Пропонуємо декілька порад для
того, щоб захистити себе від ризиків під час оформлення документів
для роботи за кордоном:
1. Ніколи нікому у жодному разі
не віддавайте свої ідентифікаційні
документи, крім офіційних службовців! Завжди самі отримуйте
та сплачуйте за свій закордонний
паспорт, візи та проїзні документи.
Це врятує вас від боргової кабали
та стане на перешкоді торгівцям
людьми використати ваші документи для вчинення інших злочинів.
2. Обов’язково візьміть із собою
копію внутрішнього та закордонного паспортів. У разі необхідності
вони можуть спростити процедуру
отримання документів на повернення в Україну.
3. Ви можете отримати додаткову інформацію, зателефонував-

РАКУРС

Навколо віри християнської

ПРАЦЯ ЗА КОРДОНОМ

УКРАЇНСТВО

ши до громадських організацій, що
протидіють торгівлі людьми в Україні.
4. Переговори про працевлаштування за кордоном, навчання,
туристичні подорожі чи шлюб не
ведіть наодинці з агентом. Запросіть взяти участь у перемовинах
свою довірену особу, члена сім’ї чи
близьку людину. Перевірте, чи має
агент або фірма ліцензію на посередництво у працевлаштуванні за
кордоном.
5. З метою працевлаштування
за кордоном необхідно укласти трудовий договір зрозумілою для вас
мовою. Такий договір оформлюють
у двох примірниках, один з яких залишається у вас.
6. Якщо ви їдете за кордон законно працювати, необхідно отримати робочу візу. Туристична або
гостьова віза не дають права на
роботу. Ви можете стикнутися з нелегальним становищем, експлуатацією та принизливою депортацією
із країни.
7. Термін законного перебування на території іноземної держави
вказаний у візі. Не користуйтеся
послугами незнайомців, які пропонують послуги щодо подовження
цього терміну.
8. Залишайте своїм родичам та
друзям декілька копій наступних
документів: внутрішнього паспорта
України, закордонного паспорта,
візи, контракту, свідоцтва про народження, проїзних документів та
фотографії. До того ж, залиште їм
телефонні номери свого роботодавця, своїх друзів за кордоном,
консульства (посольства) України
та місця потенційного проживання.
9. Якщо за кордоном ви потрапили у важку ситуацію, звертайтеся по допомогу до посольства або
консульства України в країні перебування або зателефонуйте до
Міністерства закордонних справ
України.
Оксана ЧУЙКО,
директор Вишгородської районної філії Київського ОЦЗ

Про походження київської княгині Ольги
нічого достеменно невідомо, як і про те, коли
точно і де вона народилася. Літопис «Повість
минулих літ» відносить шлюб Ольги та Ігоря
до 903 року.
Становище Ольги при княжому дворі було
вийнятковим: літопис зафіксував дату її шлюбу, у неї був окремий двір у Вишгороді, її посол на рівні послів світлих князів із місцевих
династій брав участь у перемовинах із Візантією,
944 р. полководці Ігоря одностайно визнали її регентшою, а юного сина Святослава —
спадкоємцем.
Після загибелі чоловіка та жорстокої розправи в Іскоростені (близько 945 р.) над древлянами, які вбили його, княгиня Ольга правила Київською Руссю у роки неповноліття сина
Святослава (до кінця 50-х рр. 10 ст.). Вона
провела багато реформ, включаючи створення центрів торгівлі і обліку, які дозволили
збирати податки. Ольга встановила точний
їх розмір, дату збору і періодичність. Завдяки княгині на Русі почали будувати будинки із
каменю.
У ніч із 17 на 18 жовтня 957 року прийняла християнство, але не змогла зробити його
державною релігією.
В останній рік її життя, коли на Київ уперше напали печеніги, Ольга організувала оборону міста.
Похована за її волею, за християнським
звичаєм, у заснованій нею церкві Святої Богородиці у м. Києві.
Внук княгині Ольги Володимир свідомо
сприйняв християнство. Він розумів, що для
зміцнення територіальної цілісності держави
потрібна єдина релігія, яка об'єднала б увесь
народ. Тому в 986 році приймав послів від
мусульман, юдеїв, католиків, аналізував їхні
віри, але віддав перевагу православ'ю.
За переданням, Володимир був дуже жорстокою людиною, тяжко захворів і осліп, але
після прийняття хрещення зцілився. Сталося
це у 988 р. у Херсонесі (Крим). Там він побудував храм Святого Василія (його ім'я після
хрещення).
Повернувшись до Києва, князь охрестив
своїх синів і двір, а потім і киян. Хрещення їх
відбувалось на річці Почайні та на Дніпрі (нині
територія Поштової площі). Знищивши всі
язичницькі капища, Володимир побудував на
їхньому місці церкви Святого Василія і Десятинну. Відтоді князь дуже змінився, став ла-

СПРАВИ ВЕТЕРАНСЬКІ
Минулого року на конференції
міської ветеранської організації свої
повноваження голови Петро Григорович Жуланов — багаторічний керівник і організатор роботи — урочисто
передав молодому наступнику — Віктору Бабичу.
Оскільки ця організація об’єднує
людей мудрого віку, з великим життєвим досвідом, то й уся робота спрямована на проведення й організацію
змістовного дозвілля, спілкування з
однодумцями, виховання підростаючої молоді на кращих традиціях старшого покоління.
Тож Віктор Миколайович із своїми
заступниками — Еммою Одинокіною,
Людмилою Болдиревою та Маргаритою
Олабіною — зібрали активних та небайдужих у ветеранську раду. Склали змістовний план роботи і визначили відповідальних за кожний вид діяльності.
За перший рік зроблено чимало, аби
пенсіонери не відчували себе самотніми
і обділеними увагою. До всіх державних
і народних свят члени організації збиралися разом, відвідували концерти, вистави не тільки у місті, а й у столичних
театрах.
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гідним і побожним.
З історичних джерел відомо, що, коли у
Києві відбувалось хрещення, Москви взагалі
не існувало. В Іпатіївському літописі на цьому
місці згадувався якийсь Кучков. Лише в 1290
р. є перша офіційна згадка про Москву в ординських хроніках — про її спалення через
несплату данини.
Володимир Великий першим із київських
князів почав карбувати власні монети. Злотник важив 4,2 грама і за вартістю був рівним
візантійській нумізмі та мусульманському динару. Це була високохудожня монета з гербом, тризубом, портретом князя і словесною
легендою на аверсі.
На зворотньому боці (реверсі) зобразили
Христа Спасителя. Такими ж були і ранні срібники з легендою «Володимир на столі — а се
його срібло».
Пізніші срібники на звороті замість зображення Христа Спасителя мали тільки тризуб.
Володимир Великий помер 15 липня 1015
року у своїй приміській резиденції у Берестові. Його останки перевезли до Києва і поховали у мармуровому саркофазі збудованої ним
Десятинної церкви.
… Історія української землі, української
держави — гірка і трагічна, з помилками і перемогами, із зрадами і єдністю навколо віри
християнської, мови української, історії України — ні в кого не позиченої, не привласненої
і не вкраденої. Пам'ятаймо про це, бережімо
своє, рідне, бо ніхто, окрім нас, українців, за
нас цього робити не буде.
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА
з питань духовності і просвітництва,
голова громадської організації «Духовнопросвітницький центр «Спадщина»

Спілкуємося, творимо, мріємо…
Багато наших небайдужих людей мудрого віку здійснили безкоштовну прогулянку по Дніпру на теплоході, відвідали
довженківські місця, зоопарк «12 місяців», що у Демидові, захоронення воїнів
Другої світової війни у Гатному, брали
участь в урочистостях у музеї-діорамі
«Битва за Київ у 1943 році», що у Нових
Петрівцях.
Усі заходи відбувалися за підтримки
міського голови Олексія Момота, який
ставиться уважно до запитів людей поважного віку, по можливості допомагає
вирішувати важливі життєві проблеми
цієї категорії людей. Незважаючи на зайнятість питаннями життя міста, міський
голова відвідував зібрання ветеранів.
Завжди дослухався мудрих порад, долучався до справ організації і підтримував
змістовні заходи.
А наші пенсіонери залишаються активними, організовують різноманітні
виставки. Жіночий клуб «Активне дозвілля», який очолила на громадських
засадах Людмила Болдирева, збирає
майстровитих пенсіонерів, які залюбки
освоюють різні види рукоділля, із задоволенням беруть участь у проведенні
майстер-класів, тематичних зустрічей.

Зокрема, свою майстерність демонструють у мальовничих роботах, вишитих
хрестиком і бісером, тонких мереживах,
вив’язаних гачком і спицями, кольорових дивах із поліетиленових пакетів, котрі демонструють на стенді в приміщенні
ветеранської організації.
Цікаві зустрічі проходять із Галиною
Дмитренко — працівником районної бібліотеки, яка долучає вдячну аудиторію
до духовних джерел рідного народу,
компетентно доносить історичні знахідки про минуле і традиції української ментальності. Почесний громадянин міста
Вишгорода, поетеса Ольга Дяченко завжди приємно вражає цікавими зустрічами із своєю творчістю та майстерними
виробами рукоділля.
Маємо і власну бібліотеку, яку зібрали за допомогою небайдужих людей.
Вітаємо з днем народження активістів через міську газету «Вишгород, висвітлюємо справи ветеранські, за що
дуже вдячні нашому меру і щирим працівникам редакції газети «Вишгород».
Відвідуємо вдома самотніх і хворих, не
забуваємо підтримувати їх у важку хвилину.
Оскільки ми громадська організація

(без державного фінансування), то для
своєї діяльності маємо тільки благодійні
внески від членів організації та допомогу міських депутатів, зокрема Володимира та Олени Лісогорів, благодійника
Романа Буковського та інших, за що
дуже вдячні.
Ветеранська організація тісно співпрацює із Благодійним фондом «Святої
Ольги». Малозабезпеченим та самотнім
надавалися продуктові набори, їх забезпечували одягом із європейських країн
саме завдяки піклуванню голови фонду
Володимира Малишева.
Пишаємося, що двом нашим ветеранам у цьому році присвоєно звання «Почесний громадянин м. Вишгорода».
Ми активно беремо участь у житті
міста, яке для багатьох уже стало рідним, уболіваємо за його майбутнє, бо у
його історію також вписали свої сторінки. Запрошуємо пенсіонерів, які ще не
долучилися до нашої організації, — приходьте до нас на вулицю Богдана Хмельницького, 7 (на дверях напис «Вишгород
— наш дім»). Завжди вам раді!
Світлана БРАГАРНИК,
Почесний громадянин
міста Вишгорода
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Програма ТБ

Вишгород
Четвер, 30 липня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 3 СЕРПНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:15, 13:15, 14:15,
15:10, 16:10 «Розсмiши
комiка»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:15 «Грошi 2020»
20:45, 21:20 Т/с «Папiк»
22:05 Т/с «Тато Ден»
23:05 Х/ф «Шерлок - 2:
Собаки Баскервiля»
2+2
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Опер за
викликом-3»
10:05 «Помста природи»
10:40 «Загублений свiт»

14:30 Х/ф «Битва
проклятих»
16:10 Х/ф «Книга Iлая»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
22:25, 00:05 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-14»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Книга
джунглiв»
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 Реалiтi-шоу
«Грандiознi подорожi
залiзницею Великої
Британiї»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30, 18:55, 22:40 Д/ц
«Дикi тварини»
19:35 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
20:20 Д/ц «Супер-Чуття»
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 Зiрковий шлях
10:30 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 «Сильна жiнка»
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, 16:00 Сiмейка У
13:00, 14:30, 19:00, 20:00
Танька i Володька
13:30, 23:00 Краина У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою

15:30 Одного разу в Одесi
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
00:00 ЛавЛавСar 3
СТБ
09:00 «Цiєї митi рiк
потому»
13:00, 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 «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
08:00 Improv Live Show

09:00 Х/ф «Бунтар Один»
11:50 Х/ф «Зорянi вiйни:
Останнi Джедаї»
14:50 Х/ф «Лара Крофт:
Розкрадачка гробниць Колиска життя»
17:00 Аферисти в
мережах
19:00 Ревiзор
20:50 Х/ф «Вовки»
22:40 Х/ф «Вовки перевертнi»
00:10 Х/ф «З любов’ю,
Саймон»

11:10, 12:25 Х/ф
«Жандарм iз Сен-Тропе»
13:50 Х/ф «Жандарм у
Нью-Йорку»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
добро»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Спокуса»

12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 Х/ф
«С.В.О.Т.: Спецназ мiста
янголiв»
17:00 Х/ф «С.В.О.Т.:
Перехресний вогонь»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:10, 21:30 Х/ф
«Зiткнення з безоднею»
22:55 Х/ф «Iнкасатор»
00:35 Х/ф «Безмежний
обрiй»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
10:25, 13:25 Т/с «Таємнi
дверi»

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
«Найбiльш завантажене

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
12:00 Х/ф «Ангели Чарлi»
14:00 Аферисти в
мережах
19:00 Аферисти в
мережах 6
21:10 Х/ф «Знаряддя
смертi: Мiсто кiсток»
23:50 Х/ф «Тепло наших
тiл»

з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
14:00, 14:45, 15:40
«Речдок»
16:30 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
добро»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Спокуса»

09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
10:25 Не дай себе
обдурити
11:30, 13:20 Х/ф
«Безмежний обрiй»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
16:30 Х/ф «Зiткнення з
безоднею»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:25 Т/с «Таємнi дверi»
23:35 Т/с «Винищувачi-2:
Останнiй бiй»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок

ICTV
08:45 Факти. Ранок

5 КАНАЛ
07:15 Д/с «Повiтрянi

15:30 Т/с «Крiпосна»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «Вибiр
матерi»

10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
14:00, 14:50, 15:45
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
добро»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Спокуса»

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:00, 13:20 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20, 21:30 Т/с
«Пес»
17:00 Х/ф «Iнкасатор»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:30 Т/с «Таємнi дверi»
23:40 Т/с «Винищувачi-2:
Останнiй бiй»

ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»

у свiтi»
12:20 Про вiйсько
13:00 Час. Пiдсумки
тижня
14:10 Д/с «Нижче тiльки
пекло»
16:10 Д/с «Стежина
вiйни»
17:10 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
18:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
19:25 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
20:10, 01:00
Iнформацiйний вечiр
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»
23:00 Д/с «Найбiльшi
обмани»

ВIВТОРОК, 4 СЕРПНЯ 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, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 13:00, 15:05
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30, 21:05 Т/с «Папiк»
21:50 Т/с «Тато Ден»
22:50 Х/ф «Шерлок
- 2: Рейхенбахський
водоспад»
00:45 Х/ф «Фiрма»
2+2
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Рекс»
08:55 Х/ф «Таємниця

Майя»
10:45, 17:20 «Загублений
свiт»
13:15 Х/ф «Гра Ендера»
15:20 Х/ф «Пекло»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:20 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
22:15, 00:00 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-14»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Книга
джунглiв»
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»
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi подорожi
залiзницею Великої
Британiї»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55 Д/ц «Дикi тварини»
19:35 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
20:20 Д/ц «Супер-Чуття»
21:40 Нашi грошi
22:15 Д/ц «Боротьба за
виживання»
00:00 Перша шпальта
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 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 «Настане
свiтанок»
ТЕТ
08:00 Т/с «Рання пташка
2»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка
12:30, 16:00 Сiмейка У

13:00, 14:30, 19:00, 20:00
Танька i Володька
13:30, 23:00 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:30 Одного разу в Одесi
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
00:00 ЛавЛавСar 3
СТБ
06:05 Т/с «Комiсар
Рекс 2»
09:00, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
10:55 «Цiєї митi рiк
потому»
13:00, 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»

воїни»
08:15, 15:30 Д/с
«Неймовiрнi винаходи»
09:35 Машина часу
13:10, 14:10 Д/с «Нижче
тiльки пекло»
16:10 Д/с «Стежина
вiйни»
17:10 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
18:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
19:25 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
20:10, 01:00
Iнформацiйний вечiр
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»
23:00 Д/с «Найбiльшi
обмани»

СЕРЕДА, 5 СЕРПНЯ 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, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:15, 12:40, 14:55
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30, 21:05 Т/с «Папiк»
21:55 Т/с «Тато Ден»
22:55 Х/ф «Шерлок - 3:
Порожнiй катафалк»
2+2
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Рекс»
09:10 Х/ф «Потоп»
10:50 «Помста природи»
11:00, 17:15 «Загублений

свiт»
12:55 Х/ф «Останнiй
замок»
15:20 Х/ф «Вторгнення:
Битва за рай»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:20 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
22:10 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-15»
23:55 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-14»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Книга
джунглiв»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15,
01:25, 05:20 Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,

13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi подорожi
залiзницею Великої
Британiї»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Нашi грошi
18:55, 22:15 Д/ц
«Боротьба за виживання»
19:35 Д/ц «Дикi тварини»
20:25 Д/ц «Супер-Чуття»
21:40 Бюджетники
00:00 Спiльно
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях

10:30 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, 23:20 Т/с «Чорна
кров»
00:15 Т/с «Я заплачу
завтра»
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, 16:00 Сiмейка У
13:00, 14:30, 19:00, 20:00

Танька i Володька
13:30, 23:00 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:30 Одного разу в Одесi
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
00:00 ЛавЛавСar 3
СТБ
06:05 Т/с «Комiсар
Рекс 2»
09:00, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
11:00 «Цiєї митi рiк
потому»
13:00, 14:50 «Таємницi
ДНК»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
11:00 Х/ф «Ангели Чарлi
2: Повний вперед»
13:10 Кохання на
виживання
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Керрi»
23:00 Х/ф «Коматозники»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi

5 КАНАЛ
07:15 Д/с «Повiтрянi
воїни»
08:15, 15:30 Д/с

програма»
11:00, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
14:00, 14:50, 15:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
добро»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Спокуса»

10:10 Секретний фронт
11:25, 13:20 Х/ф
«Полiцейський з Беверлi
Гiллз»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:25 Х/ф
«Полiцейський з Беверлi
Гiллз-2»
16:45 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Анти-зомбi
21:25 Т/с «Пес»
22:25 Т/с «Таємнi дверi»
23:35 Т/с «Винищувачi-2:
Останнiй бiй»

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

5 КАНАЛ
07:15 Д/с «Повiтрянi
воїни»
08:15, 15:30 Д/с

10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
14:00, 14:45, 15:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Жертвуючи
пiшаком»
23:20 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Анти-зомбi
11:05, 13:20 Х/ф «Помпеї»
(2007)
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:15 Х/ф
«Помiнятися мiсцями»
18:10, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
22:55 Скетч-шоу «На
трьох»

«Неймовiрнi винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Найбiльш завантажене
у свiтi»
12:20 Гончаренко рулить
12:50 Vоїн - це я!
13:10, 14:10 Д/с «Нижче
тiльки пекло»
16:10 Д/с «Стежина
вiйни»
18:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
19:25 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
20:10, 01:00
Iнформацiйний вечiр
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»
23:00 Д/с «Найбiльшi
обмани»

ЧЕТВЕР, 6 СЕРПНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:15, 13:15, 15:10
«Одруження наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30, 21:05 Т/с «Папiк»
21:50 Т/с «Тато Ден»
22:55 Х/ф «Шерлок - 3:
Ознаки третього»
00:50 Х/ф «Шерлок - 3:
Його остання клятва»
2+2
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Рекс»
09:10 Х/ф «Пекло»
11:10 «Помста природи»
11:50, 17:20 «Загублений

свiт»
13:50 Х/ф «Сорок вiсiм
годин»
15:35 Х/ф «Iншi сорок
вiсiм годин»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:20 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
22:10 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-15»
23:55 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-14»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15,
01:25, 05:20 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 Реалiтi-шоу
«Грандiознi подорожi
залiзницею Великої
Британiї»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Бюджетники
18:55, 22:15 Д/ц
«Боротьба за виживання»
19:35 Д/ц «Дикi тварини»
20:25 Д/ц «Супер-Чуття»
21:40 Схеми. Корупцiя в
деталях
00:00 #ВУКРАЇНI
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 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, 23:20 Т/с «Чорна
кров»
00:15 Х/ф «Помiчниця»

13:00, 14:30, 19:00, 20:00
Танька i Володька
13:30, 23:00 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:30 Одного разу в Одесi
21:00 Т/с «Останнiй
москаль»
00:00 ЛавЛавСar 3

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка
2»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30, 01:00
Панянка-селянка
12:30, 16:00 Сiмейка У

СТБ
06:05 Т/с «Комiсар
Рекс 2»
09:00, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
11:00 «Цiєї митi рiк
потому»
13:00, 14:50 «Таємницi
ДНК»
14:30, 17:30, 22:00

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Т/с «Мiраж»
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 4»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:20 Т/с «Замок на
пiску»

Танька i Володька
13:30 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:30 Одного разу в Одесi
21:00 Х/ф «DZIDZIO
Перший раз»
22:40 Х/ф «Готель «Гранд
Будапешт»

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, 16:00 Сiмейка У
13:00, 14:30, 19:00, 20:00

СТБ
07:05, 19:00 «Наречена
для тата 3»
09:05 «Врятуйте нашу
родину - 3»
11:05, 14:50, 18:15 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»

17:00, 21:00 Т/с «Не
смiй менi говорити
«прощавай!»
20:00 Головна тема
23:10 Т/с «Бiжи, не
оглядаючись»

22:00 Країна У
23:00 Х/ф «Троє в каное»

«Вiкна-Новини»
15:30 Т/с «Крiпосна»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «Вибiр
матерi»
00:55 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
11:50 Х/ф «Ангели Чарлi»
(2019)
14:10 Заробiтчани
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Здобич»
22:50 Х/ф «Хижа в лiсi»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна

«Неймовiрнi винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Найбiльш завантажене
у свiтi»
13:10, 14:10 Д/с «Нижче
тiльки пекло»
16:10 Д/с «Стежина
вiйни»
17:10 Таємницi вiйни
18:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
19:25 Д/с «Друга
свiтова вiйна. Свiдчення
вiйни»
20:10, 01:00
Iнформацiйний вечiр
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»
23:00 Д/с «Найбiльшi
обмани»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 7 СЕРПНЯ 2020 Р ОК 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»
22:35, 00:00 «Вечiрнiй
квартал»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Рекс»
09:05, 17:10 «Загублений
свiт»

12:55 Х/ф «Експедицiя
«Ноїв ковчег»
15:30 Х/ф «Помпеї:
Апокалiпсис»
19:25 Х/ф «Полiт Фенiкса»
21:35 Х/ф «На гранi»
23:50 Х/ф «Париж. Мiсто
мертвих»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Книга
джунглiв»
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 Реалiтi-шоу
«Грандiознi подорожi
залiзницею Великої
Британiї»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:35, 21:40 Д/ц «Дикi
тварини»
20:25 Д/ц «Супер-Чуття»
22:15 Секрети Сонячної
системи
00:00 Схеми. Корупцiя в
деталях
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною

20:55, 22:45 Т/с «Загадка
для Анни»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
08:20 Вiд пацанки до
панянки
17:10 Х/ф «Здобич»
19:00 Х/ф «Могутнi
Рейнджери»
21:30 Х/ф «Гретель i
Гензель»
23:10 Х/ф «Гостя»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

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
«Найбiльш завантажене
у свiтi»
13:10, 14:10 Д/с «Нижче
тiльки пекло»
16:10 Д/с «Стежина
вiйни»
17:20 Кендзьор
18:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
19:25 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»
23:00 Д/с «Найбiльшi
обмани»

СУБОТ А , 8 СЕРПНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
11:05 «Любий, ми
переїжджаємо»
17:10 Х/ф «Пiвтора
шпигуна»
19:30 ТСН
20:15 «Вечiрнiй квартал
2020»
22:00 «Українськi сенсацiї
2020»
23:10 «Свiтське життя
2020. Дайджест»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»

08:40 «Загублений свiт»
14:25 Х/ф «На гранi»
16:40 Х/ф «Кiбер»
19:00 Х/ф «Серед бiлого
дня»
20:45 Х/ф «Сек’юрiтi»
22:25 Х/ф «Ласкаво
просимо в капкан»
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/ц

«Дикi тварини»
13:00 Д/ц «Подорож
вiдкритим космосом»
13:30 Секрети Сонячної
системи
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 «Фатальна
пристрасть»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30, 15:20 Т/с «Чорна
кров»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:05 М/ф «Гномео i
Джульєтта»
10:25 Х/ф «Марлi та я»
12:15 4 весiлля
17:30 Х/ф «Фокстер i
Макс»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30 Танька
i Володька

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 «Джентльмени
удачi»
22:45 Х/ф «Дiвчата»
00:40 «Дiвчата: невiдома
версiя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:45, 15:05, 17:05
Kids’ Time
06:05 М/ф «Сезон

полювання»
07:50 Аферисти в
мережах
09:50 Варьяти
11:20 Хто зверху?
15:10 М/ф «Аладдiн»
17:10 Х/ф «Вовки»
19:00 Х/ф «Автомонстри»
21:00 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
23:10 Х/ф «Лихоманка»
ІНТЕР
06:30 Х/ф «Без сина не
приходь!»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»

11:10 Х/ф «Поклич мене у
свiтлу далину»
13:00 Х/ф «Пiчкилавочки»
15:10 Х/ф «Калина
червона»
17:15, 20:30 Т/с «Я
подарую тобi свiтанок»
20:00 «Подробицi»
22:30 «Ювiлейний
концерт Софiї Ротару»
00:40 Х/ф «Все можливо»
ICTV
08:25 Т/с «Розтин
покаже»
12:00, 13:00 Х/ф
«Iдентифiкацiя Борна»
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «Перевага

Борна»
16:40 Х/ф «Ультиматум
Борна»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Спадок
Борна»
21:45 Х/ф «Джейсон
Борн»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:45,
00:00 Час новин
07:20, 08:15, 14:15 Д/с
«Бойовi машини»
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
«Найбiльш завантажене
у свiтi»
15:15 Гончаренко рулить
15:35 На власнi очi
16:10, 17:10 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
«Щоденники Другої
свiтової вiйни»
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Дотримуйтесь правил безпеки на воді!

БІЛЯ ВОДОЙМ
У літній період значно зростає
кількість трагічних випадків на водоймах. Шукаючи захисту від палючого сонця, люди обирають для
відпочинку переважно місця біля
води.
Рятувальники попереджають про
те, що безпечними є тільки перевірені
пляжі та водойми, в яких обстежене
дно та є рятувальний пост. Та найчастіше люди обирають місця, що знаходяться ближче до житла. Саме на
таких ставках, копанках та озерах щороку гинуть сотні українців. Так, станом на 27 липня на водних об’єктах
України від початку місяця загинуло
більше 200 осіб, з них — 22 дитини.
Рятувальники по всій країні проводять превентивні заходи з метою
профілактики виникнення трагічних
подій на воді і щоразу наголошують
на тому, що потрібно неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки, пам’ятати, що під час відпочинку біля водойм заборонено: купатися
в місцях, які не визначені місцевими
органами влади та не обладнані для
купання людей; вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени; стрибати

у воду з човнів, катерів, споруджень,
не призначених для цього; купатися
наодинці; використовувати такі небезпечні засоби, як дошки, колоди,
камери від автомобільних шин та інші
знаряддя, не передбачені для плавання; плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для
купання; вживати спиртні напої до та
під час купання; підпливати близько
до плавзасобів, які йдуть неподалік
від місць купання; допускати у воді
небезпечні ігри, пов’язані з обмеженням руху рук і ніг; подавати помилкові
сигнали небезпеки, жартувати, пустувати; дітям, які не вміють плавати,
заходити глибше, ніж до пояса; заборонено також купання дітей без супроводу дорослих.
Шановні громадяни! У більшості
випадків люди гинуть на воді через
власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай
обачні та відповідальні!
Юрій СЕРГІЄНКО,
провідний інспектор
Вишгородського РВ ГУ ДСНС
України у Київській області

Запуск послуги одночасного оформлення
ID-картки та номера платника податків по
досягненню 14-річного віку (ID-14)

на України у вигляді картки вперше з одночасним
присвоєнням їй реєстраційного номера облікової
картки платника податків у підрозділах ДМС та ЦНАП
надається безкоштовно.
Експериментальний проект реалізовано за участі
Міністерства цифрової трансформації України, Державної міграційної служби України, Державної податкової служби України та за підтримки Офісу підтримки
реформ (SURGe), що фінансується Урядом Канади.
З повагою, колектив Вишгородського РВ ЦМУ
ДМС у м. Києві та Київській області

Міграційна служба долучилася до
реалізації експериментального проекту
безпаперових квитанцій «Check»

Підрозділи Міграційної служби, центри надання адміністративних послуг, які надають послуги з
оформлення біометричних документів, та центри
обслуговування громадян «Паспортний сервіс»
розпочинають надавати послугу з оформлення
паспорта громадянина України при досягненні особою 14-річного віку з одночасним присвоєнням їй
реєстраційного номера облікової картки платника
податків.
Запуск послуги дозволить зменшити кількість
візитів громадян до державних органів та заощадить
їх власний час, оскільки відтепер немає необхідності
відвідування
Центру
обслуговування
платників
податків для написання заяви та отримання довідки
про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Послуга з оформлення паспорта громадяни-

Державна міграційна служба України долучилася
до реалізації експериментального проекту Уряду щодо
спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту «Check».

У рамках реалізації експерименту громадяни України, які звернулися до підрозділів Міграційної служби,
Центрів надання адміністративних послуг чи Центрів
обслуговування громадян «Паспортний сервіс» для
оформлення ID-картки або закордонного паспорта,
матимуть можливість замість надання паперової копії
квитанції про сплату адміністративного збору повідомляти лише її код. Перевірка факту здійснення платежу буде проводитись за допомогою програмного продукту «Check».
Таким чином, громадяни для отримання адміністративних послуг ДМС можуть надати до підрозділу ДМС:
— самостійно роздруковану квитанцію, сформовану у процесі онлайн-оплати послуг під час здійснення
запису в електронну чергу;
— квитанцію, сформовану у процесі оплати послуг
через платіжний термінал електронної черги, розміщений у територіальному підрозділі ДМС (у разі його наявності);
— квитанцію про оплату послуг, видану банком,
який самостійно обрала особа*;
— код квитанції про оплату послуг, яку можна перевірити за допомогою програмного продукту «Check»*.
Наразі за допомогою «Check» можна перевірити
квитанції про сплату адміністративного збору, оплачені у банках «Приватбанк», «Монобанк» та «А-банк».
Громадяни, які здійснюють оплату адміністративних
послуг у інших банківських установах, зможуть скористатися новаціями лише після того, як такі банки буде
підключено до програмного продукту «Check».
Міграційною службою розроблено механізм здійснення перевірки факту оплати послуг з використанням програмного продукту «Check», внесено відповідні зміни у типові інформаційні та технологічні картки
адміністративних послуг ДМС та направлено їх до територіальних підрозділів Міграційної служби, Центрів
надання адміністративних послуг та Центрів обслуговування громадян «Паспортний сервіс», які надаватимуть ці послуги громадянам за новими правилами.
З повагою, колектив Вишгородського РВ ЦМУ
ДМС у м. Києві та Київській області

НЕДIЛЯ , 8 СЕРПНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:00 «Життя вiдомих
людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25 «Свiт навиворiт»
12:05 Т/с «Папiк»
17:30 Х/ф «Людина
темряви»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Неймовiрний
Халк»
22:25 Х/ф «Хранитель
часу»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
09:00 «Загублений свiт»
12:45 Х/ф «Шангрi-ла: На
межi зникнення»
14:15 Х/ф «Голий
пiстолет»

15:55 Х/ф «Голий
пiстолет-2 1/2 Запах
страху»
17:35 Х/ф «Голий
пiстолет-33 1/3 Остання
образа»
19:00 Х/ф «Мiф»
21:15 Х/ф «Шанхайський
полудень»
23:15 Х/ф «Унiверсальний
агент»
UA:ПЕРШИЙ
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 Греко-

Католицької Церкви
12:30 Недiльна Свята
Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
13:30 Свiтовi чемпiонати.
Огляд
15:00 UA Фольк. Спогади
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
18:30 Д/ц «Всi на море.
Нова Зеландiя»
19:30, 21:20 Д/ц «Дикi
тварини»
20:00 Д/ф «Джунглi: чари
iншого свiту»
22:00 Х/ф «Невинний»
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика
09:00 Т/с «Одна на двох»
13:10 Т/с «Замок на
пiску»

17:00, 20:00 Т/с
«Торкнутись до серця»
19:00, 05:50 Сьогоднi
22:00 Х/ф «Її серце»
00:00 Шоу Братiв
Шумахерів

Полтавою
19:30, 20:30, 21:30 Танька
i Володька
22:00 Країна У
23:00 Х/ф «Трiшки
вагiтна»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:00 М/ф «Норм i
Нестримнi»
10:25 М/ф «Норм i
Нестримнi: Ключi вiд
королiвства»
11:50 М/ф «Норм i
Нестримнi: Велика
подорож»
13:15 Т/с «Останнiй
москаль»
17:15 Х/ф «DZIDZIO
Перший раз»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд

СТБ
06:45 «За двома зайцями:
невiдома версiя»
07:40 «Бережись
автомобiля: невiдома
версiя»
08:40 «Джентльмени
удачi: невiдома версiя»
09:35 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00 «Один за всiх»
22:40 «Я соромлюсь
свого тiла»
НОВИЙ КАНАЛ

06:00 Таємний агент
07:20 Ревiзор
09:10 Х/ф «Знаряддя
смертi: Мiсто кiсток»
11:40 Х/ф «Автомонстри»
13:50 Х/ф «Могутнi
Рейнджери»
16:10 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом»
18:20 Х/ф «Той, що
бiжить лабiринтом:
Випробування вогнем»
21:00 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом: Лiки вiд
смертi»
00:00 Х/ф «Хижа в лiсi»
ІНТЕР
06:00 Х/ф «Пiдстав i iншу
щоку»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.

Дива свiту»
11:00 «Орел i решка.
Божевiльнi вихiднi»
12:00 Т/с «Там, де твiй
дiм»
13:50 Т/с «Я подарую тобi
свiтанок»
18:00 Х/ф «Любов вiд усiх
хвороб»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Мiй хлопець
- псих»
23:00 Х/ф «Рудий пес»
ICTV
06:45 Анти-зомбi
07:45 Громадянська
оборона
08:40 Т/с «Вiддiл 44»
11:20, 13:00 Х/ф
«Ультиматум Борна»
12:45 Факти. День
13:45 Х/ф «Спадок

Борна»
16:10 Х/ф «Джейсон
Борн»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Готель
Мумбаї: Протистояння»
21:40 Х/ф «Полювання на
злодiїв»
00:20 Х/ф «Пiдривники»
5 КАНАЛ
06:25, 20:10 Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
12:30, 15:00, 16:00, 17:00,
20:00, 21:00, 22:45, 00:00
Час новин
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
08:45 Натхнення
09:10, 10:10 Д/с
«Найбiльш завантажене
у свiтi»
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
19:35 Особливий
погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time
22:00, 23:00 Д/с
«Щоденники Другої
свiтової вiйни»

8

ПАНОРАМА

30 липня день народження святкує член ради нашої ветеранської організації Світлана Іванівна ДАНИЛЮК.
Із днем народження вітаєм!
Добра і радощів бажаєм,
Здоров’я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.
Хай в небі сонце ніжно сяє,
Веселка барвами хай грає,
Щебечуть солов’ї грайливо
На життя довге і щасливе!
Вишгородська міська організація
ветеранів війни,
праці, Збройних сил

Голосуйте там, де проживаєте
Проголосувати на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня,
можна не тільки за місцем прописки, а й за місцем фактичного проживання. 18 травня вийшла відповідна постанова ЦВК № 88 «Про
Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси».

Для цього потрібно встигнути змінити виборчу адресу до 9 вересня 2020 року. Тим більше, що відтепер вам не потрібні підтверджуючі документи. У заяві необхідно лише вказати адресу житла,
за якою ви фактично проживаєте та яку просите визначити виборчою адресою.
Процедура стала доступною з 1 липня 2020 року. Тобто вже зараз можна розпочинати, щоб встигнути до місцевих виборів.
Отримати консультацію з цього питання можна у штабі ВО
«Батьківщина» за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 15-Д. У
вівторок та четвер з 18:00 до 20:00. Тел: 067-442-23-26
Вишгородська районна партійна організація
ВО «Батьківщина»

Джем із персиків
Цей джем із персиків, завдяки попередньому
подрібненню м'якоті фруктів у блендері, має особливо ніжну, однорідну консистенцію.
При бажанні, під час приготування джему в
нього можна додати гілочку розмарину чи тим'яну
(ці трави зроблять смак більш інтригуючим) або
паличку кориці, 1-2 шт. гвоздики чи бадьяну, щоб
зробити смак більш зігріваючим, таким, що дарує відчуття затишку та домашнього комфорту,
особливо у холодні дні.
Інгредієнти
• 1 кг персиків
• 400 грамів цукру
• сік одного лимона.
Шкірку персика розрізати зверху навхрест і
опустити в киплячу воду приблизно на хвилину,
дістати і опустити в миску з холодною водою.
З персиків зняти шкірку і крупно порізати.
Помістити в чашу блендера.

Вишгород
Четвер, 30 липня 2020 року

КАЛЕНДАР

Три Спаса і затяжні вихідні:
скільки будемо відпочивати

Серпень 2020 буде багатий подіями, адже в
останній місяць літа ми святкуємо головне свято
України — День Незалежності. Запам'ятається
літо і трьома Спасами: Медовим, Яблучним і Горіховим.
На нас чекає багато вихідних — 11 днів, один
із яких понеділок, 24 серпня. Таким чином, українці можуть насолодитися затяжними вихідними
(з 21 по 24 число), розпланувавши заздалегідь
свій відпочинок.
Робочих днів буде всього 20, а відпочиватимемо 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29 і 30 серпня.
Головні державні і церковні свята серпня
2020
1 серпня — День інкасатора.
2 серпня — День Повітряних Сил Збройних
сил України.
5 серпня — Міжнародний день світлофора.
8 серпня — День військ зв'язку Збройних Сил
України; Міжнародний день офтальмології; Міжнародний день котів і День альпініста.
9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу; День будівельника, День працівників
ветеринарної медицини.
12 серпня — Міжнародний день молоді.
13 серпня — Міжнародний день шульги.
14 серпня — Перший Медовий Спас (Маковій), а також початок Успенського посту.
15 серпня — День археолога; Всесвітній день
безпритульних тварин.
19 серпня — Преображення Господнє або
Другий Яблучний Спас; День пасічника; Всесвіт-

Збити до однорідності й разом із цукром та
лимонним соком помістити в каструлю з товстим
дном.
Поставити джем на середній вогонь і варити,
часто помішуючи, до загустіння, 25-30 хвилин.
До цього часу, піна повинна почати збиратись до
центру. Її видалити.
Розлити готовий джем у стерилізовані гарячі
банки, закрити стерилізованими кришками.

Підприємство запрошує на роботу:
- ПРИБИРАЛЬНИЦЮ – 3 дні на тиждень, з/п 6500 грн.
- ВАНТАЖНИКА - 5 днів на тиждень з 8.30 до 17.30, з/п від 10000 грн.

ній день гуманітарної допомоги.
23 серпня — День Державного Прапора України.
24 серпня — День Незалежності України.
28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці.
29 серпня — Третій, Горіховий Спас, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, а
також День авіації України та День далекобійника.
30 серпня — День шахтаря.
Цікаво, що у травні в Україні було найбільше
вихідних — 12 і 19 робочих, а ось нинішній липень став рекордсменом по робочих днях — їх
було 23, а вихідних лише 8.

РОБОТА НА ДОМУ.
ДИСПЕТЧЕР У ТАКСІ

(від 25 до
55 років).

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

П О С Т Е Л Ь К А
Реставрація
подушок, ковдр.
Ринок «Набережний».

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

- ПАКУВАЛЬНИКІВ - графік позмінний, з/п від 6500 грн.
- КУХАРЯ - 5 днів на тиждень з 8.30 до 17.00, з/п 8000 грн.
- РІЗНОРОБОЧИХ – графік позмінний, з/п від 400 грн/зміна.

Довідки за тел: (044)496-28-88
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ЗАПРОШУЄ:
— ТОКАРЯ 2-6 р.
— ЕЛЕКТРОЗВАРНИКА 3-6 р.
— КОНТРОЛЕРА ВТК.
Підприємство знаходиться в с. Демидові Вишгородського району.
Доставка від ст. м. Почайна та в зворотньому напрямку.
Роб. день з 08:00 до 17:00. Сб-нд та святкові дні — вихідні.
Офіційне працевлаштування, соцпакет, спецодяг,
з/п за результатами співбесіди.

Тел: (044) 586-26-33, (093) 381-36-59

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Вважати недійсним
додаток до атестата
про загальну середню
освіту АТ 395578,
виданий Лебедівською
ЗОШ І-ІІІ ступенів
Вишгородської
району Київської
області 27.06.2008
р. на ім’я Віталія
Володимировича
ЛЕВКОВЦЯ

Вишгородське
МКП «Водоканал»
запрошує на роботу працівників
за спеціальностями:
— контролер відділу обліку
— слюсар аварійновідновлювальних робіт
— машиніст екскаватора.
Довідки за тел: (04596) 23-354

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

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
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м. Вишгород, просп. І. Мазепи, 8, офіс 308
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