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Для багатьох вишгородців 9 серпня — не
просто неділя, вихідний день, а знакова цифра,
яка означає, що прийшов День будівельника.
Для нашого міста — це особлива професія,
адже саме будівельники розпочали масштабні перетворення, у результаті яких старовинне невелике село Вишгород перетворилося
у сучасне місто. Вишгородські старожили ще
пам’ятають, як молоді і завзяті будівничі зводили перші багатоповерхівки по майбутній центральній вулиці міста. То ж недарма проспект
отримав назву Молодіжний.
Людей, які своїми невтомними руками з
кельмою, цеглою і розчином творили градобудівельну історію міста, залишилося не так вже і
багато. Тому в цей день їм хочеться подякувати
по-особливому, щиросердечно і побажати ще
довгих років життя, статків, гідної старості. Наші
будівничі сповна заслужили бути щасливими.
Миру і радості усім добрим людям, які причетні до цієї професії, родинного затишку і добробуту.
Олексій МОМОТ

Вшануємо
наших
будівничих
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З ЮВІЛЕЄМ!

8 серпня своє 35-річчя
відзначає голова
Вишгородської районної ради

Ростислав Миколайович
КИРИЧЕНКО.
Бути керівником — це мистецтво і складна
щоденна робота. Ви в повній мірі оволоділи цим
непростим мистецтвом, проявивши себе справжнім лідером. Під Вашим мудрим керівництвом
депутатський корпус ефективно вирішує питання забезпечення життєдіяльності району. Ви зуміли об’єднати громаду заради збереження нашого прекрасного, багатого культурними і духовними цінностями Вишгородського району.
Ви далекоглядний стратег і перспективний політик, котрий завжди чітко бачить мету, знає, як її досягти, вміє організувати навколо себе потужну команду
для реалізації наміченого! Бажаємо, щоб Вам підкорялись усі висоти, щоб на всі
Ваші плани вистачало сил та енергії!
Нехай завжди удача буде на Вашому боці, хай зігріває Вас тепло людської
вдячності, любов рідних та близьких. Хай буде здоровою вся Ваша родина. Благополуччя і затишку у Ваш дім, щасливих і довгих років життя!
Депутатський корпус та виконавчий апарат
Вишгородської районної ради

СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ

Професійна адаптація учасників АТО
Повернення учасників АТО/ООС
до активної трудової діяльності та
вдосконалення їхніх професійних навичок і вмінь є одним із пріоритетних
напрямків діяльності Вишгородської
районної філії Київської обласної
служби зайнятості.
Аби учасник АТО/ООС пройшов професійну адаптацію, фахівці Управління
соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації мають
скерувати його у службу зайнятості для
проходження професійної орієнтації з
метою визначення рівня особистісних
якостей, необхідних для здобуття майбутнього фаху. Така співпраця триває з
червня 2017 року, з часу виходу Постанови КМУ «Про затвердження Порядку
організації соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної
операції».
Соціальна та професійна адаптація
учасників антитерористичної операції охоплює працюючих, непрацюючих,
безробітних, військовослужбовців, працівників силових структур, яким встановлено статус учасника бойових дій,
інваліда війни або учасника війни. На-

дання послуг із професійної адаптації
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, одноразово, в порядку
черговості.
Надання послуги з професійного
відбору супроводжується психодіагностичним тестуванням, поглибленою співбесідою, в ході якої фахівець служби
зайнятості визначає індивідуально-психологічні характеристики, нахили, інтереси та стан здоров’я клієнта.
Заходи із професійної адаптації
спрямовані на відновлення та вдосконалення професійних навичок і вмінь атовців, що дозволяє підвищити конкурентоспроможність осіб зазначеної категорії і
є ефективним методом повернення до
активної трудової діяльності.
Детальнішу інформацію учасники
АТО можуть отримати в управлінні соціального захисту населення Вишгородської РДА за адресою: м. Вишгород, вул.
Набережна 6-А та у Вишгородській районній філії КОЦЗ за адресою: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6-А.
Оксана ЧУЙКО,
директор Вишгородської
районної філії КОЦЗ

Вітаю будівельників
з професійним святом!
Шановні будівельники!
Напередодні професійного свята зичу вам
здоров’я, успіхів, натхнення та благополуччя!
Ваша справа завжди актуальна і користується
повагою людей. Адже ті, хто зводить житло, лікарні, офіси, дитячі майданчики, дарують нам радість
споглядання, розкіш домашнього затишку і побутового комфорту.
Сьогодні будівельна галузь залишається одним із головних індикаторів розвитку і стабільності
економіки країни.
Нехай праця приносить радість і достаток, людям — затишок і комфорт, а Україні
— процвітання!
Андрій АНІСІМОВ

Епідемічна ситуація
у Вишгороді та районі
За інформацією Вишгородського міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України», станом на 10:00
06.08.2020 року епідемічна ситуація у Вишгородському районі та місті Вишгороді:
кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, – 170 (сто
сімдесят), госпіталізовані — 6 (шість),
зареєстровані:
м. Вишгород – 74 (сімдесят чотири)
с. Старі Петрівці — 9 (дев’ять)
с. Нові Петрівці – 16 (шістнадцять)
с. Козаровичі — 4 (чотири)
с. Тарасівщина — 1 (один)
с. Вища Дубечня — 2 (два)
с. Новосілки — 4 (чотири)
смт Димер – 18 (вісімнадцять)
с. Лютіж — 5 (п’ять)
с. Лебедівка — 1 (один)
с. Демидів — 6 (шість)
с. Катюжанка — 12 (дванадцять)
с. Воропаїв — 3 (три)

с. Синяк — 2 (два)
с. Пірнове — 4 (чотири)
с. Абрамівка — 1 (один)
с. Ровжі — 1 (один)
с. Нижча Дубечня — 2 (два)
с. Осещина — 1 (один)
с. Хотянівка — 1 (один)
с. Боденьки — 1 (один)
с. Вахівка — 1 (один
летальних випадків — 3 (три)
кількість осіб, що одужали, — 116
(сто шістнадцять)
кількість осіб з підозрою на COVID-19
— 7 (сім)
кількість контактних осіб – 159 (сто
п’ятдесят дев’ять)
кількість осіб, що повинні знаходитися на самоізоляції, —159 (сто п’ятдесят
дев’ять)
проведено досліджень за допомогою
полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР)
на COVID-19 – 1555 (одна тисяча п’ятсот
п’ятдесят п’ять).

У НОГУ З ЧАСОМ

Е-паспорт – в дії
Основні переваги цифрових документів – простота отримання, зручність використання та захищеність від
підробок. Наступний крок – розширення переліку цифрових документів,
які будуть доступні для більшості громадян України. Саме тому надзвичайно важливим є впровадження цифрового паспорта.
Наразі Державною міграційною службою України спільно з Міністерством
внутрішніх справ України та Міністерством цифрової трансформації України
впроваджено в додаток Дію цифрового
паспорта громадянина України та цифрового паспорта громадянина України
для виїзду за кордон.
Передбачено, що цифровий паспорт
працюватиме по аналогії з цифровим посвідченням водія і дозволить посвідчувати особу в таких випадках:
— під час подорожей залізничним
або повітряним транспортом у межах
країни;
— під час медичного обслуговування,

банківських операцій;
— під час отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг, а також на пошті;
— для підтвердження особи на запит
поліції та правоохоронних органів;
— під час придбання товарів у магазині;
— при вході до адміністративних будівель.
Слід зазначити, що цифровий паспорт
формуватиметься за згодою користувача додатку Дія автоматично, за наявності
в Єдиному державному демографічному
реєстрі усіх обов’язкових паспортних даних громадянина: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата та місце народження,
відцифрований підпис та образ обличчя
особи, унікальний номер запису в Реєстрі, дата видачі та закінчення строку дії
паспорта, номер паспорта, орган, який
видав паспорт, податковий номер.
З повагою, колектив
Вишгородського РВ ЦМУ ДМС
у м. Києві та Київській області

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ ВИШГОРОДА

Проекти подано!
Шановна громадо! Громадський
бюджет Вишгорода – це платформа
реалізації ідей для покращення нашого міста. Кожен його житель
може подати проект, пов’язаний із
покращенням життя в місті, взяти
участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як
його проект реалізують за бюджетні кошти.
Цьогоріч проекти подавались до 01
серпня 2020 року. Строк їх подання добіг кінця! Проекти подано! Дякуємо авторам та всім активним і небайдужим
мешканцям!

Наразі
триває розгляд проектів
профільними відділами
міської ради
та
членами
Номінаційного комітету, а зовсім скоро розпочнеться
голосування за них! Детальніша інформація про проекти та пункти голосування буде повідомлена згодом.
Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова Номінаційного комітету

Вишгород

КУРСОР
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Ярослав Москаленко очолив осередок партії
на Київщині
Київська обласна організація «Політична партія «ЗА Майбутнє» провела
загальні збори, на яких більшість обрала головою Ярослава Москаленка.
Пряма мова Я. Москаленка:
«Українська перспектива — це реальний сектор
економіки, розвиток національного виробника, розбудова
громад і покращення інвестиційного клімату. А не життя від
кредиту до кредиту, які потім проїдаємо», — зазначав Ярослав Москаленко з приводу співпраці з МВФ.
«Основа нашого об’єднання — це європейські цінності.
Щоб географічне положення нашої держави у центрі
Європи співпадало із ментальністю нашого суспільства.
Ми всі маємо навчитися бути європейцями, щоб жити поєвропейськи», — стверджував він щодо співпраці з ЄС.
«За реалізацію своїх прав громадяни мають боротися.
У людей є серйозні питання до чорнобильських програм.
Незадовільна підтримка ветеранів АТО та їх сімей, особливо
у частині психологічної реабілітації, гострою лишається тема
соцзахисту воїнів-інтернаціоналістів», — зауважив Ярослав
Москаленко стосовно теми соціального захисту.
«Сьогодні 70% від виробничих потужностей йде на експорт. Наголошую – ми виробляємо товар з високою доданою вартістю в харчовій промисловості. А тепер ми думаємо,
не як збільшувати експорт, а як зберегти колективу роботу.
Як вистояти, коли курс долара падає, а вартість сировини
зростає. Ми стаємо неконкурентоспроможними за кордоном», — стверджував він на захист вітчизняного виробника.
Ярослав Москаленко — засновник національного проекту «Яскраві діти України», який охопив понад 20 тисяч дітей.
Також він заснував та плекає численні спортивні проєкти
на Київщині та по всій Україні, зокрема, дитячо-юнацький
футбольний клуб «Діназ». Є засновником благодійного
проєкту «Збережи життя солдату», який був серед перших,
що надавали допомогу українській армії, дружинам, вдовам
та дітям військових.

Довідково:
Ярослав
Москаленко
народився
28.04.1975 р. у с. Лютіж Вишгородського
району Київської області.
Займається активною громадською та
політичною діяльністю.
2007-2010 рік — голова Вишгородської
районної ради Київської області.
З 04.2010 по 08.2010 року — голова Вишгородської районної державної
адміністрації Київської області.
2010-2012 рр — перший заступник
голови Київської обласної державної
адміністрації, депутат Київської обласної
ради.
2012-2019 рр — народний депутат
України.
Під
час
своєї
парламентської
діяльності виступав за збереження пільг
постраждалих від Чорнобильської катастрофи, за продовження мораторію на
продаж землі, проти розвитку кредитної
співпраці з МВФ. Наполягав на створенні
законодавчої бази, що забезпечить умови для розвитку українського виробництва і не допустить перетворення України
на сировинний придаток розвинених
країн.
Прес-служба Київської обласної організації
«Політична партія «ЗА Майбутнє»

ЗНО у Вишгородському районі
ОСВІТА
25 червня стартувала основна сесія зовнішнього
незалежного оцінювання. Розпочалась вона тестуванням з математики, для участі на яке у Вишгородському
районі було зареєстровано 356 учасників, з’явилось
312 (44 не з’явилось).
30 червня відбулося зовнішнє незалежне оцінювання
з української мови та літератури, зареєстровано 765
учасників, з’явилось 615 (150 не з’явилось);
02 липня — з фізики, зареєстровано 31 учасник,
з’явились усі;
06 липня — з німецької мови, зареєстровано 1 учасник, з’явилось 1;
07 липня — з англійської мови, зареєстровано 282
учасники, з’явилось 259 (23 не з’явилось);
09 липня — з історії України, зареєстровано 561

учасник, з’явилось 416 (145 не з’явилось);
13 липня — з біології, зареєстровано 273 учасники,
з’явилось 192 (81 не з’явився);
15 липня — з географії, зареєстровано 247
учасників, з’явилось 207 (40 не з’явилось);
17 липня — з хімії, зареєстровано 15 учасників, усі
з’явились.
У Вишгородському районі було створено три пункти
тестування на базі навчальних закладів:
• Вишгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№1;
• Навчально-виховний комплекс «Вишгородська
районна гімназія «Інтелект» — загальноосвітня школа
І ступеня»;
• Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я»
Оскільки ЗНО проходило в умовах карантинних обмежень, наказом відділу освіти Вишгородської РДА за

Обіцянок дотримано

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.

результатами засідання районної комісії ТЕБ та НС на
підставі спільного наказу Департаменту освіти і науки
Київської ОДА та Головного управління Держпродспоживслужби у Київській області створено комісію, яка напередодні сесії ЗНО виконувала перевірку дотримання
санітарно-епідеміологічних норм при проведенні ЗНО
під час карантину.
Усі заклади були забезпечені в достатній кількості
санітайзерами, засобами індивідуального захисту,
дезінфікуючими розчинами. В аудиторіях розміщено
таку кількість учасників, яка забезпечує дотримання
соціальної дистанції, складено маршрути руху учасників
ЗНО з метою уникнення скупчення людей.
Дякуємо учасникам, які проявили громадянську свідомість, були витриманими, дисциплінованими і порядними, дотримувалися протиепідемічних рекомендацій.
Дякуємо працівникам, які гідно забезпечували проведення зовнішнього оцінювання у непростих умовах.
Дякуємо батькам, вчителям за підтримку, розуміння і
настанови.
Відділ освіти Вишгородської РДА

ТРАНСПОРТ
Автобус знову
курсуватиме з вересня
Синій автобус підприємства «Вишгородпастранс», який курсував по маршруту № 2 у Вишгороді, знаходиться на
ремонті. На певному етапі експлуатації
сталося перегрівання двигуна цього
транспортного засобу, про що є відповідний висновок фахівців.
За висновком заводу-виробника,
цей випадок не є гарантійним. Проте
компанія, в якої був придбаний автобус, надала гарантійний лист про те, що
вона бере на себе всі зобов’язання стосовно ремонту двигуна (він потребує заміни всіх циліндрів).
Орієнтовно ремонт транспортного засобу триватиме
близько місяця. Отже, вже у вересні автобус курсуватиме за
маршрутом № 2, перевозитиме школярів та соціально незахищені категорії жителів міста, які цього потребують.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови
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ІСТОРІЯ & СЬОГОДЕННЯ

У ці дні ми традиційно вшановуємо пам’ять перших канонізованих
святих Бориса і Гліба, нетлінний прах
яких упокоєно у нашій землі. Про цих
страстотерпців написано сотні статей, монографій та інших досліджень,
але попри все залишаються ще безліч
питань, пов’язаних з цими історичними постатями, і одне з найголовніших
— де знаходяться тіла братів-князів.
Звернемося до нашої історії. У грудні
1240 року до стін Києва підійшло монголо-татарське військо, кероване онуком
Чингізхана Бату-ханом, прозваним на
Русі Батиєм. У Києві навіть до цього часу
збереглася назва місцини — Батиєва
гора. Але в ті зимові дні навіть далекому
від воєнного ремесла смердові-орачеві
було зрозуміло, що жити Києву залишалося кілька днів. Вишколене і загартоване в походах військо рішуче готувалося
до штурму, а окремі невеликі загони
продовжували руйнувати навколишні
містечка і села.
Не став винятком і Вишгород. Вогонь
швидко пожирав хижі і тереми, а величний собор-усипальниця страстотерпців
Бориса і Гліба курів обвугленим іконостасом. Здіймаючи іскри, сипалися хори
на обдерті від самоцвітів і позолоти ікони. Храм на очах невільників і радісних
переможців гинув назавжди. І мабуть
єдиною втіхою у цій кривавій вакханалії

Експедиція у пошуках святині

було те, що нетлінного праху святих у
храмі вже не було. Передбачаючи трагедію, знаючи зажерливість ординців, священнослужителі заздалегідь заховали
тіла братів до кращих часів.
Відтоді спливло майже 800 років. Усі
ці століття небесні покровителі незримо
знаходилися поряд. Чи були спроби знайти цю християнську святиню протягом
цього часу? За великим рахунком — ні.
Більш-менш системно вишгородське городище раннього середньовіччя розпочали досліджувати з ХІХ століття. У тогочасних археологічних звітах йдеться про
розкопки і знахідки, але в жодному з них
немає опису конкретної роботи щодо пошуку святих.
Один із перших київських археологів
Максим Берлинський і дослідник Павло
Свиньїн у 1825 році побували у столиці
княгині Ольги — Вишгороді, і останній
залишив нарис про нього. Серед іншого там ішлося й про те, що у фундаменті зруйнованої церкви, поблизу вівтаря, помітні двері, закладені цеглою,
і рештки стіни — мабуть, схованка або
погріб церковний, в якому був схований
колодязь, котрий тепер знаходиться зовні біля вівтаря, глибиною в два сажені
(приблизно 4,4 метра). Прихований колодязь, своєрідне облаштування його
дна і виведення з нього води рівчаком
(щільно прикритого камінням і цеглою)

З 01 серпня стартувала вступна кампанія.
Вступники подають заяви в електронній формі, реєструють
особистий електронний кабінет на сайті: https://ez.osvitavsim.org.
ua/ (працює під час вступної кампанії). Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:
• адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана
адреса буде логіном для входу до кабінету);
• пароль для входу до кабінету;
номер, пін-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (вказується будь-який ыз дозволених Умовами);
серію та номер документа про повну загальну середню освіту;
середній бал додатка до вказаного документа (для допомоги Ви можете скористатись калькулятором середнього бала на
сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/).
Середній бал обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та розраховується як середнє арифметичне всіх зазначених у додатку до атестата оцінок
(інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Водночас предмети, за якими зроблено запис
«звільнений(а)», а також факультативи в загальну кількість не
враховуються.
УВАГА! У разі виникнення проблем із: реєстрацією електронного кабінету, поданням заяв через електронний кабінет,
розбіжностей між даними сертифікатів ЗНО та документів про
освіту необхідно звернутись до технічної підтримки ЄДЕБО, ДП
«Інфоресурс» (cервic підтримки з реєстрації електронних кабінетів і подання електронних заяв):
+38 (044) 290-18-13, +38 (095) 281-13-54, +38 (067) 551-2474, +38 (093) 342-38-63.
Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема, додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх
Правилах прийому.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, встановлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
В Умовах прийому 2020 року не передбачено подання для
вступу на базі повної загальної середньої освіти медичної довідки. Однак ЗВО у своїх Правилах прийому встановлюють перелік
документів (зокрема, додаткових), необхідних для вступу, якщо
це викликано особливостями вступу на певну спеціальність або
конкурсну пропозицію. Тому необхідність подання довідки варто
уточнити у приймальній комісії обраного вишу.
2020 року приймають сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та

з підземельного валу, який обмежує західний край міста, нарешті невідомість
з часів Батиєвої навали про місце, де
зберігаються св. мощі Бориса і Гліба,
змушують деяких археологів вважати, ці
святі рештки сховані були від святотатських рук монголів під руслом цього колодязя! І здогадка заслуговує на повне
дослідження.
Колодязь цей здавна славився чудовою водою, яка вважається навіть
цілющою при деяких захворюваннях.
Так описував руїни Вишгорода Павло
Свиньїн. У краєзнавчих працях інших істориків теж є згадки про ймовірні місця
зберігання мощів, але знову таки, у силу
різних обставин, як брак коштів, спротив
церковних ієрархів, ніхто цілеспрямовано не займався пошуками святині.
Науково-технічні досягнення ХІХ століття дозволяють проводити дуже результативні пошуки. Тобто, проситься
організація наукової археологічної експедиції у пошуку праху святих.
Ми знаємо, що багато часу у церковників не було для супернадійної схованки мощів. По-перше, на вулиці був
грудень: сніг, мерзла земля, яку надзвичайно важко довбати, по-друге, поховання мало відбуватися в атмосфері
таємничості, адже у Вишгороді вже могли бути монгольські шпигуни. До речі,
розвідка Чінгізхана і його спадкоємців
була організована просто блискуче. Потретє, існувала ймовірність, що хтось
із майбутніх колаборантів улесливо надасть ординцям інформацію про місце
поховання. Сто відсотків, що ця операція
проводилася вночі і на території міста.
Історія не залишила нам свідчення про
пусті саркофаги, значить, вони зникли
разом із мощами.
Що означали мощі православних
святих для азіатських ординців? Абсолютно нічого. Сповідуючи тенгріанство
або просто шаманство, завойовників не

цікавила незрозуміла їм святість мощів.
Якби вони натрапили на них, то в першу
чергу обчистили б саркофаги від дорогоцінного каміння, золота, срібла, якими
оздоблювали домовини святих християни, а непотрібні кістки, черепи кинули
б під ноги або з реготом відправили у
вогнище. На щастя, цього кошмару не
трапилося.
Для майбутньої експедиції є більшменш конкретна територія пошуку: від
зовнішніх валів до руїн колишнього храму. Ультрасучасне пошукове обладнання дозволяє «заглянути» на пристойну
глибину землі. А якщо біля мощів дійсно
знаходяться золоті вироби, то це ще
один плюсик для пошуковців. Головне,
щоб експедиція поставилася до пошуків
надзвичайно серйозно, враховуючи відповідальність перед віруючими, історією
України-Руси. Нашому місту не під силу
наодинці реалізувати цей проект, тому
заспівувачем має стати держава.
У суспільстві існують різні думки
щодо наших небесних покровителів.
Одні добродії переконані, що Борис і
Гліб відкриються православному світу
самостійно, але коли люди цього заслужать. Тому їх пошук — не на часі. Інші
вважають, що чіпати їх взагалі негоже
і нехай назавжди спочивають там, де
їх сховали 800 років тому. Але є й третя думка: мощі необхідно віднайти з
тим, щоб вони несли людям благодать.
Адже мощі, скажімо, у Києво-Печерській
лаврі, налаштовують віруючих на добрі
справи, зцілюють тіло і дух. Недарма до
нас привозять мощі зі Святої землі, чудодійні ікони та інші атрибути, як святині
православ’я. І не дивно, що до них шикуються кілометрові черги, багатогодинні очікування перед зустріччю. Подібне
буде і з мощами Бориса та Гліба, якщо
ми захочемо віднайти їх. Були б у нас бажання і добра воля.
Володимир ТКАЧ

Стартувала вступна кампанія
2020 років, крім оцінок із англійської, французької, німецької та
іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та
іспанської мов приймаються лише з сертифікатів 2018, 2019 та
2020 років.
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого
бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного
або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

• реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних
документів починається 1 серпня;
• медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано особливими умовами конкурсного відбору, проводяться
до 9 серпня;
• прийом заяв і документів починається 13 серпня (крім вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів ЗВО), а закінчується о 18-й годині 16 серпня для осіб, які
вступають на основі співбесіди, вступних іспитів; о 18-й годині 22
серпня — для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО або
творчих конкурсів;
• вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька сесій
з 1 до 12 серпня включно (для вступників на місця державного та
регіонального замовлень). З 13 до 22 серпня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників на контракт;

• співбесіди проводяться з 16 до 18 серпня включно.
• надання рекомендацій для зарахування на бюджет відбуватиметься не пізніше 27 серпня.
• подача вступниками документів для зарахування – до вечора 31 серпня.
У ці ж строки проводиться вступ на перший курс на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами
навчання за державним або регіональним замовленням, а також
за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
Конкретна кількість місць, виділених державою на ту чи
іншу галузь знань чи спеціальність, визначається щороку відповідною постановою КМУ — її здебільшого ухвалюють напередодні вступної кампанії.
Максимальний обсяг бюджетних місць на спеціальність у
межах вишу (з можливим розбиттям на конкурсні пропозиції)
публікується на офіційних сайтах ЗВО. Загальна кількість місць
на закриті конкурсні пропозиції також публікується на сайтах
ЗВО.
Також звертаємо увагу, що для спеціальностей, які входять
до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до Умов прийому), виші можуть встановлювати
кваліфікаційний мінімум державного замовлення — мінімальну
кількість вступників, які здобули право навчатись на місцях державного замовлення, при якій буде відкрито набір на відповідну
конкурсну пропозицію.
Прохідний бал визначається щороку за результатами конкурсу, тому буде відомий після оголошення його результатів.
Однак вступники можуть переглянути прохідні бали минулих років, щоб оцінити свої шанси для вступу на ту чи іншу спеціальність. (https://vstup2019.edbo.gov.ua/statistics/konkurs/
Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та
регіонального замовлення у закритих (фіксованих) і відкритих
конкурсних пропозиціях на будь-які спеціальності. Кількість заяв
на контрактну форму навчання не обмежується.
Міністерство освіти і науки передбачило для вступників можливість подачі оригіналів документів поштою (і у зв’язку з цим до
5-ти днів збільшено інтервал між останнім днем подачі документів та виданням самого наказу про зарахування). Передбачено
також, що вступники зможуть надіслати сканкопії необхідних документів електронною поштою, наклавши на них кваліфікований
електронний підпис, а самі документи донести після початку навчання.
Відділ освіти Вишгородської РДА
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ЖИТТЯ ЯСКРАВЕ
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Початок дня для того, щоб змінювати світ на краще!

Так вважає голова Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста
України Світлана Рулевська і разом із однодумцями продовжує втілювати в життя творчі
проекти.
«День 24 липня для нас розпочався о четвертій ранку. Дівочий світанок! Чарівно! Краса
та магія довкілля концентровані настільки, що
паморочилося в голові і перехоплювало подих!»,
— Світлана не приховує вражень від фотосесії на
березі Київського моря, адже справді дивовижно
провели час багатодітні матусі, дві мами із зони
АТО і вишукана бабуся, отримавши не лише світанкову фотосесію, а й ароматне чаювання зі
смаколиками, веселе спілкування і надзвичайні
емоції!
Прекрасні світанкові фото в різних образах
(завдяки одягу зі складу ЧХ «Щедра поличка»)
зробили професійні фотографи і волонтери Катерина Куцевол, Катерина Федоряк, Олександра Ромахіна, Наталія Анохіна і наймолодша —
п’ятнадцятирічна волонтерка Полінка Панасенко.
«Сонечко дуже обережно виглядало, майже
підглядало, що у нас відбувається і знову тихесенько ховалось. Навколо — дивовижні люди, чарівні красуні. Всі стали наче рідні», — каже фотограф і водночас модель Наталя Анохіна.
Усі дівчата на знімках — справді красуні — загадкові, витончені, мрійливі…
А ось на фото, які до 1 серпня надсилали на

конкурс документальної фотографії «Літо 2020»
діти та молодь від 5 до 17 років, не мало бути позувань. Нині підбито підсумки цього конкурсу.
Понад сто атмосферних робіт надійшло від 36
учасників. Відзнаку за найкращий документальний проект («Острів Великий») отримала15-річна
Катерина Волкова. Її премійовано підпискою на
журнал «Образотворче мистецтво» від голови
Вишгородської районної ради Ростислава Кириченка. По професійних критеріях фото відзначено
також трьох кращих учасників: Гліба КовальчукаІльїна (9 років), Софію Мельник (11 років), Марію
та Віталіну Савченко (7 і 11 років).
Ось що каже про роботи дітей член журі Надія
Таравська: «…У конкурсі брали участь навіть зовсім малюки, але дуже багато робіт з глибоким
змістом і прекрасно вибудуваною композицією.
Сподіваюся, діти обов’язково продовжать свій
шлях і будуть прекрасними фотографами. Цей
світ величезний і дивовижний. Вчіться бачити
його барви і передавати їх людям».
Переможців і всіх учасників конкурсу люб’язно
прийняла у себе мистецька студія «Мак», що на
вул. Набережній, 8-Д. Для їх усіх Вишгородський
міський голова Олексій Момот підготував подарунок — прогулянку Київським морем на теплоході
«Резон». Тож літні дива тривають!
«Кожне дитяче фото — оптимістичне. Діти,
як фотохудожники, показують своє літо. Вони
живуть у моменті і отримують від цього радість і

БЕЗПЕКА РУХУ

У день народження світлофора
5 серпня — день народження світлофора,
тобто привід нагадати дітям про те, як правильно поводити себе на дорогах.
Саме тому в цей день в одному з дитячих
садочків м. Вишгорода працівники ювенальної
превенції спільно з працівниками сектору реагування патрульної поліції Вишгородського ВП провели захід під назвою «Світлофор — твій друг!»
Малеча закріпила знання про правила пове-

дінки пішоходів і водіїв в умовах вулиці, граючи в
ігри «Знайди правильний дорожній знак», «Види
транспорту», «Кольорові автомобілі», а ще розповідала віршики про світлофор і правила дорожнього руху. Адже отримані в дитинстві знання і навички правильного руху по вулицях міста
стануть хорошою і корисною звичкою та убережуть від проблем на дорогах.
Вишгородський ВП

ТВОРЧІ ПРОЕКТИ

насолоду», — розповідає Світлана Рулевська. — Підтримали цей
проект міська рада, районна рада, секретар ради Тетяна Бражнікова, Компанія «Соса-Cоla», магазин натуральної продукції «ЕкоЛавка», ТМ «Фьючіпси», а також вишгородська «Гільдія митців»,
яких об’єднав Олексій Кажан. Від митців кожен учасник виставки
отримав сертифікат на безкоштовний майстер-клас».
У п’ятницю, 7 серпня о 16:00 виставку буде відкрито на Галявині
казок. Охочі можуть побачити дитячі роботи протягом тижня.
Розвивати творчу особистість, морально підтримувати одне одного, створювати позитив і гарний настрій — нині складова роботи
Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста
України. І це добре виходить у молодих і креативних.
Валентина ЯКОВЕНКО
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ПОНЕДІЛОК, 10 СЕРПНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:25, 12:20, 13:20, 14:20,
15:15, 16:10 «Розсмiши
комiка»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:15 «Грошi 2020»
20:45 Т/с «Свати»
22:10 Т/с «Тато Ден»
23:10, 00:10 Т/с «Iм’я
Рози»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Опер за

викликом-3»
08:10, 19:20 Т/с «Опер за
викликом-4»
11:00 «Загублений свiт»
14:50 Х/ф «Ласкаво
просимо в капкан»
16:40 Х/ф «Сек’юрiтi»
20:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
22:15 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-15»
23:45 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-14»
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»
10:30 Смаки Європи
11:00 Дивовижнi сади.
Вiлла д’Есте - Iталiя
11:25 Телепродаж
15:20 «Грандiознi
подорожi залiзницею
Великої Британiї»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30, 19:35, 22:40 Д/ц
«Дикi тварини»
18:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20:25 Д/ц «Супер-Чуття»
21:40 Святi та грiшнi
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
13:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi»
23:20 Т/с «Не смiй менi
казати «прощавай!»
ТЕТ
08:00 Т/с «Рання пташка
2»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка
12:30, 16:00, 00:00

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

15:30 Т/с «Крiпосна»
18:15 «Один за всiх»
20:10, 22:45 Т/с
«Швабра»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
07:50 Improv Live Show
08:50 Х/ф «Гостя»
11:10 Х/ф «Той, що
бiжить лабiринтом:
Випробування вогнем»
13:50 Х/ф «Той, що бiжить
лабiринтом: Лiки вiд
смертi»
17:00 Аферисти в
мережах
19:00 Ревiзор
20:50 Х/ф «Попелюшка»
23:00 Х/ф «Голем.
Початок»

ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:15, 12:25 Х/ф
«Жандарм одружується»
13:45 Х/ф «Жандарм на
вiдпочинку»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Близькi люди»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Спокуса»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Таємнi дверi»
12:25, 13:25 Х/ф
«Пiдривники»
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:25 Х/ф
«Полювання на злодiїв»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:10, 21:30 Х/ф «Вiкiнги
проти прибульцiв»
22:50 Х/ф «Три днi на
вбивство»
5 КАНАЛ
07:15, 16:10 Д/с «Крила
вiйни»
08:15, 15:30 Д/с
«Неймовiрнi винаходи»

10:10, 11:10
Д/с «Найбiльш
екстремальний»
12:20 Про вiйсько
13:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
14:10 Д/с «Бойовi
машини»
17:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
18:10 Д/с «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
19:25 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»
23:10 «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»

ВIВТОРОК, 11 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»
11:25, 13:00, 15:05
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30 Т/с «Свати»
22:00 Т/с «Тато Ден»
23:00, 00:00 Т/с «Iм’я
Рози»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Рекс»
09:10 Х/ф «Кiбер»

11:40 «Помста природи»
12:05, 17:20 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Голий
пiстолет»
15:20 Х/ф «Шанхайський
полудень»
19:20 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
22:15, 23:45 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-15»
UA:ПЕРШИЙ
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя. Марафон
09:30 Т/с «Жiночий рай»
10:30 Смаки Європи

11:00 Дивовижнi сади.
ВАЛЛI-О-ЛЮП - Францiя
11:25 Телепродаж
15:20 «Грандiознi
подорожi залiзницею
Великої Британiї»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55, 22:15 Д/ц
«Боротьба за виживання»
19:35 Д/ц «Дикi тварини»
20:25 Д/ц «Супер-Чуття»
21:40 #ВУКРАЇНI
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
13:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi»
23:20 Контролер
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, 16:00, 00:00
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 2»
СТБ
06:05 Т/с «Комiсар
Рекс 2»
09:00, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
11:00 «Цiєї митi рiк тому»
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
«Швабра»
НОВИЙ КАНАЛ
08:30 Т/с «Шлях
чарiвника»
10:10 Х/ф «Попелюшка»
12:20, 19:00 Аферисти в
мережах
21:00 Х/ф «Сутiнки»
23:30 Х/ф «Темне
дзеркало»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок

з Iнтером»
10:00 Корисна програма
11:00, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Добре здоров’я»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Близькi люди»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Спокуса»
ICTV

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 13:25, 22:25 Т/с
«Таємнi дверi»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 21:25 Т/с «Пес»
16:20 Х/ф «Готель
Мумбаї: Протистояння»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:40 Т/с «Останнiй
бронепоїзд»
5 КАНАЛ
07:15, 16:10 Д/с «Крила
вiйни»
08:15, 15:30 Д/с

«Неймовiрнi винаходи»
10:10, 11:10
Д/с «Найбiльш
екстремальний»
12:30 Є сенс
13:10, 14:10 Д/с «Бойовi
машини»
17:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
18:10 Д/с «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
19:25 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення
вiйни»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»
23:00 «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»

СЕРЕДА, 12 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, 13:00, 14:20, 15:55
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «Тато Ден»
22:45, 23:45 Т/с «Iм’я
Рози»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Рекс»
09:05 Х/ф «Помпеї:
Апокалiпсис»
10:50, 17:15 «Загублений

свiт»
14:10 Х/ф «Голий
пiстолет-2 1/2 Запах
страху»
15:50 Х/ф «Голий
пiстолет-33 1/3 Остання
образа»
19:20 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
22:15, 23:45 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-15»
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»
10:30 Смаки Європи
11:00 Дивовижнi сади.
Монастирський лiс Францiя
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi подорожi
залiзницею Великої
Британiї»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 #ВУКРАЇНI
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»
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
13:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi»
23:20 Т/с «На гойдалцi
долi»
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, 16:00, 00:00
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 2»
СТБ
06:05 Т/с «Комiсар
Рекс 2»
09:00, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
11:00 «Цiєї митi рiк тому»
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
«Швабра»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
09:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
10:50 Х/ф «Сутiнки»
13:10 Кохання на
виживання
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Новий мiсяць»
23:40 Х/ф «Академiя
вампiрiв»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,

17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Корисна програма
11:00, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Добре здоров’я»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Близькi люди»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Спокуса»
ICTV

06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:15, 13:25 Х/ф
«Суперфорсаж»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40, 16:25, 21:25 Т/с
«Пес»
16:30 Х/ф «Три днi на
вбивство»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:30 Т/с «Таємнi дверi»
23:45 Т/с «Останнiй
бронепоїзд»
5 КАНАЛ
07:15, 16:10 Д/с «Крила

вiйни»
08:15, 15:30 Д/с
«Неймовiрнi винаходи»
10:10, 11:10
Д/с «Найбiльш
екстремальний»
12:20 Гончаренко рулить
12:50 Vоїн - це я!
13:10, 14:10 Д/с «Бойовi
машини»
17:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
18:10 Д/с «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
19:25 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»
23:00 «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»

ЧЕТВЕР, 13 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, 13:15, 15:10
«Одруження наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «Тато Ден»
22:45, 23:50 Т/с «Iм’я
Рози»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Рекс-2»
08:55 Х/ф «Шангрi-ла: На
межi зникнення»
10:30 «Помста природи»

11:05, 17:20 «Загублений
свiт»
13:05 Х/ф «На гранi»
15:15 Х/ф «Полiт Фенiкса»
19:20 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
22:15, 23:45 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-15»
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»
10:30 Смаки Європи

11:00 Дивовижнi сади.
Единбург - Сполучене
Королiвство
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»
20:00 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
13:30, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму
боцi»
23:20 Х/ф «Пiзнє кохання»
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, 00:00
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 2»
СТБ
06:05 Т/с «Комiсар
Рекс 3»
09:00, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
11:00 «Цiєї митi рiк тому»
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
«Швабра»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
08:30 Т/с «Шлях
чарiвника»
10:20 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Новий мiсяць»
13:00 Заробiтчани
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затемнення»
23:30 Х/ф «Вони»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна

програма»
11:00, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Добре здоров’я»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Близькi люди»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Спокуса»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини

10:10 Секретний фронт
11:05, 13:25 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:25 Х/ф
«Iдентифiкацiя Борна»
16:40 Х/ф «Перевага
Борна»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Анти-зомбi
21:25 Т/с «Пес»
22:30 Т/с «Таємнi дверi»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

07:15, 16:10 Д/с «Крила
вiйни»
08:15, 15:30 Д/с
«Неймовiрнi винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10
Д/с «Найбiльш
екстремальний»
13:10, 14:10 Д/с «Бойовi
машини»
17:10 Таємницi вiйни
18:10 Д/с «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
19:25 Д/с «Друга
свiтова вiйна. Свiдчення
вiйни»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»
23:00 «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 4 СЕРПНЯ 2020 Р О КУ
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, 12:30, 13:55, 15:20
«Одруження наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30 «Лiга смiху»
22:35 «Вечiрнiй квартал
2020»
00:20 «Вечiрнiй квартал»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Рекс-2»
08:55, 17:20 «Загублений

свiт»
13:25 Х/ф «Мiф»
15:45 Х/ф «Серед бiлого
дня»
19:20 Х/ф «Харлей
Девiдсон i ковбой
Мальборо»
21:10 Х/ф «Iнтерв’ю з
вбивцею»
23:00 Х/ф «Кiборг Х»
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»
10:30 Смаки Європи
11:00 Дивовижнi сади.
Мускау - Нiмеччина /
Польща
11:25 Телепродаж
15:20 Реалiтi-шоу
«Грандiознi подорожi
залiзницею Великої
Британiї»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Перша шпальта
18:55, 21:40 Д/ц
«Боротьба за виживання»
19:35 Д/ц «Супер-Чуття»
20:25 Д/ц «Дикi тварини»
22:15 Секрети Сонячної
системи
00:00 Схеми. Корупцiя в

деталях
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30, 15:30 Т/с
«Торкнувшись серця»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:20 Т/с «Ти моя кохана»
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 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
Контрабас»
22:40 Х/ф «Термiнал»
СТБ
07:05, 19:00 «Наречена
для тата 3»
09:00 «Врятуйте нашу

родину - 5»
11:00, 14:50, 18:15 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
20:55, 22:45 Х/ф «Весiлля
найкращого друга»
23:45 Х/ф «Вiйна
наречених»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Вiд пацанки до
панянки
16:40 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затемнення»
19:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок 1»
21:30 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок 2»

23:40 Х/ф «Вiрус»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Добре здоров’я»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Пароль: Хаус»
23:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Анти-зомбi
11:10, 13:20 Х/ф
«Помiнятися мiсцями»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Х/ф
«Суперфорсаж»
16:25, 23:00 Скетч-шоу
«На трьох»
17:15, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

07:15, 16:10 Д/с «Крила
вiйни»
08:15, 15:30 Д/с
«Неймовiрнi винаходи»
09:35 Машина часу
10:10, 11:10
Д/с «Найбiльш
екстремальний»
13:10, 14:10 Д/с «Бойовi
машини»
18:10 Д/с «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»
19:25 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
20:10 Iнформацiйний
вечiр
22:00 Д/с «Щоденники
Другої свiтової вiйни»
23:00 «Тихоокеанська
вiйна в кольорi»

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

09:05 «Загублений свiт»
13:50 Х/ф «Трiгонал:
Боротьба за
справедливiсть»
15:45 Х/ф «Стукач»
17:50 Х/ф «Широко
крокуючи»
19:10 Х/ф «Широко
крокуючи-2: Розплата»
21:00 Х/ф «Вiддача»
22:50 Х/ф «Геймер»
UA:ПЕРШИЙ
07:15 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
08:20 Шо? Як?
09:05 Енеїда
10:10 Х/ф «Королiвський
генерал»

12:30, 20:30, 21:20 Д/ц
«Дикi тварини»
13:00 Д/ц «Подорож
вiдкритим космосом»
13:30 Секрети 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 «Джульєтта»
23:50 Д/ц «Боротьба за
виживання»
ТРК «УКРАїНА»

07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Реальна мiстика
09:00, 15:20 Т/с «На
твоєму боцi»
17:00, 20:00 Т/с «Чужий
грiх»
21:50 Т/с «Щоб побачити
веселку»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:20 М/ф «Король
Сафарi»
10:45 Х/ф «Фокстер i
Макс»
12:25 4 весiлля
16:40 Х/ф «Термiнал»
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 «Дiвчина без
комплексiв»
СТБ
07:40, 10:50 Т/с
«Швабра»
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрки»
17:00 «Хата на тата»
19:00 «Звана вечеря»
20:55 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
22:50 Х/ф «Джентльмени
удачi»

00:40 «Джентльмени
удачi: невiдома версiя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/ф «Сезон
полювання 2»
07:40 Аферисти в
мережах
09:50 Варьяти
10:10 Хто зверху?
14:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок 1»
16:20 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок 2»
18:30 Х/ф «Лицар дня»
21:00 Х/ф «Анна»
23:40 Х/ф «Сiм сестер»
ІНТЕР

06:40 Х/ф «Без року
тиждень»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:10 Х/ф «Вiдпустка за
свiй рахунок»
13:50 Х/ф «Суєта суєт»
15:40 Т/с «Її чоловiки»
20:00 «Подробицi»
20:30 Д/п «Цой живий. 30
рокiв без «Кіно»
21:30 Х/ф «Кiнець
канiкул»
22:00 «Ювiлей гурту
«Алiса» «Ми разом»

ICTV
07:30 Скетч-шоу «На
трьох»
10:00, 13:00 Т/с «Таємнi
дверi»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Пес»
16:30 Х/ф «Вiкiнги проти
прибульцiв»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Чужi
(Чужий-2)»
21:55 Х/ф «Чужий-4:
Воскресiння»
23:55 Х/ф «Чужий»
5 КАНАЛ
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
09:15 Копiйка до копiйки
10:30 Майстри ремонту
11:10, 13:15
Д/с «Найбiльш
екстремальний»
12:35 Невигаданi iсторiї
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
21:20 Вечiрнiй
преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00, 23:00 Д/с
«Щоденники Другої
свiтової вiйни»
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«Майте до всіх любов, але свого держіться…»
УКРАЇНСТВО

ПАМ’ЯТАЄМО
Наприкінці липня на 87-му році життя пішов від нас колишній багаторічний
голова міської ветеранської організації
Петро Григорович
ЖУЛАНОВ.
Генерал-майор у відставці завжди
був взірцем витриманості, відповідальності, людиною з небайдужим серцем і
неспокійною душею.
За багато років згуртував у ветеранській організації однодумців, створив хор і був постійним учасником заходів у місті та за його межами.
Петро Григорович залишив по собі
добру пам’ять у всіх, хто знав цю життєлюбну і добру людину.
Висловлюємо щире співчуття родині та всім близьким.
Вишгородська міська організація
ветеранів війни, праці,
Збройних сил

Повідомлення власників (користувачів) суміжних земельних ділянок
про проведення робіт із закріплення
межових знаків у САДІВНИЦЬКОМУ
ТОВАРИСТВІ «ДОЛИНА», Київська
обл., Вишгородський р-н, Новосілківська сільська рада, Хочетков Артем
Олексійович, ділянка № 112, кад. номер 3221886400:36:036:0102.
Хотченкова Олена Анатолiївна,
ділянка
№
111,
кад.
номер 3221886400:36:036:0151
Я, Капелюшна Галина Романівна, власник земельної ділянки № 113,
розміром 0.0613 га, розташованої в
адмінмежах Новосілківської сільської
ради, СТ «Долина», кадастровий номер 322188640036:036:0105, повідомляю, що 13.08.2020 об 11.00 будуть
проведені роботи із закріплення межових знаків меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) за адресою: Київська обл., Вишгородський район, Новосілківська сільська рада, СТ «Долина», ділянка 113, кадастровий номер
322188640036:036:0105.
Одночасно зазначаю, що закріплення межовими знаками меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) може
здійснюватися за відсутності власників
(користувачів) суміжних земельних ділянок у випадку їх нез’явлення, якщо
вони були належним чином повідомлені про час проведення вищезазначених
робіт, що зазначається в акті прийомупередачі межових знаків на зберігання.
Замовник: Капелюшна Галина Романівна
Тел: 063 647 47 50

Виповнюється 155 років від дня народження Андрея
Шептицького — величної постаті, духовний чин якої важко
переоцінити. Він походив зі стародавнього знатного українського роду, який подарував українцям ціле гроно видатних постатей владик, монахів, державних діячів, сільських
господарів.
Представники цього роду, владики
Афанасій та Лев Шептицькі, побудували кафедральний собор святого Юра у
Львові (1745-1770 рр). Народився майбутній митрополит Андрей Шептицький у с. Прилбичі Яворівського повіту
на Львівщині (29.07 1865-1.11 1944 рр.)
При народженні йому дали імена РоманОлександр-Марія.
«Він був дуже гарний із себе, високий на зріст, інтелігентний, чемний, надзвичайно працьовитий», — пише літературознавець Микола Француженко. До
висвячення на священнослужителя рідні
і близькі звертались до нього на ім’я Роман.
У 1875 р. він навчався у гімназії приватно. Закінчив її 11 червня 1883 р.
1 липня 1888 року разом із братом
Казимиром стає послушником у монастирі отців Василіан у Добромилі на Львівщині.
У 1897 р. Шептицький почав видавати релігійний місячник під назвою «Місіонер». Ініціював створення власної друкарні й видавництва отців Василіан у Жовкві, яке випускало
твори церковної культури і історіографії.
У благословенному для галицьких земель України році
Божому 1899-му, як пише Микола Француженко, розпочалася
нова доба у житті Андрея Шептицького, яка тривала понад 45
років.
Приймаючи єпископський сан, митрополит обрав ім’я Андрей — на честь святого Апостола України-Руси.
Коли у 1914 році царсько-російські війська вступили до
Львова, митрополит Андрей закликав вірних триматись своєї
Церкви і віри. Під час обшуку в митрополичих палатах російські солдати знайшли меморандум про майбутній устрій України, який Шептицький написав до австро-угорського уряду.
Мав надію. що після Першої світової війни український народ
отримає право на незалежну державу, а тому в разі перемоги
над російською імперією вважав за необхідне «у радикальний
спосіб очистити військову, правову, церковну організації майбутньої української держави від «московських впливів».
За таку «анархічну» позицію митрополита арештували і вивезли в Росію, де він два роки відбував в ув’язненні в Суздалі.
У 1939 р. енкаведисти вивели на Святоюрське подвір’я митрополита із священниками для розстрілу. Проте піти на такий
злочин не наважились, бо побоялись розголосу.
Громадянська діяльність посідала в житті митрополита надзвичайно велике місце. Владика закликав українців: «Лучіться
разом в організації. Заводіть по своїх селах християнські крамниці, громадські комори для зерна.
У нас, священників, знайдете завжди не тільки пораду, але
й також конкретну допомогу. Коли триматимемось разом —
тоді в кожному ділі виказуватимемо більшу силу».
Андрей Шептицький вважав, що священники повинні були
опановувати світські ремесла; торгівлю, бухгалтерію, землеробство, кооперацію.
Говорячи сучасною мовою, митрополит сформував у середовищі греко-католицької Церкви так званий Кабінет Міністрів,
який займався економічними питаннями. Отець Тит Войнаровський відповідав за фінанси — саме йому Шептицький доручав
важливі економічні питання, які почали процес кооперативного
руху в Галичині.
Митрополит у 1904 році видав працю «О квестії соціальній»,
в якій обгрунтував важливість створення кооперативів. Вони

були вигідні не лише місцевому населенню, адже українські
товари високої якості швидко завоювали європейські ринки.
Молочні продукти з Галичини возили до Франції та Німеччини.
Завдяки ініціативі Андрея Шептицького створено господарче товариство «Дністер» під патронатом греко-католицької
церкви.
Гарантією кредитоспроможності було не майно позичальника, а довіра до нього. «Дністер» щороку поліпшував умови для своїх клієнтів і через 10 років добився найвищих
здобутків. А знаменитий «Маслосоюз»
був відомий насамперед авторитетними
постатями своїх організаторів, їхньою
жертовною працею. До Першої світової
війни «Маслосоюз» розвивася стрімкими темпами, у міжвоєнний час за п’ять
років зумів відновити повний обсяг свого
виробництва.
Кооперативи на Галичині були створені на п’ятдесят років раніше, ніж в
інших областях України. І перестали
працювати, коли в Галичину прийшли
«червоні визволителі» і практично всіх
активних працьовитих селян і робітників «добровільно переселили на Північ
Росії, в Сибір разом із сім’ями. Галичина
першою відчула «братню любов» старшого брата.
17 вересня 1939 року радянські війська увійшли в Галичину. Буквально за
лічені дні нова влада ліквідувала духовні
семінарії, монастирі, католицькі видавництва, школи.
22 грудня 1939 року, передбачаючи наростання репресій
проти церкви, митрополит таємно висвятив на єпископа свого
наступника — ректора Львівської духовної семінарії Йосифа
Сліпого.
22 червня 1941 року Німеччина напала на тодішній СРСР, і
радянські війська втекли з України. Митрополит Андрей знову
повернувся до ідей української незалежності. Однак нова влада виявилась не менш жорстокою від радянської.
Ризикуючи власним життям, Шептицький організував компанію порятунку євреїв. Єврейських дітей переховували в різних монастирях та церквах, їм видавали фальшиві посвідчення особи.
У вересні 1944 року стан здоров’я митрополита Андрея
Шептицького значно погіршився. 1 листопада 1944 року о першій годині тридцять хвилин серце великого українця, духовного лідера і державника зупинилося.
Митрополит Андрей Шептицький похований 5 листопада
1944 року в крипті Собору Святого Юра у Львові.
Його пророчі слова і в даний час мають велике значення
для кожного із нас:
«При вічах, нарадах і передвиборчих агітаціях стережіться
обмови і клевети, майте до всіх любов, але свого держіться.
Тримайтеся разом, віддавайте голоси на добрих і свідомих
християн...
Не давайтеся ошукати, не давайтеся перекупити грішми
або пиятикою».
Видатний історик Володимир Сергійчук про Андрея Шептицького пише: «Шептицький — великий державник і муж,
який був готовий з самого початку на самопожертву, навіть
власного життя. Наш народ у 20 столітті дав такого мудрого
діяча, за яким ішли всі ті, хто хотів будувати Українську державу».
Пам’ятаймо своїх державників, своїх провідників, поважаймо їх пам’ять, поважаймо і бережімо свою українську культуру,
історію і мову. І лише в такому разі ми будемо українським народом, а не придатком населення у чужоземній колонії.
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА з питань духовності і
просвітництва, голова громадської організації «Духовнопросвітницький центр «Спадщина»

НЕДIЛЯ , 16 СЕРПНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:25 «Свiт навиворiт»
12:15 Т/с «Свати»
17:40 Х/ф «Дракула»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Варкрафт»
22:45 Х/ф «Соломон
Кейн»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
09:15, 00:35 «Загублений
свiт»
13:40 Х/ф «Мiсiя на Марс»

15:45 Х/ф «Бен-Гур»
18:00 Х/ф «Володар
морiв: На краю свiту»
20:30 Х/ф «В iм’я короля»
22:50 Х/ф «Вампарiах»
23:15 Х/ф «Унiверсальний
агент»
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 Свiтовi чемпiонати.
Огляд
14:25 Телепродаж
15:00 UA Фольк. Спогади
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
18:30, 23:30 Д/ц «Всi на
море. Камбоджа»
20:00 Д/ф «Природа»
22:00 Д/ф «Дастардс»
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика

09:00 Т/с «Тайсон»
13:00 Т/с «Ти моя кохана»
16:50, 21:00 Т/с «Хлопчик
мiй»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Шоу Братiв
Шумахерiв
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:15 Х/ф «Гiббi»
11:50 Х/ф «Золота гуска»
13:30 Т/с «Останнiй
москаль 2»
17:25 Х/ф «DZIDZIO
Контрабас»
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 «Ночiвля»
СТБ
06:55 «Карнавальна нiч:
невiдома версiя»
07:50 «Найчарiвнiша
та найпривабливiша:»
невiдома версiя
09:20 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00 «Один за всiх»
22:20 «Я соромлюсь
свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Ревiзор
09:00 М/ф «Хранителi
снiв»
11:00 Х/ф «Сiм сестер»
13:20 Х/ф «Лицар дня»
16:00 Х/ф «Анна»
18:20 Х/ф «Алiта:
Бойовий ангел»
21:00 Х/ф «Сходження
Юпiтер»
23:40 Х/ф «Проти
шторму»
ІНТЕР
06:00 Х/ф «Лорд-Злодiй»
08:00 «Удачниий проект»
09:00 «Готуємо разом»

10:00 «Iнше життя»
12:00 Х/ф «Париж
зачекає»
13:50 Т/с «Її чоловiки»
18:00 Х/ф «Золото
Флiнна»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Звiряча лють»
22:30 Х/ф «Суєта суєт»
ICTV
06:55 Анти-зомбi
07:55 Громадянська
оборона
08:50 Т/с «Вiддiл 44»
10:45, 13:00 Х/ф «Голоднi
iгри»
12:45 Факти. День
13:45 Х/ф «Голоднi iгри:

У вогнi»
16:25 Х/ф «Голоднi iгри:
Переспiвниця. Частина
перша»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Халк»
21:55 Х/ф «Прометей»
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 «Крила вiйни»
07:50, 21:30 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
08:15, 15:35 Vоїн - це я!

09:10, 10:10
Д/с «Найбiльш
екстремальний»
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
«Щоденники Другої
свiтової вiйни»
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Цими днями золоту дату — 50-річчя подружнього життя
святкують Віра Іванівна
та Михайло Олександрович КАЛІНІЧЕНКИ!
НКИ!
Осінь п’ятдесята золотом стрічає
Й осипає шлях ваш диво-зорепад.
Хай лунає пісня в день цей, не змовкає,
Не лишають хату мир, добро і лад!
І ми, вітаючи Вас, просимо:
Рокам здаватись — не резон,
Бо 50 — це ще не осінь,
А тільки оксамитовий сезон!
Сім’я Болдиревих

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

SOS

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЛАГОУСТРІЙ - ВИШГОРОД»
ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Прибиральника територій — підмітання проїжджих частин доріг і тротуарів вулиць, ведення нагляду за санітарним
станом обслуговуваної території.
Умови праці: офіційне працевлаштування, 6-денний робочий тиждень (пн-пт — з 6:00 до 13:00, сб — з 6:00 до 11:00).
— Підсобного робітника — виконання підсобних та допоміжних робіт, очищення територій, доріг, під’їзних шляхів.
Електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування – ремонт електромереж зовнішнього освітлення
міста.
Умови праці: офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, з 8:00 до 17:00.
Звертатись за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 9-А.
Тел: (098) 322-96-79; (063) 752-35-41

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

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

ПАМ’ЯТНИКИ З ГРАНІТУ,
художні роботи.
Доставка і установка
Тел: (050) 942-73-87,
(096) 436-95-17, м. Коростишів

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. Петрівка 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

ПРОДАЄТЬСЯ
Ділянка 6 соток,
вода, газ,
літній будиночок.
Полісся
— Вища Дубечня.
Тел: (098) 801-09-19,
(099) 433-62-48

НАШІ ТРАДИЦІЇ

МЕДОВИЙ СПАС

Маковія — перший із трьох літніх Спасів, які
настануть у серпні. Свято прийшло до нас з Візантії, де було встановлене близько ІХ ст. Воно
полягало у перенесенні з імператорського палацу до храму Софії частини хреста Господнього,
що збереглася. Протягом двох тижнів цю святиню носили Константинополем для «відвертання
хвороб» та очищення міста від злих духів. За допомогою хреста освячували воду, щоб вона стала чистішою та щоб йшли дощі у спеку.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ НА МАКОВІЯ
На Маковія існують заборони на роботу в городі, на присадибній ділянці і вдома. Не можна
копати, будувати, шити, прати чи прибирати. Всю
роботу зазвичай роблять напередодні.
Вже з наступного дня (15 серпня) не можна
купатися в озерах і річках, інакше, за повір’ям,
з'явиться ризик потонути або серйозно захворіти.
На Маковія можна збирати мак і мед. Втім, за
народними прикметами, у цей час не слід голосно розмовляти, щоб не налякати бджіл і не зіпсувати меду.
ТРАДИЦІЇ СВЯТКУВАННЯ ТА ОБРЯДИ
Створювали букети-обереги — «маковійчики». Вони мали захищати всю родину від біди
протягом наступного року. Така традиція з приходом християнства дещо змінилася – тепер ці
обереги святять у церкві. Трави і квіти букета мають певне значення.
ЩО СВЯТИТИ В ЦЕРКВІ
Мед та медові смаколики; мак і макові пироги; воду; квіти — великі китиці жовтих купчаків,
чорнобривців, чебрецю, кудрявців, настурцій,
рути-м'яти, нагідок, польових сокирок, лугової
материнки, роман-зілля, васильків та великі достиглі голівки маку.
РЕЦЕПТ МАКОВОГО РУЛЕТУ
Інгредієнти:
сіль – 1/4 ч. л.; мак – 500 г;
цукор (3 ст. л. – в тісто, 10 ст. л. – в макову начинку);
вершкове масло (50 г – в тісто, 100 г – в начинку);
яйце куряче (2 – в тісто, 1 – для змазування рулету);

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

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

— дріжджі (див. інструкцію, там вказано, на
яку кількість борошна вони розраховані);
молоко (200 мл – в тісто, 200 мл – в начинку);
пшеничне борошно вищого сорту – 500 г;
мед – 100 г.
Приготування:
Змішайте в мисці 100 мл теплого молока,
ложку цукру і свіжі дріжджі. Добре розмішайте.
Поставте в тепле місце до утворення пінної шапочки.
Просійте борошно. Молоко, що залишилося (100 мл), трохи підігрійте, розтопіть у ньому
вершкове масло (50 г), додайте сіль, добре перемішайте.
У чаші міксера з'єднайте 2/3 частини борошна
з активізованими дріжджами, молочною сумішшю, додайте 2 яйця і цукор, що залишився (2 ст.
л.). Перемішувати треба повільно, поступово досипаючи решту борошна, контролювати консистенцію тіста.
Збільшіть швидкість міксера і продовжуйте
вимішувати тісто протягом 10-15 хвилин. Скачайте його в грудочку. Накрийте, поставте в тепле
місце на 2-3 години.
Вийміть тісто з чаші, добре розімніть, щоб у
ньому не було повітря.
Двічі залийте мак окропом на 8-10 хв. Змішайте з цукром. Можна перекрутити цю суміш на
м'ясорубці.
Перекладіть перетертий мак у глибоку каструлю, змішайте з маслом, медом, варіть на
малесенькому вогні близько години, поступово
доливаючи молоко, постійно помішуючи.
Начинка не повинна бути рідкою, консистенція має бути розсипчастою.
Максимально тонко розкачайте тісто квадратиком або зі злегка закругленими краями.
Щедро і рівномірно викладіть начинку.
Обережно загорніть рулет.
Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть
рулет яйцем і посипте маком, поставте хвилин на
десять в духовку при 180˚С, далі через кожні десять хвилин знижуйте температуру на двадцять
градусів. Печеться рулет 30-40 хвилин (залежить
від духовки).

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
– 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

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