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У місті активно тривають роботи з
благоустрою. Докладно про те, на яких
об’єктах зосереджено увага розповідає
Олексій Момот:

— За останні два тижні комунальними службами міста було виконано низку
нагальних робіт. Зокрема, продовжено
відновлення асфальтового покриття на
вулицях міста. Так, дорожники здійснили
поточний ремонт по вул. Мономаха, вул.
Центральній у садовому товаристві «Дні-

про-8». Паралельно з цим проводився ямковий ремонт проїжджих частин у місцях,
де дощі утворили просідання грунту, тріщини тощо.
За цей період також було завершено облаштування паркувального майданчика по
вул. Дніпровській, 3. Наступним об’єктом
реконструкції у цьому районі стане будинок
№ 1. На прилеглій до нього території, згідно
з проектом, мають бути відновлені мощення, проїжджа частина, збільшиться кількість
паркувальних місць. Було також проведено
всі тендерні процедури, згідно з якими визначено підрядника по реконструкції прибудинкової території по проспекту Мазепи, 1.
А ось по вулиці Набережній у районі будинків №№ 8, 12 вже розпочалися підготовчі
роботи до реконструкції території. Зокрема,
робітники демонтують стару декоративну
огорожу, лавочки, тобто, те, що заважатиме
у процесі роботи.
Якісною питною водою безпосередньо
із сеноманського горизонту тепер зможуть
користуватися мешканці ЖК «Ярославичі»-2. Для їхніх потреб уже споруджено нову
свердловину і практично облаштовано бювет: укладено плитку, змонтовано освітлення,
установлено лавочки. Варто до всього цього
додати, що стабільний хімічний склад води
із сеноманського пласту дозволяє багатьом
компаніям використовувати її для розливу і

подальшої реалізації у торгівельній мережі.
То ж у добрих властивостях Н2О з нового бювету сумніватися не доводиться.
Розпочалися роботи по будівництву третьої черги парку на ЖК «Ярославичі-1». У зеленій зоні з’явиться дитячий майданчик, будуть продовжені доріжки. На сьогодні фахівці
вже здійснили розбивку території, завозять
необхідні будматеріали.
Протягом багатьох років вишгородцям
дошкуляє непривабливий вигляд бетонного
квадрату — заглиблення за Будинком культури «Енергетик». Сьогодні вже неможливо
навіть визначити його цільове призначення.
Було багато думок, варіантів, що робити з
цим басейном. Тепер визначено остаточно,
що на цьому місці має з’явитися скейт-парк.
Кошти на його будівництво вже виділено,
далі відбудеться відповідна тендерна прозора
процедура, яка і визначить фірму-підрядника.
Таким чином для шанувальників скейтбордів
у центрі з’явиться ще одна рампа для захоплюючих трюків.
Втім, комунальники окрім капітальних ремонтів звично займалися поточними буденними турботами: покосами трави, підрізкою
кущів, доглядали за квітами. Попри серпневу
спеку там переймалися й осінніми завданнями, адже холод ще ніхто не відміняв. Зараз
головним завданням є заміна загальнобудинкових лічильників тепла. Відповідно не

припинялися роботи й на покрівлях багатоповерхівок. Скажімо, на фінішну пряму просунувся капітальний ремонт покрівлі по вул.
Київській, 18.
За цей час було виконано багато проектно-кошторисної документації на майбутні
об’єкти будівництва. Наприклад, вже у стані
готовності проект по спорудженню лінії електропередач зовнішнього освітлення вул. Ватутіна на дільниці від перетину вул. Шолуденка і до ЖК «4 Карати» й далі до санної траси.
Також вже є проект на зовнішнє освітлення
на відрізку від вул. Шолуденка до алеї С. Поташника. Тож вечірні моціони до набережної
стануть для вишгородців комфортнішими і
безпечнішими.
Наприкінець, про цікаву комунальну новинку. Вперше у нашому місті заключено
договір з відповідною ліцензійною фірмою,
яка вже приступила до обробки міста від кліщів. З цими паразитами вже боролися у ЖК
«Ярославичі», а тепер напрямком головного
удару стане ЖК «4 Карати». Варто пам’ятати,
що ці кровопивці мають недобру репутацію,
особливо іксодові кліщі, розмір яких — до
5 мм, а дорослі самки кліща, харчуючись
кров’ю теплокровних тварин, можуть розростатися до 2 см. Тому будемо сподіватися, що
боротьба з паразитами, які лізуть під шкіру
людей і тварин, — увінчається повною нашою
перемогою.
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Молодь — потужний ресурс для розвитку держави!

ІНІЦІАТИВИ
Молодіжні ініціативи та організації —
важлива складова розвитку сучасної держави. Ми всі хочемо бачити юних освічених
людей, які рухатимуть країну вперед, будуть
фахівцями у своїй справі та підніматимуть
рівень держави на міжнародній арені. Проте
здебільшого не готові для цього докладати
максимум зусиль. Тож, починати треба з простого — перш за все, міська та сільська молодь повинна отримати однакові можливості
для самореалізації. Відповідно, потребує змін
і система виховання молоді. Вона має стати
неформальною та ефективною.
Сьогодні Міністерство молоді і спорту активно працює над затвердженням «Концепції
Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 20202025 роки». Ця програма повинна стати гарною платформою для всебічного розвитку
молоді і допомогти молодим людям реалізувати себе у різних сферах, вирішити свої проблеми, знайти відповіді на багато запитань.
До кінця року Уряд планує запустити
програму мобільності молоді між регіонами України. Головна місія проекту полягає в
тому, щоб навчити молодіжний актив існуючих інструментів і практик, як спільно з місцевою владою, шляхом утворення молодіжних

просторів та інфраструктури, молодіжних
консультативних органів та громадських організацій самореалізовуватися і розвивати
громаду навколо себе. Зокрема, це розвиток
самоврядування та органів самоорганізації,
формування нової ідентичності та ребрендингу міста/громади/села, розбудова інфраструктури соціальних інновацій, сприяння
зростанню довіри та соціальної згуртованості, а також активізація соціального підприємництва та сектору креативних індустрій.
В Україні створено 187 молодіжних центрів комунальної форми власності та понад
700 молодіжних хабів і просторів приватної
форми власності. Це унікальні установи, що
сприяють розвитку молодих людей, громадянській освіті, популяризації здорового способу життя, волонтерства, молодіжному підприємництву, підвищенню рівня мобільності
молоді тощо. Їхні напрями роботи формуються відповідно до потреб та інтересів молодих
людей конкретного населеного пункту.
Завдяки партнерству Мінмолоді і спорту з
Міністерством цифрової трансформації України в рамках проєкту «Дія. Цифрова освіта»
розширено функціональні можливості молодіжних центрів в Україні, щоб кожна молода
людина змогла підвищити свій рівень цифрової грамотності, була конкурентоспроможною та відповідала запитам ринку.
Як бачимо, молодіжна політика врешті
перестає бути третім чи п’ятим завданням
керівництва держави. Вона переростає в пріоритет, визнаний на національному рівні.
Якщо бути відвертими, за 29 років незалежності у нас майже не побудовано з нуля
жодного об’єкта молодіжної інфраструктури. Протягом десятиліть як у містах, так і в
селах уваги до потреб молоді приділялося
дуже мало. Нині, з реформою децентралізації це питання може набути нового масштабу.
Основними перешкодами, які створюються
органами місцевого самоврядування для
участі молоді у громадському житті, є ігнорування молодіжних ініціатив. У кращому випадку участь зводиться до залучення молоді
в консультативні органи, де молоді люди не
мають реальної можливості брати участь у
практичному прийнятті рішень, а отже, маємо
декларативність заходів та програм для молоді, які реалізовує місцева влада.
Але саме тепер настав час узяти під
контроль ситуацію, яка існує, та запитати в

молоді, яким чином потрібно реалізовувати
державну молодіжну політику на місцях.
На моє переконання, сільська молодь
першочергово потребує допомоги не тільки
в організації цікавого та змістовного дозвілля, але й у пошуку шляхів самореалізації. У
місті молодіжні організації та об’єднання —
це більш звична справа. Молодь гуртується
навколо спільних інтересів та ідей, започатковує різноманітні ініціативи та може реалізувати свій потенціал. Сільська молодь доволі
успішно може впроваджувати такі ж проекти
й у своїх населених пунктах, але до цього потрібно підходити комплексно.
Місцева влада повинна бути зацікавлена у сповільненні процесу відтоку молоді. У
громадах, селах та селищах майже відсутні можливості для розвитку молоді. Школа,
пришкільні гуртки, у кращому разі спортивні
секції — ось і все дозвілля, яке їй пропонують. І чудово, якщо навіть такі можливості
там є. Але чи достатньо цього? Звісно, ні.
Ми повинні розуміти, що від того, які умови
має молодь сьогодні, залежить завтра всієї
країни. Саме тому громадам Вишгородщини, Іванківщини, Полісся, міста Славутича та
й Київщини загалом необхідно створювати
дієві програми для розвитку молоді. Але це
повинні бути не номінальні програми для
традиційного «+» або відписки у вищі інстанції. Треба йти від зворотного, не створити
програму, а потім намагатися її реалізувати,
«нав’язуючи» заходи, які не мали достатнього обговорення з молоддю та не задовольняють її запити. Потрібно проводити широке
обговорення на місцях, цікавитися нагальними потребами та ініціативами молодих людей, найголовніше — не лише слухати, а й
чути їх.
Якщо громада хоче, щоб молодь була відповідальною і включеною у життєдіяльність
населеного пункту, потрібно почати зі спільного виконання першочергових завдань:
визначення потреб, пріоритетів, складання
плану дій, призначення кваліфікованої особи,
відповідальної за молодіжну роботу, невеликих спільних ініціатив для початку, їх фінансування і створення простору для більших
проектів.
Що ж у цьому напрямку можна зробити
без великих фінансових зусиль? Щонайменше, подумати про змістовне дозвілля для молоді. Запланувати кінопокази під відкритим

небом, семінари та тренінги з безпечної поведінки і розвитку важливих соціальних життєвих навичок (ефективне працевлаштування,
управління особистим і сімейним бюджетом,
взаємини з оточуючими та ін.), майстер-класи
(фото-майстерність, відео-майстерність, здоровий спосіб життя, ораторське мистецтво
тощо), проведення спортивно-навчальних заходів з патріотичного виховання дітей через
залучення досвіду волонтерів АТО, залучення молоді до екологічних проектів на кшталт
популяризації органічного виробництва та
роздільного збору сміття. Завдяки корисним
і змістовним заходам місцеве ком’юніті молодіжного активу буде створене дуже швидко.
Наступними етапами повинні стати якісна
неформальна освіта (спрямована на поглиблення певних тем та всього того, чого не знайдеш у програмі шкільної освіти), створення
умов для активізації молодіжного підприємництва, розвиток інституту волонтерства, які
надаватимуть молодим людям можливість
отримувати перший організаційний досвід і
мотивацію особистісного зростання.
Ми повинні створити платформу інформування молоді про існуючі молодіжні програми,
програми навчання за кордоном та гранти. Є
необхідність також у консультаційних офісах
для молоді — телефони довіри та юридичний
супровід. Нашим завданням також є підвищення престижу робітничих спеціальностей,
розробка мотиваційних програм для «пасивної молоді» та молодих людей з інвалідністю.
Яскравим прикладом підтримки і розвитку місцевої молоді є місто Славутич. Вже 27
років поспіль там проводиться Міжнародний
фестиваль «Золота Осінь Славутича». ЗОСя
дарує можливість молодим лідерам, активістам, тележурналістам, кореспондентам, фотографам, блогерам із різних країн відчути
надзвичайний ритм життя обраних професій.
Саме у Славутичі можна отримати неоціненний досвід розвитку молоддю ІТ-технологій,
креативних та цифрових індустрій. Тож плануємо в рамках співпраці й обміну досвідом
залучати молодь Вишгородщини, Іванківщини, Полісся та Славутича до спільних тематичних заходів.
Головне, щоб влада на місцях врешті усвідомила, що молодь — це потужний ресурс та
рушійна сила розвитку громад! Вірю у нашу
молодь!
Андрій АНІСІМОВ

Зміни для отримувачів ЗМІНИ
державної соціальної допомоги
22 липня поточного року Кабінет
Міністрів України видав постанову №
632 під назвою «Деякі питання виплати
державної соціальної допомоги» (надалі
— Постанова № 632). Нею затверджено
Порядок обчислення середньомісячного
сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної
допомоги (надалі — Порядок). А також
внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. №
848 «Про спрощення порядку надання
населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового
палива», також до інших нормативноправових актів, що регулюють питання
отримання таких видів державної соціальної допомоги як субсидії на оплату
житлово-комунальних послуг, допомоги
особам, які проживають разом з особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, допомоги при народженні дитини, допомоги малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, тимчасової державної допомоги дітям, батьки
яких ухиляються від сплати аліментів та
інших видів державної соціальної допомоги.
Порядок визначає алгоритм обчислення середньомісячного сукупного
доходу сім’ї (домогосподарства) для
призначення усіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій,
які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу
сім’ї (домогосподарства), а також дета-

лізує та вводить деякі новації в умови
виплат державної соціальної допомоги.
Порядок збільшив існуючу кількість
пунктів у критерії підрахунку сукупного
доходу сім’ї (домогосподарства), що в
цілому збільшує вказаний сукупний дохід отримувачів державної допомоги і
може суттєво зменшити загальну кількість отримувачів субсидій та інших видів державної соціальної допомоги.
Так, згідно з Порядком, до середньомісячного доходу сім'ї (домогосподарства) враховується:
— заробітна плата після сплати податків;
— стипендія;
— допомога по безробіттю;
— всі соціальні виплати, в т. ч. і субсидія;
— грошові перекази з-за кордону;
— всі інші доходи, про які відомо податковій службі і які оприлюднені одержувачем у декларації про доходи;
— доходи від продажу молока та
продукції тваринництва з приватних домогосподарств — 30 % від виторгу;
— пенсія і довічні виплати для суддів
у відставці;
— грошове забезпечення військовослужбовців;
— для фізичних осіб-підприємців на
спрощеній системі оподаткування для I
групи до сукупного доходу враховується одна мінімальна заробітна плата, для
ФОПів на II групі — дві мінімальних заробітних плати, для ФОПів на III групі —
три мінімальних заробітних плати.
Вищезазначені зміни застосовуються починаючи з 01 липня 2020 року.
Олександр ОЛЕКСІЙ, юрист

З Міжнародним днем молоді!
Молодь — наше майбутнє, i вона творить
його вже сьогоднi! Завдання влади — допомогти!
Представники учнівського самоврядування не
раз порушували питання організації дозвілля молоді. Так, за останні роки в місті побудовано багато
спортивних майданчиків, зокрема воркаут-майданчик, баскетбольний, футбольні тощо. Попереду у
міської ради багато планів по розвитку спортивної
інфраструктури.
Вкотре хочу подякувати колегам за підтримку
ініціативи по внесенню змiн до Програми пiдтримки
талановитої та обдарованої молодi. Вiдтепер усi за-

ходи Програми можуть фiнансуватися з бюджету.
Дякую Микиті Геращенку та всій Молодіжній раді
при ВРДА за спільну розробку Положення про виплату стипендій талановитим дітям та молоді і допомогу в реалізації Проекту. В якості заохочення молоді бачу також включення представникiв учнiвського
самоврядування до складу делегацiй пiд час вiзитiв
до мiст-побратимiв. Дякую також колегам-депутатам за підтримку пропозиції по зниженню віку авторів проектів громадського бюджету. Попереду ще
багато ідей! Працюємо далі! Усіх зі святом!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар міської ради
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«Настав час йти й робити»: Відкритий форум
прихильників партії «ЗА Майбутнє» на Київщині
закликав єднатися заради ефективних змін
На Київщині відбувся Відкритий форум прихильників партії «ЗА Майбутнє»,
який об’єднав людей справи заради досягнення спільної мети – побудови
ефективної держави з сильними регіонами та заможними громадянами.
У заході взяли участь голова Київського обласного
осередку партії «ЗА Майбутнє» Ярослав Москаленко,
лідер партії «ЗА Майбутнє» Ігор Палиця, голова депутатської групи «ЗА Майбутнє» у Київській облраді
Ярослав Добрянський, керівниця жіночого крила партії Ірина Суслова, міські голови та депутати Київщини,
аграрії, підприємці й громадські діячі.
Відкриваючи форум, очільник київського обласного
осередку Ярослав Москаленко висловив переконання,
що саме партія «ЗА Майбутнє» є тією силою, яка виведе регіон і країну з кризи.
«Я знаю, що нам вдасться змінити ситуацію в країні. Адже тут зібралися професійні та досвідченні люди.
Люди, яких поважають. Які не на словах, а діями завоювали повагу до себе. До кожного з нас приходили різні
партії і запрошували до своїх лав. Але ми тут. Тут, адже
ми самі творимо цю партію. І це головне. Настав час йти
і робити», — наголосив Ярослав Москаленко.
Він також підкреслив, що команда для цього готова
і сформована. «Політична сила готова йти на вибори в
усіх громадах Київської області. У нас сьогодні є вже
всі кандидати: 84 — до обласної ради та 2192 — до всіх
місцевих рад. Люди вже визначилися і працюють. Найближчим часом ми почнемо представляти наших кандидатів на місцях. Я особисто поїду в тур по Київський
області», — зауважив Москаленко.
У своєму виступі на форумі лідер партії Ігор Палиця
зазначив: «Місцеві вибори — це точка відліку для докорінних якісних змін. Зараз ми намагатимемося перемогти на місцях, а потім, я переконаний, будуть дострокові вибори до Верховної Ради, тому що цей безлад в
країні треба припиняти».
«Наше основне завдання – запустити економіку
України, щоб запрацювали наші підприємства, щоб у
країні з’явився платоспроможний попит на українські
товари. Ми будемо робити все, що для цього потрібно,
не зважаючи на позицію МВФ або інших закордонних
структур. Ми будемо домагатися зниження податків,
введення податку на виведений капітал, зменшення
ПДВ, податків на зарплату, щоб підприємці мали змогу
платити людям офіційні заробітні плати», – так окреслив економічну програму політсили Ігор Палиця.
«Україна має відмовитися від кабальної співпраці
з МВФ. Упродовж п’яти років влада вела неефективну кредитно-фінансову політику», – заявив лідер партії
«ЗА Майбутнє» на Київщині Ярослав Москаленко
«Сьогодні людей турбує комуналка, безробіття, алкоголізм та наркоманія. Шість років тому Київщину, як і
Україну, турбувало питання війни. Люди переживали за

якість медицини, освіти. Хотіли
кращих доріг та нових дитячих
майданчиків. За останні п’ять
років змінилися погляди на життя. Люди найбільше бояться побачити платіжку за комуналку»,
– зазначив Москаленко.
Він додав, що саме велика
кількість кредитів, які набрала
влада, не дає країні розвиватися.
«Це ганебна кредитно-фінансова політика. Останні п’ять років усі уряди брали кредити. Брали і раділи. Але мільярдні позики
не йшли в економіку, їх проїдали. Сплачували відсотки за попередні кредити, обслуговували
державний борг. Україна так не
виживе. Нам треба відмовитися від такої політики. Нам треба
розвивати своє. Підтримувати
вітчизняний бізнес та боротися з
безробіттям. Ось це наша ціль»,
– констатував Москаленко.
Учасники зібрання закликали
співвітчизників не гаяти часу, не
чекати чогось від нинішніх політиків, а долучатися до роботи й разом із партією «ЗА Майбутнє» будувати нову країну. Адже
сьогодні «ЗА Майбутнє» — це саме та політична сила, яку
чекали українці. В ній об’єдналися ті, кого поважають на

місцях, хто йде у політику заради втілення у життя амбітного плану перетворення регіонів й усієї країни.
Прес-служба Київського обласного штабу
ПП «За Майбутнє»
Проблеми, які виникли в результаті медичної реформи, стали більш помітними зараз. Про
це на Форумі наголосила директор НКП ВРР
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Оксана Морозова (НА ФОТО).
«Усі чекали «входження» в реформу спеціалізованої медичної допомоги. На жаль, це не реалізовано. Через недосконалість законодавчої
бази також виникли непорозуміння між медичними працівниками та тими, хто до цього багато
років працював пліч-о-пліч. «Сімейники» отримують відносно високу зарплатню, а співробітники вторинної, третинної, екстреної медичної
допомоги — ні», — зазначила О. Морозова.
Серед проблем вона назвала і коронавірус,
який вніс корективи у роботу лікувальних закладів.

ВМКП «ВОДОКАНАЛ» ІНФОРМУЄ

Встановіть прилади обліку
Вишгородське МКП «Водоканал» через місцеві засоби інформації (див. газету «Вишгород»
№ 26 від 25.06.2020 р.) звертало увагу жителів
міста на тяжкий фінансовий стан підприємства, викликаний несплатою наданих послуг. На
жаль, за два тижні ситуація тільки погіршилася.
Підприємство змушене розробляти заходи
по зменшенню обсягів надання послуг із водопостачання.
Одночасно нагадуємо!
Всі споживачі послуг повинні встановити комерційні та розподільчі прилади обліку. На встановлення вузла комерційного обліку наданих послуг із
водопостачання Вишгородське МКП «Водоканал»
видає технічні умови безкоштовно!
Відповідно до Закону України «Про комерційний
облік теплової енергії та водопостачання», введення
в експлуатацію нових чи реконструйованих житлових
і нежитлових будинків (будівель), що приєднані (приєднуються) до зовнішніх інженерних мереж, не обладнаних вузлами обліку питної води, забороняється.

З 1 серпня 2020 року за порушення законодавства у сфері комерційного обліку комунальних послуг застосовуються фінансові санкції, а саме:
1% суми платежів, нарахованих за останній
місяць, в якому надавалась комунальна послуга
споживачам, будівлі яких не обладнані вузлами
обліку, — у разі порушення строків встановлення
або заміни вузлів комерційного обліку питної води;
36 прожиткових мінімумів для працездатних
осіб – у разі приєднання будівель, не обладнаних
вузлами комерційного обліку питної води до зовнішніх інженерних мереж;
25 прожиткових мінімумів для працездатних
осіб – у разі створення перешкод для доступу надавача послуг із водопостачання до облікової інформації або для ознайомлення з показниками
вузлів комерційного обліку питної води.
Шановні жителі Вишгородщини! Поважаймо
одне одного!
Адміністрація Вишгородського
МКП «Водоканал»

До уваги керівників
підприємств та закладів!
Стрімко плине час, невдовзі на зміну літу прийдуть
осінь та зима. Тому саме зараз особливу увагу слід приділити підготовці житлового фонду об’єктів та закладів до
роботи в осінньо-зимовий період.
Одним із важливих заходів по запобіганню надзвичайних
ситуацій у будівлях є герметизація вводів інженерних мереж.
Герметизація вводів вбереже від підтоплень підвальних приміщень від зливових і талих вод, виливів на поверхню води
та стічних вод при пошкодженні водопровідної й теплової мережі. А також надасть можливість уникнути перебоїв у роботі
системи каналізації та матеріальних збитків.
Вишгородське МКП «Водоканал» звертається до всіх
власників житлового фонду, об’єктів господарювання та інших
закладів з проханням відповідально поставитись до перевірки
надійності герметизації всіх вводів інженерних мереж зі складанням відповідного документа. Це наша спільна справа. Не
будьмо байдужими!
Адміністрація Вишгородського МКП «Водоканал»
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Вибори 2020

Літо — яскрава пора для відпочинку,
проте не для майбутніх суб’єктів виборчого процесу, які вже розпочали активну підготовку до місцевих виборів, що
відбудуться 25 жовтня 20202 року.
Кандидати, політичні консультанти
та юристи, майбутні члени виборчих ко-

місій зараз намагаються проаналізувати
кожне речення оновленого виборчого кодексу, який фактично змінив правила гри
місцевих виборів. Хтось досі намагається
визначитись з партією, яка найбільше до
душі, хтось веде перемовини за місце у
списку, хтось збирає документи та прораховує кількість коштів, що необхідні
для сплати застави.
Найперше, що б я рекомендувала
кандидатам та штабістам сьогодні, — не
полінуватися, а детально вивчити всі зміни Виборчого кодексу. Другий, не менш
важливий крок, — визначитись із округом, де плануєте висувати свою кандидатуру.
Власне, саме на формуванні округів
хочу зосередити увагу читачів.
Відповідно до чинного законодавства,
формувати та утворювати багатомандатні виборчі округи будуть територіальні виборчі комісії з 5 по 6 вересня 2020 року.
Місцеві вибори 2020 пройдуть за дво-

ма виборчими системами:
1) система пропорційного представництва за відкритими списками (в народі
— список). За відкритими списками українці обиратимуть кандидатів в обласні,
районні ради та міські, селищні, сільські
ради, де кількість виборців більше 10 тисяч;
2) мажоритарна система відносної
більшості (простіше — «мажоритарка») –
міські, селищні, сільські ради, де кількість
виборців менше 10 тис.
Якщо кандидат вирішить балотуватися у місцеву громаду, йому варто спершу обрати приблизний округ, який буде
утворено відповідно до норм Виборчого
кодексу, та прорахувати шанси на успіх
— орієнтовно продумати, скільки мешканців за нього проголосують.
Як же порахувати, скільки виборчих
округів буде у Вашому населеному пункті?
Ми знову-таки повертаємось до кіль-

кості виборців у Вашій громаді:
1) якщо більше 10 тис. — рахуєте за
формулою:
кількісний склад місцевої ради ділите
на 10 — і в результаті отримуєте кількість
округів.
Але зауважте — тут передбачено відхилення + - 2 округи.
Для прикладу, візьмемо Київську область. Станом на сьогодні склад обласної ради налiчує 84 депутати.
Отже, 84:10= 8 округів.
Таким чином, матимемо від 6 до 10
округів у Київській області.
2) Якщо мова йде про громаду до 10
тис. виборців, маємо іншу формулу:
кількісний склад ради ділимо на 3 —
отримуємо кількість округів.
Тут відхилення складає лише один
округ.
Насправді математика доволі проста, головне — зрозуміти теорію і використовувати на практиці. Моя порада
кандидатам — не чекайте вказівок партій «згори», а починайте працювати вже
сьогодні.
Марина МЕЛЬНИЧЕНКО,
директор Політико-правової
консалтингової групи

Бортництво Полісся відкриється новими гранями
АРХАЇЧНА ТРАДИЦІЯ
Нині у Київській, Житомирській і Рівненській областях України впроваджується Національний проєкт «Бортництво
Полісся: архаїчна традиція у сучасному
вимірі», ініціатором якого став Вишгородський історико-культурний заповідник. Проєкт підтримали держадміністрації областей. Реалізується він за участі
Українського культурного фонду.
Заступник голови Київської ОДА Дмитро Назаренко зауважив, що завдяки природно-кліматичним чинникам бортництво
на території нинішньої Київщини особливо
було поширеним ще з часів Київської Русі у
північній частині — Бородянському, Іванківському, Поліському, Вишгородському районах. Цю традицію передавали з покоління в
покоління.
З розвитком вуликового бджільництва
ареал бортництва почав звужуватися, але
цей автентичний промисел не зник. Та нині
осередки Поліського бортництва розташовані на Житомирщині й на Рівненщині. А що
ж Київщина?
«У нашій області можна ознайомитися
з унікальними колекціями давніх бортей,
які експонуються у Музеї давньоруського
гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника та у Національному
музеї народної архітектури та побуту України. Співробітники цих установ дбайливо зібрали бортницькі артефакти, досліджують
історію промислу.
Однак, чи можемо ми спробувати дикий
мед Київського Полісся? Я переконаний, що
у результаті пошукової діяльності під час

ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
При Соборі Вишгородської Богородиці
УГКЦ триває створення освітнього простору «Крила». Тут з 1 вересня буде відкрито
1-й клас, де навчатиметься до 10 діток і
працюватиме група продовженого дня. А
нині вже розпочало роботу дошкілля для
дітей від двох до шести років.
Керівник і співзасновник школи — Мар’яна
Ткач, львів’янка, мама трьох дітей, керівник
Соціального ХАБу у Вишгороді, психолог за
освітою розповіла: «Ідеєю створити школу
я загорілася з минулого року, коли постало
питання, в яку школу відправити сина. Працюючи з дітьми, я чітко усвідомлювала, який
великий вплив має невдало сказане слово педагога і наскільки можна тим же словом окрилити дитину, додати їй впевненості у власні
сили. Адже кожна дитинка від народження наділена здібностями, які за сприятливих умов
виростають у таланти. Наш освітній простір і
має на меті створити такі сприятливі умови. А
це — якісне навчання, віра і підтримка кожно-

реалізації Національного проєкту «Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі» вдасться знайти тих, хто плекає
традиції «солодкого» промислу і включити
Київщину до ареалу сучасного побутування
цього ремесла, що, власне, є однією з основних складових Проєкту. Переконаний, що
бортництво Київського Полісся відкриється
новими гранями.
Для нас важлива популяризація бортництва як елементу нематеріальної культурної
спадщини та використання його як об’єкту
історико-культурної спадщини національного значення», — зазначив Дмитро Назаренко.

Заступник голови Житомирської ОДА
Володимир Федоренко звернув увагу на те,
що область є одним із лідерів з видобутку
меду на всій території України.
«На Житомирщині значна увага приділяється навчанню фахівців. Так, у Поліському
національному університеті на базі навчальної пасіки університету та філії кафедри АФ
«Бджоловод ЛТД» вже третій рік поспіль
кафедра технологій виробництва продукції

тваринництва технологічного факультету на
постійній основі організовує «Курси бджолярів». До речі, у середині липня ще одна
група слухачів отримала сертифікати про
завершення «Курсів бджолярів», — розповів Володимир Федоренко.

За його словами, частка бортництва
у загальному обсягу видобутку меду нині
невелика, і це ґрунтується на економічних
показниках. Так, одна бджолосім’я, котра
живе у вулику, за сезон продукує від 30 до

45 кілограмів меду. А бджолосім’я з борті —
до семи кілограмів. З огляду на особливості
й складність роботи бортників, дикий мед
коштує істотно дорожче. Але поціновувачі
солодкого продукту високо оцінюють його
якість.
Заступник голови Рівненської ОДА Сергій Гемберг: «Хочу подякувати насамперед
куратору проєкту Владі Литовченко, що запросила нас до цього важливого проєкту,
який доповнить та підсилить іміджеві заходи, спрямовані на збереження історичнокультурної спадщини та розвиток подієвого
туризму. Адже на Рівненщині, яка розташована на площинах Волині і Полісся, бортництвом займалися споконвіку, і за понад 1500
років існування промислу тут сформувалися
свої традиції.
До речі, бортництво сприяє й збереженню лісів. Адже ми помічали, що дерева, на
яких розташовані борті, навіть браконьєри
обходять стороною.
То ж рівненські поліщуки продовжують дідівську справу, яка, окрім життєвого
драйву й заробітку для родин, зможе бути
джерелом посилення культурних зв’язків із
сусідніми країнами, сприятиме туристичній
привабливості краю. Адже осередків бортництва в Європі збереглося мало, а промисел викликає все більшу зацікавленість
з боку фахівців-дослідників, мандрівників і
тих, хто цікавиться історією й культурою.
Національний проєкт «Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі»
показує гарний приклад об’єднання. Я тішуся ініціативі наших колег, вони вказують на
великий історичний код, традиції і автентичність».

«Крила» для маленьких вишгородців

го вихованця у всіх починаннях».
Навчатиме першачків вчитель від Бога
— пані Галина. Окрім занять за державною

програмою, вони освоюватимуть поглиблено
англійську мову, фінансову грамоту, емоційний інтелект, шахи. Тут будуть також столярні

майстерки, кулінарія та ще багато творчих занять.
Навчатиме переживати у житті радість
від чесності, поваги та взаємопідтримки, що
базуються на немеркнучих основах християнської моралі, отець Тарас Валах, настоятель
Собору.
Для всіх дітей буде організовано дозвілля:
заняття в Гурті козацького вишколу «Межигірський Сокіл» (керівник Сергій Шум), столярні
майстерки та інші цікаві гуртки.
У малюків є чудовий наставник — пан Михайло, якого діти безмежно люблять, та вихователь пані Наталя, котра володіє цікавими
методиками розвитку дітей та підготовки до
школи, а також викладатиме англійську.
Усі вихователі та вчителі розмовляють
красивою українською мовою і підтримують
українські традиції та звичаї.
Свіжу, щойно приготовлену їжу щоденно
доставлятимуть із бістро «Пан Вкусняш».
Влас. інф.

МІСТО

Вишгород
Четвер, 13 серпня 2020 року
Вітаємо!
Щиро вітаємо серпневих іменинників — голову ревізійної комісії нашої організації Василя Григоровича ОЛЕКСЮКА, членів ради ветеранів Галину Минівну МАЛЮК, Тетяну Василівну
МИХАЙЛЕНКО.

Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!
Вишгородська міська організація
ветеранів війни, праці, Збройних сил
Щиро дякую!
Щира подяка головному лікарю Вишгородської стоматологічної лікарні Анатолію Івановичу ПОТАПЕНКУ за його добре серце, золоті
руки і людяність.
Нехай над Вами сонце світить
І рясні цвітуть сади,
Щоби в своїм житті
Не знали Ви ніякої біди.
Валентина РИМАРЕНКО, пацієнтка

По-материнськи вдячна
Біда увірвалася в мій дім непрохано. Зателефонувавши нашому
депутату Сергію Жадану, попросила
допомоги. Він не відмовив, підключив свої зв’язки, знайомства, заспокоював, телефонував мені вранці і
вночі. Страшне… відступило.
По-материнськи щиро дякую,
Сергію. Бажаю тобі здоров’я міцного й особистого щастя. Ти справжній
депутат і людина, яка не залишить
ближнього в біді. У цьому я ще раз
НАМ ПИШУТЬ
переконалась, звернувшись до тебе.
Спасибі батькам за такого сина!
Окрема подяка сусідам по вул. Грушевського, 10, знайомим — за чуйність, розуміння й допомогу.
Марія САВИЦЬКА
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Лідії Боднар
— 85
Вишгородчанка Лідія Яківна Боднар 11
серпня відзначила славний ювілей — 85 років. Привітати із знаменною датою прийшли не
тільки рідні та знайомі поважної іменинниці. Із
подарунками та щирими побажаннями від Благодійного фонду «Святої Ольги», ветеранської
організації до ювілярки цього дня завітали заступники голови міської організації ветеранів
Емма Одинокіна та Маргарита Олабіна разом
із депутатом міської ради Богданом Руденком,
який вручив Лідії Яківні квіти і подарунок.
ЮВІЛЕЙ
Через коронавірус ювілярку вітали у скверику біля будинку. До святкового дійства приєдналися і сусіди нашої іменинниці.
За довгі роки їй довелося пізнати немало життєвих випробувань. Лідія Яківна з теплотою згадує свою родину із села Савенці на Хмельниччині, навчання і роботу медичною сестрою у
госпіталі в Києві та багаторічну працю в службі порятунку людей у Вишгородській лікарні.
Два сини-офіцери і донька-педагог із сім’ями горнуться до
мудрої матусі, підтримують кращі традиції дружньої родини.
Цього дня пораділи з усіма за дорогу іменинницю, яку гості
щиро вітали квітами та подарунками.
Присутні щиро побажали ювілярці доброго здоров’я, щастя,
радості, разом з родиною та близькими людьми зустріти ще не
один ювілей.
Вишгородська міська організація ветеранів війни, праці, Збройних сил

12 серпня день народження відзначає один із фундаторів Вишгородщини, почесний громадянин нашого міста та Вишгородського району, доктор
економічних наук, професор, академік Української академії наук, учасник
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, письменник, соціально активна людина
Іван Григорович БУРДАК.
Його біографія наповнена багатьма славними подіями, які вписані у невмирущі
сторінки історії його малої батьківщини — Яготинського району, нашого краю, а
також усієї України. Він має беззаперечний авторитет серед науковців держави і
зарубіжжя, серед колективів вищих навчальних закладів, громадськості.
В усі роки своєї невтомної праці на благо людей і держави Іван Бурдак відзначався високою працездатністю, внутрішньою культурою, широким діапазоном
знань, творчим талантом і організаторськими здібностями. Про це свідчать його
здобутки в галузі економіки, педагогіки, літератури, його чисельні нагороди і відзнаки — Золота медаль Платона за видатні досягнення в прогресі суспільства,
орден Іллі Муромця, Агапіта Печерського, відзнака «За творчі здобутки» І, ІІ ст., відзнака Міжнародного Співтовариства письменницьких спілок «За успіхи у літературній творчості», орден «Гетьмана Петра Сагайдачного»,
«Козацька Слава» І, ІІ, ІІІ ст., «Гетьмана Байди Вишневецького» та інші.
У день народження щиро бажаю Іванові Григоровичу міцного здоров’я, життєвої наснаги та нових творчих
здобутків. Нехай здійсняться усі заповітні мрії, а повороти долі відкривають обрії майбутніх перспектив!
Щастя Вам, радості, благополуччя і добра!
Олексій ПОЛІЩУК, депутат Вишгородської міської ради

Без коріння саду не цвісти
Про непересічний хист народної майстрині Ніни Семенівни Гордієнко можна
говорити безкінечно. Але по-справжньому
талант цієї жінки найкраще оцінити, ознайомившись наочно з її роботами. І таку
можливість надав усім охочим Вишгородський історико-культурний заповідник.
10 серпня у Музеї давньоруського гончарства було презентовано виставку вишиванок
та виробів з бісеру Ніни Гордієнко із символічною назвою «Без коріння саду не цвісти».
Продемонстровані вишивані картини вразили
відвідувачів, насамперед, широкою палітрою
барв і відтінків, жанровістю. Було помітно, що
на полотнах домінували квіти: яскраві, пишні,
немовби вмиті ранковою росою. Відчувалося,
що для авторки вони є особливим символом.
Поряд з картинами — вишивані бісером сорочки, сукні з оригінальним орнаментом.
У колекції Ніни Гордієнко налічується більше ста робіт. Важко навіть збагнути, що за
ними — тисячі нанизаних намистинок, сотні
тисяч стібків нитками по полотнах. Воістину у
цієї жінки невтомні золоті руки!
Занурення у світ мистецтва для Ніни Семенівни — не втеча від реальності сірих буднів, а навпаки — джерело життєвої енергії. То
ж і не дивно, що від полотен незримо струменіє позитивна енергетика.
З цією майстринею я мав честь познайомитися п’ять років тому. Так вже співпало, що
я був обраний депутатом по округу, до якого входить будинок № 3 по вул. Шолуденка,

ЛЮДИ НАШОГО МІСТА
де і проживає ця талановита жінка. Згодом у
нас з’явилася ідея оздобити наші під’їзди настінним розписом. Минуло зовсім небагато
часу, і Ніна Семенівна перетворила сірі стіни
під’їздів буквально у художню галерею. Ця
робота настільки приємно вразила людей,
що мешканці сусіднього будинку № 6-в запросили майстриню оздобити і їхні під’їзди.
Що характерно: там кожен поверх має своє
неповторне живописне обличчя.

Вернісаж Ніни Гордієнко не випадково називається «Без коріння саду не цвісти». Своїми художніми роботами майстриня плекає
наше духовне коріння, підтримує національну
самобутність і твердо переконана, що лише
за цих сприятливих умов квітуватиме наш
сад — Україна.
Я пишаюся, що в нас у Вишгороді є такі
талановиті люди, як Ніна Семенівна. Також
хочеться подякувати співробітникам Вишго-

родського історико-культурного заповідника
на чолі з директором Владою Литовченко, які
започаткували і реалізують культурно-мистецький проект «Вишгородщина мальовнича» за підтримки районної держадміністрації
та районної ради. Приємно, що заповідник
сьогодні — це місце зустрічі талантів.
Артем ТЮТЮННИК,
депутат міської ради

6

Програма ТБ

Вишгород
Четвер, 13 серпня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 17 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, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20, 13:20, 14:20,
15:15, 16:10 «Розсмiши
комiка»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30, 21:40 Т/с «Свати»
22:45, 23:50 Т/с «Принцип
насолоди»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10, 19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
10:55 «Помста природи»

11:10 «Загублений свiт»
14:45 Х/ф «Iнтерв-ю з
вбивцею»
16:25 Х/ф «Вiддача»
20:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв-2»
21:15 Т/с «Звонар-2»
22:05, 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.
Фрейр - Бельгiя
11:25 Телепродаж
15:20 Д/ц «Експедицiя зi
Стiвом Бекшеллем»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30, 20:25, 22:40 Д/ц
«Дикi тварини»
18:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:35 Д/ц «Супер-Чуття»
21:40 Святi та грiшнi
00:00 Бюджетники
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 «Чужий грiх»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 14:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
08:45, 14:45, 18:15 Танька
i Володька
09:15, 13:15, 15:15
Країна У
09:45, 13:45, 15:45, 23:15

Сiмейка У
10:15, 16:15 4 весiлля
12:15 Панянка-селянка
17:15 Богиня шопiнгу.
Екстремальний сезон
19:15 Т/с «Євродиректор»
21:15 Х/ф «Сам удома»
СТБ
06:55, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
08:55 Т/с «Комiсар
Рекс 3»
11:50, 14:50 «МастерШеф
- 8»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:20 Т/с «Швидка
допомога»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «Зоя»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
08:00 Х/ф «Мiсто Ембер»
09:50 Х/ф «Академiя
вампiрiв»
11:50 Х/ф «Сходження
Юпiтера»
14:20 Х/ф «Алiта: Бойовий
янгол»
17:00 Аферисти в
мережах
19:00 Ревiзор
20:50 Х/ф «Шпигун, який
кинув мене»
23:00 Х/ф «Чому вiн?»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з

Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:15, 12:25 Х/ф
«Жандарм та
iнопланетяни»
13:45 Х/ф «Жандарм та
жандарметки»
15:45 «Чекай на мене.
Україна»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
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
10:10 Т/с «Таємнi дверi»
12:25, 13:25 Х/ф
«Прометей»
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:25 Х/ф «Халк»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:10, 21:30 Х/ф
«Ланцюгова реакцiя»
22:45 Х/ф «Чужий»
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»
12:20 Про вiйсько
13:00 Час. Пiдсумки
тижня
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, 18 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, 13:20, 15:15
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30, 21:40 Т/с «Свати»
22:45, 23:50 Т/с «Принцип
насолоди»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Рекс-2»
09:00 «Помста природи»
09:25, 17:20 «Загублений
свiт»
13:00 Х/ф «Мiсiя на Марс»

15:05 Х/ф «В iм’я короля»
19:20 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:10, 21:15 Т/с
«Звонар-2»
22:20, 23:50 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.
Фрейр - Бельгiя
11:25 Телепродаж

15:20 Д/ц «Експедицiя зi
Стiвом Бекшеллем»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:35 Д/ц «Супер-чуття»
20:25 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Нашi грошi
22:15 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
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
00:00 Т/с «Щоб побачити
веселку»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 14:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
08:45, 14:45, 18:15 Танька
i Володька
09:15, 15:15 Країна У
09:45, 15:45, 23:25
Сiмейка У

10:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля
12:15 Панянка-селянка
13:15, 19:15 Т/с
«Євродиректор»
21:15 Х/ф «Сам удома 2»
СТБ
06:05 Т/с «Коли ми
вдома»
07:00, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
09:00 Т/с «Комiсар
Рекс 3»
11:55, 14:50 «МастерШеф
- 8»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:25 Т/с «Швидка
допомога»

18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «Зоя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
09:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
11:10 Х/ф «Крихiтка iз
Беверлi-Хiллз»
13:00, 19:00 Аферисти в
мережах
20:50 Х/ф
«Однокласники»
22:50 Х/ф «Третiй зайвий»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна

програма»
11:05, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Гарне здоров’я»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок.
Третiй зайвий»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Спокуса»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
10:20, 13:15 Х/ф
«Переслiдуючи «Красный
Октябрь»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:15, 21:25 Т/с
«Пес»
16:20 Х/ф «Важкий
корпус»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Цивiльна оборона
22:40 Т/с «Таємнi дверi»
23:40 Х/ф «Чужi»
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»
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, 19 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, 13:20, 15:15
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30, 21:40 Т/с «Свати»
22:45, 23:45 Т/с «Принцип
насолоди»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Рекс-2»
08:55 «Помста природи»
09:20, 17:20 «Загублений
свiт»
12:50 Х/ф «Стукач»

14:55 Х/ф «Володар
морiв: На краю свiту»
19:20 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:10, 21:15 Т/с
«Звонар-2»
22:20, 23:50 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 Божественна
Лiтургiя Православної
Церкви України з нагоди
свята Преображення

Господа Бога i Спасителя
нашого Iсуса Христа
11:00 Дивовижнi сади.
Фрейр - Бельгiя
15:20 Д/ц «Експедицiя зi
Стiвом Бекшеллем»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Нашi грошi
18:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:35 Д/ц «Супер-Чуття»
20:25 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Бюджетники
22:15 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
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 «Тайсон»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 14:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
08:45, 14:45, 18:15 Танька
i Володька
09:15, 15:15 Країна У
09:45, 15:45, 23:15

Сiмейка У
10:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля
12:15 Панянка-селянка
13:15, 19:15 Т/с
«Євродиректор»
21:15 Х/ф «Сам удома 3»
СТБ
06:35, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
08:30 Т/с «Комiсар
Рекс 3»
11:30, 14:50 «МастерШеф
- 8»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:20 Т/с «Швидка
допомога»
18:15 «Один за всiх»

20:15, 22:45 Т/с «Зоя»
00:55 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
09:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
11:20 Х/ф «Крихiтка iз
Беверлi-Хiллз 2»
13:10 Кохання на
виживання
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:10 Х/ф «Однокласники
2»
23:10 Х/ф «Третiй зайвий
2»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Гарне здоров’я»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок.
Третiй зайвий»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
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
10:10 Цивiльна оборона
11:05, 13:15 Х/ф «Важкий
корпус»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:15, 21:30 Т/с
«Пес»
16:50 Х/ф «Вуличний
боєць»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:45 Т/с «Таємнi дверi»
23:45 Х/ф «Чужi 3»
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»
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»

ЧЕТВЕР, 20 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, 12:55, 15:15
«Одруження наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30, 21:35 Т/с «Свати»
22:45, 23:45 Т/с «Принцип
насолоди»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10 Т/с «Рекс-2»
09:00 Х/ф «Володар
морiв: На краю свiту»
11:35 «Помста природи»
12:00, 17:20 «Загублений

свiт»
13:55 Х/ф «Трiгонал:
Боротьба за
справедливiсть»
15:50 Х/ф «Земний
Апокалiпсис»
19:20 Т/с «Опер за
викликом-4»
20:15, 21:20 Т/с
«Звонар-2»
22:25, 00:00 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.
Фрейр - Бельгiя
11:25 Телепродаж
15:20 Д/ц «Експедицiя зi
Стiвом Бекшеллем»
16:30 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
17:30 Бюджетники
18:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:35 Д/ц «Супер-Чуття»
20:25 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
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 Т/с «Подаруй менi
життя»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 14:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
08:45, 14:45, 18:15 Танька

i Володька
09:15, 15:15, 00:00
Країна У
09:45, 15:45, 23:00
Сiмейка У
10:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля
12:15 Панянка-селянка
13:15, 19:15 Т/с
«Євродиректор»
21:15 Х/ф «Сам удома 4»
СТБ
06:10 Т/с «Коли ми
вдома»
06:50, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус»
08:45 Т/с «Комiсар
Рекс 3»
11:45, 14:50 «МастерШеф

- 8»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:20 Т/с «Швидка
допомога»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «Зоя»
00:50 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
09:00 Т/с «Шлях
чарiвника»
11:20 Х/ф «Крихiтка з
Беверлi-Хiллз 3»
13:00 Заробiтчани
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Училка»
22:50 Х/ф «Шахраї»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Гарне здоров’я»
14:25, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок.
Третiй зайвий»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволi»
22:05 «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
11:55, 13:15 Х/ф «Голоднi
iгри»
12:45, 15:45 Факти. День
15:25, 16:25 Х/ф «Голоднi
iгри: У вогнi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Анти-зомбi
21:25 Т/с «Пес»
22:45 Т/с «Таємнi дверi»
23:45 Х/ф «Чужий-4:
Воскресiння»
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»
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’ Я ТН ИЦ Я , 21 СЕРПНЯ 2020 Р О К У
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:25, 12:50, 15:00
«Одруження наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:30 «Лiга смiху»
22:405 «Вечiрнiй квартал»
2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:35, 18:50 «Джедаi»
07:10, 00:45 Т/с «Рекс-2»
09:00, 17:20 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Лiтак проти

вулкана»
15:25 Х/ф «Мисливцi за
скарбами»
19:20 Х/ф «За лiнiєю
вогню»
21:00 Х/ф «Бронежилет»
22:45 Х/ф «Оверлорд»
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.

Фрейр - Бельгiя
11:25 Телепродаж
15:20 Д/ц «Експедицiя зi
Стiвом Бекшеллем»
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 Д/ф «Жiнкабанкомат. Закрита
Україна»
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
12:10, 15:30 Т/с
«Хлопчику мiй»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:20 Т/с «Краще за всiх»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 14:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
08:45, 14:45, 18:15 Танька
i Володька
09:15, 15:15, 00:00

Країна У
09:45, 15:45, 23:00
Сiмейка У
10:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
11:15, 16:15 4 весiлля
12:15 Панянка-селянка
13:15, 19:15 Т/с
«Євродиректор»
21:15 Х/ф «Сам удома 5:
Святкове пограбування»
СТБ
07:05, 19:00 «Наречена
для тата 3»
09:00 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 5»
11:05, 14:50, 18:15 Т/с
«Слiпа»

14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
20:55, 22:45 Х/ф
«Новорiчний янгол»
23:45 Т/с «Абонент
тимчасово недоступний»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:10 Вiд пацанки до
панянки
16:40 Х/ф «Шпигун, який
кинув мене»
19:00 Х/ф «Вiдпадний
препод»
21:30 Х/ф «Вiдпадний
препод 2»
23:50 Х/ф «Вiдпадний
препод 3»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Панi
Фазiлет i її доньки»
13:20 «Гарне здоров’я»
14:25, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок.
Третiй зайвий»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Здоровань»
23:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Анти-зомбi
11:10, 13:15 Х/ф
«Щасливi невдахи»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:15 Х/ф «Король
Ральф»
16:40, 22:55 Скетч-Шоу
«На троє»
17:10, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
5 КАНАЛ
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»
17:20 Кендзьор
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»

С У Б ОТ А , 22 СЕРПНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 15:00 «Свiт
навиворiт»
11:05 «Любий, ми
переїжджаємо»
17:00 Х/ф «Полiсмен iз
дитячого садка»
19:30 ТСН
20:15, 22:15 «Вечiрнiй
квартал»
23:10 «Свiтське життя.
2020»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
09:30 «Джедаi 2020»

10:30 «Загублений свiт»
14:10 Х/ф «Робокоп»
16:00 Х/ф «Робокоп-2»
18:05 Х/ф «Робокоп-3»
20:00 Х/ф
«Трансформери»
22:45 Х/ф «Свiт
майбутнього»
00:30 Т/с «Рекс-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:25 Хто в домi хазяїн
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
07:15 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
08:15 Шо? Як?
09:05 Д/ф «Жiнкабанкомат. Закрита
Україна»

10:10 Х/ф « МарiяАнтуанетта»
12:00, 20:30, 21:20 Д/ц
«Дикi тварини»
13:00, 23:50 Д/ц
«Подорож вiдкритим
космосом»
13:30, 23:00 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 Документальна
передача «Концтабiр
Iзоляцiя»

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
«Лабiринт»
22:00 Т/с «Iз минулого з
любов’ю»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:15 М/ф «Леонардо:
Мiсiя Мона Лiза»
10:50 М/ф «Джастiн та
лицарi доблестi»
12:25 Х/ф «Елвiн i
бурундуки»

14:05 Х/ф «Елвiн та
бурундуки 2»
15:45 Х/ф «Сам удома 4»
17:15 Х/ф «Сам удома 5:
Святкове пограбування»
19:00, 20:00, 21:00,
22:00 Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Танька i Володька
23:00, 00:00 Сiмейка У
23:30 Країна У
СТБ
07:25, 10:55 Т/с «Зоя»
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрок»
17:00 «Хата на тата»
19:00 «Звана вечеря»
22:55 Х/ф «Операцiя «И»

та iншi пригоди Шурика»
00:45 «Операцiя И:
невiдома версiя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/ф «Охоронцi
снiв»
08:05 Аферисти в
мережах
10:00 Варьяти
11:00 Хто зверху?
15:00 Х/ф
«Однокласники»
17:00 Х/ф «Однокласники
2»
19:00 Х/ф «Люди в
чорному»
21:00 Х/ф «Люди в
чорному 2»
23:20 Х/ф «Гребберси»

ІНТЕР
06:25 «Слово
Предстоятеля»
06:35 Х/ф «Тридцять три»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:10 Х/ф «Осiннiй
марафон»
13:00 Х/ф «Мiмiно»
15:00 Х/ф «Джентльмени
удачi»
16:50, 20:30 Т/с
«Несолодка пропозицiя»
20:00 «Подробицi»
21:30 Великий концерт
«Україна вiд А до Я»

ICTV
06:35 Скетч-Шоу «На
троє»
08:40 Т/с «Таємнi дверi»
11:40, 13:00 Т/с «Пес»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Робот Чаппi»
16:30 Х/ф «Орлине око»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Iлюзiя обману»
21:30 Х/ф «Iлюзiя
обману-2»
23:40 Х/ф «Гравiтацiя»
5 КАНАЛ
07:20, 08:15, 14:15 Д/с
«Бойовi машини»
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

08:40 Натхнення
10:30 Майстри ремонту
11:10, 13:15
Д/с «Найбiльш
екстремальний»
12:35 Невигаданi iсторiї
15:15 Гончаренко рулить
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
19:35 Спостерiгач
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00, 23:00 Д/с
«Щоденники Другої
свiтової вiйни»

РІЗНЕ

Вишгород
Четвер, 13 серпня 2020 року
ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності у
сфері оцінки земель
Конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності
у сфері оцінки земель оголошується проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель, що відбудеться
у приміщенні Вишгородської міської ради за
адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб.
63 А о 10.00 годині 07.09.2020 року.
Об’єктом експертної грошової оцінки є земельна ділянка несільськогосподарського призначення на землях житлової та громадської
забудови (для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі — 03.07), що підлягають продажу й перебувають в оренді у МКП «Віта», а
саме — земельної ділянки кадастровий номер
3221810100:01:193:0153, площею 0,0323 га, що
розташована за адресою: м. Вишгород, на розі
пр. Мазепи та вул. Грушевського, — договір
оренди земельної ділянки від 22.06.2005 р.
Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають
взяти участь в оголошеному конкурсі, подають
на розгляд Комісії такі документи:
— заяву на участь у конкурсі (згідно з додатком № 1 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки
земель, затвердженого рішенням виконавчого
комітету № 352 від 16.11.2017 р.);
— інформацію про претендента (наявність
документів, передбачених ст. 6 Закону України «Про оцінку земель», наявність оцінювачів
з експертної грошової оцінки, які перебувають
у трудових відносинах із претендентом і будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна

та підписання звіту, інформацію щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки);
— копію ліцензії та сертифікату на право
здійснення оціночної діяльності;
— копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних
ділянок;
— конкурсні пропозиції (подаються у запечатаному конверті).
Конкурсна пропозиція претендента має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Заяви з документами на участь у конкурсі
подаються у строк до 16.00 години 21.08.2020
року (кожного робочого дня з 08.00 до 16.00
години, з врахуванням обідньої перерви 13.0014.00) та реєструються канцелярією виконавчого комітету Вишгородської міської ради в
загальному порядку.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб'єктів
оціночної діяльності».
Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта оціночної
діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних осіб).
Додаткову інформацію щодо проведення
конкурсу можна отримати у виконавчому комітеті Вишгородської міської ради за адресою:
м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 69 (тел:
(04596) 22-957).

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної
екологічної оцінки проекту документу
державного планування детального плану
території з метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення, визначення параметрів забудови,
формування принципів планувальної організації, встановлення ліній регулювання забудови, виявлення усіх планувальних обмежень, використання території
згідно з державними будівельними та
санітарно-гігієнічними нормами, визначення містобудівних умов та обмежень з
врахуванням інвестиційних намірів, подальшого освоєння: земельної ділянки
площею 0,1513 га, кадастровий номер
3221885201:02:008:6010, земельної ділянки площею 0,2340 га, кадастровий номер
3221885201:02:009:0156, земельної ділянки площею 0,1217 га, кадастровий номер
3221885201:02:008:0112, земельної ділянки площею 0,2297 га, кадастровий номер
3221885201:02:008:0003, земельна ділянка площею 0,0318 га, кадастровий номер 3221885201:02:008:0102, земельної
ділянки площею 0,1283 га, кадастровий
номер 3221885201:02:0114, земельної
ділянки площею 0,1934 га, кадастровий
номер 3221885201:02:008:0113, що розташовані на території Лютізької сільської
ради Вишгородського району Київської
області в межах населеного пункту с. Лютіж по вул. Ватутіна
Лютізька сільська рада Вишгородського району Київської області повідо-

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади спеціаліста І категорії юридичного відділу виконавчого комітету
Вишгородської міської ради.
Вимоги:
— освіта вища (юридична);
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel);
— досвід роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста — не менше 1
року або стаж роботи в інших сферах управління — не менше 3 років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії наступні
документи:
заяву встановленого зразка;
заповнену особову картку (форма П2-ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія);
дві фотокартки розміром 3*4 см;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації тощо;
копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
декларацію, яка заповнюється та подається особисто суб’єктом декларування на
веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми, передбаченої Законом
України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Під час проведення конкурсу кандидати складають письмовий іспит.
Документи від бажаючих взяти участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів із дня оприлюднення повідомлення за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, І поверх (канцелярія). Тел: (04596) 54-554.
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мляє, що згідно з рішенням № 425-36-VII
від 26 червня 2020 «Про надання дозволу
на розробку детального плану території земельних ділянок», триває розробка
детального плану, яка на вимогу Закону
України «Про стратегічну екологічну оцінку» потребує виконання стратегічної екологічної оцінки (СЕО).
Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» передбачає залучення
громадськості до процесу СЕО, починаючи з процесу визначення обсягу виконання
СЕО та врахування побажань і зауважень.
Ознайомитись із Заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної
оцінки проекту документу державного
планування Детального плану території
можна в приміщенні Лютізької сільської
ради Вишгородського району Київської
області: 07352, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лютіж, вул. Вітряного, буд. 1
та на сторінці Лютізької сільської ради в
мережі Інтернет: http://lutizh.rada.org.ua/ у
розділі «Оголошення».
Зауваження та пропозиції щодо визначення обсягу СЕО приймаються у
письмовому вигляді та електронною поштою http://lutizh.rada.org.ua/ протягом 15
календарних днів (з 15.08.20 по 29.08.20
включно).
Орган відповідальний за прийняття та
розгляд побажань та зауважень – Лютізька сільська рада Вишгородського району
Київської області.
Відповідальна особа – Савенок Тамара Григорівна – сільський голова.

КРОСВОРД

Н ЕД IЛЯ, 23 СЕРПНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25 «Борщ. Секретний
iнгредiєнт»
11:00 «Свiт навиворiт»
12:35 Т/с «Свати»
16:50 Х/ф «Бiлоснiжка та
мисливець»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Бiлоснiжка та
мисливець - 2»
22:30 Х/ф «Мiльйон
способiв втратити
голову»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
08:45 «Джедаi 2020»

09:45, 00:45 «Загублений
свiт»
12:45 Х/ф «За лiнiєю
вогню»
14:15 Х/ф «Бронежилет»
16:00 Х/ф «Ронiн»
18:15 Х/ф «Багрянi рiки»
20:15 Х/ф «Iмперiя
вовкiв»
22:45 Х/ф «Оверлорд»
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 Веселi саморобки
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
15:00 UA Фольк. Спогади
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
18:00 Д/ц «Всi на море.
Марокко»
19:00 Д/ф «Жiнкабанкомат. Закрита
Україна»
20:00 Спецпроєкт «Мiй
прапор»
21:20 Д/ц «Дикi тварини»
22:00 Х/ф «Донбас»
ТРК «УКРАїНА»

06:50 Реальна мiстика
09:00 Т/с «Утiкачка»
13:00 Т/с «Краще за всiх»
17:00, 21:00 Т/с «Солона
карамель»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Х/ф «Доля Марiї»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 Х/ф «Елвiн i
бурундуки 3»
11:10 Х/ф «Елвiн
i бурундуки:
Бурундумандри»
12:45 Х/ф «Сам удома 3»
14:45 Х/ф «Сам удома 2»
17:00 Х/ф «Сам удома»
19:00, 20:00, 21:00,
22:00 Одного разу пiд
Полтавою

19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Танька i Володька
23:00, 00:00 Країна У
23:30 Сiмейка У
СТБ
06:55 «Стережись
автомобiля: невiдома
версiя»
07:55 «Екiпаж: невiдома
версiя»
08:50 «Королева
бензоколонки: невiдома
версiя»
09:50 «Операцiя И:
невiдома версiя»
10:45 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00 «Один за всiх»
21:55 «Я соромлюсь
свого тiла»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
08:05 Ревiзор
09:40 Х/ф «Вiдпадний
препод»
12:00 Х/ф «Вiдпадний
препод 2»
14:20 Х/ф «Вiдпадний
препод 3»
16:50 Х/ф «Люди в
чорному»
18:50 Х/ф «Люди в
чорному 2»
21:00 Х/ф «Люди в
чорному: Iнтернешнл»
23:10 Х/ф «Чому вiн?»
ІНТЕР
06:50 «Гарне здоров’я»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»

10:00 «Iнше життя»
12:00 Х/ф «Мiй собака
Iдiот»
14:05 Т/с «Несолодка
пропозицiя»
18:00 Х/ф «Бруднi танцi»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Тиха гавань»
22:45 Концерт «Мрiя про
Україну»
ICTV
06:55 Анти-зомбi
07:50 Цивiльна оборона
08:50 Т/с «Вiддiл 44»
11:45, 13:00 Х/ф
«Ланцюгова реакцiя»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Iлюзiя обману»
16:10 Х/ф «Iлюзiя
обману-2»
18:45 Факти. Вечiр

19:10 Х/ф «Мiстер i мiсiс
Смiт»
21:35 Х/ф «Турист»
23:35 Х/ф
«Законослухняний
громадянин»
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!
08:25, 15:15 Невигаданi
iсторiї
08:45 Натхнення
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
19:35 Особливий
погляд
21:25 Вечiрнiй
преЗЕдент
21:40 Час-Time
22:00, 23:00 Д/с
«Щоденники Другої
свiтової вiйни»
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ПАНОРАМА

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ на 17 – 23 серпня
ОВЕН (21.03-20.04)
Варто звернути увагу на знаки, які
вам посилає доля. А от чи попереджає
вона вас про небезпеку, чи привертає
вашу увагу до вдалого збігу обставин,
зможете розгадати тільки ви самі. У
вихідні зануртеся з головою в поточні
справи, так ви уникнете інтриг і пліток.
Сприятливий день – вівторок, несприятливий – п'ятниця.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Поповніть коло спілкування приємними та корисними людьми. Для
успішної роботи знадобиться терпіння,
незворушність і витримка.
Швидко досягти успіху зараз не
вийде. В особистому житті перш, ніж
приймете серйозне рішення, постарайтеся все добре продумати. Не виключено, що у вихідні на вас чекає
розчарування та обман. Сприятливий
день – понеділок, несприятливий –
четвер.
БЛИЗНЯТА (22.05-21.06)
На вас чекають доленосні події в
особистому житті. Ви відчуєте приплив
енергії, легко опинитеся на піку успіху.
У вихідні будете у гарній формі й переробите вдвічі більше справ, ніж запланували. Сприятливий день – середа,
несприятливий – понеділок.
РАК (22.06-23.07)
Намагайтеся бути спокійнішими,
не втрачайте контролю над емоціями.
Можливо, період буде досить напружений і нервовий. Акуратність і уважність
– ключові слова на роботі, щоб створити позитивне враження. Проблеми, які
виникнуть, зможете вирішити тільки ви
самі, не варто шукати допомоги з боку.
Сприятливий день – четвер, несприятливий – середа.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Перш ніж прийняти кінцеве рішення, необхідно все продумати і не зваблюватися на пропозиції. Через незаплановані події можуть бути порушені
ваші плани. Намагайтеся не влізати у
чужі конфлікти. У вихідні ситуація, імовірно, кардинально зміниться, сумніви
у власних силах зникнуть, і це сприятиме підвищенню працездатності. Сприятливий день – п'ятниця, несприятливий – понеділок.
ДІВА (24.08-23.09)
Якщо будете спокійно й зосереджено працювати, то обов'язково досягнете успіху. Удача буде на вашому
боці. Вам потрібно бути активнішими
під час обговорення робочих питань.
Завоюйте довіру керівництва, і перед
вами відкриються нові можливості. Не
забувайте про нагромадження домашніх справ і проблем. Можливі конфлікти з родичами. Сприятливий день –
середа, несприятливий – субота.
ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Уміння слухати й чути допоможе
налагодити стосунки з колегами. Саме
зараз буде важливим вміння працюва-

ти в команді. При бажанні ви зможете
вдало змінити вид діяльності. Не плануйте нічого серйозного й не підписуйте ніяких паперів. У вихідні краще не
сперечатися з коханою людиною. Важливу роль у житті можуть зіграти родичі, вони допоможуть вирішити багато
проблем. Сприятливий день – понеділок, несприятливий – четвер.
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Тиждень сприяє підведенню деяких підсумків. Не шкодуйте про втрачені можливості, ви ще можете виправити всі помилки й знайти справжнє
щастя. Змінити минуле ви можете,
тільки змінивши до нього своє ставлення. Прислухайтеся до внутрішнього
голосу. Приділить побільше уваги особистому життю. Чекайте сюрпризів у
родині. Сприятливий день – вівторок,
несприятливий – середа.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Успіх обов'язково прийде, але вам
необхідно докласти деякі зусилля.
Проявіть ініціативу, не лінуйтеся. Бажано спрямувати свою енергію в потрібне русло, а не розтрачати її дарма.
Ваша сумлінна робота обіцяє позитивні результати й прибуток. Вирішаться
проблеми, які вас давно турбували.
Будьте обережні у вихідні, ви можете
легко піддатися дивним ідеям і потрапити в авантюрну історію. Сприятливий день – п'ятниця, несприятливий
– субота.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Занадто небезпечно покладатися
лише на розум. Поки ви будете обмірковувати кожну дрібну деталь, натхнення зникне, і вся конструкція розвалиться. Втім, втрачати голову від
пристрасті також не варто. Доля неодмінно чимось порадує, але головне –
зрозуміти, що це саме те, що вам потрібно. Складні переговори з діловими
партнерами будуть успішними. Сприятливий день – вівторок, несприятливий – четвер.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Дайте спокій старим проблемам і
сконцентруйтеся на нових ідеях. Вам
знадобляться зібраність і терпіння,
зате зможете досягти значних успіхів.
При вирішенні проблем можете розраховувати тільки на свої сили. У вихідні
добре б влаштувати поїздку на природу. Сприятливий день – вівторок,
несприятливий – п'ятниця.
РИБИ (20.02-20.03)
Найхвилюючі питання для вас зараз стосуються особистого життя.
Слід визначитися, чого ви хочете. Час
покінчити з ілюзіями й завершити стосунки, які не мають майбутнього. Змініть систему цінностей, і побачите, як
зміниться ваше сприйняття світу. Потрібно допомагати оточуючим, але не
звалювати всі проблеми на себе.
Сприятливий день – середа, несприятливий – понеділок.

Вишгород
Четвер, 13 серпня 2020 року

Призов громадян на строкову військову службу
На підставі Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» та Указу Президента
України від 16 січня 2020 року № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби,
строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у
2020 році» з 01 жовтня по 31 грудня 2020 року проводиться призов громадян України на строкову військову
службу.
Явці на призовну дільницю Вишгородського району
підлягають усі громадяни України чоловічої статі, яким
до дня відправлення у військові частини виповнилось
18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку
і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути на призовну
дільницю за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 5 у
зазначений час з документами, що вказані в особистих
повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток на строкову військову службу, зобов’язані прибути

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

Реставрація подушок, ковдр.

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Ринок «Набережний».

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

Обережно: амброзія!

В останні роки яскраво-зелена рослина з ажурними листочками – амброзія, поширилась з півдня
практично на всю територію України. Вона приносить
багато шкоди: виснажує і висушує грунт, затінює
культурні рослини, витісняє лугові трави, псує смак
молока у корів, викликає у людини алергію.
Алергологи вважають крихітний пилок амброзії одним із найбільш агресивних алергенів, який поряд з
алергічною реакцією здатний викликати і астму.
Найбільш поширені симптоми реакції на амброзію:
нежить; свербіж та почервоніння очей, шкіри; сльозоточивість; кашель або хрипи; біль або першіння в горлі.
Амброзія виділяє ефірні олії, що викликають сильний головний біль.
У період цвітіння серед населення спостерігається
масове алергійне захворювання, відоме за назвою «осіння сінна лихоманка» або «амброзійний поліноз». У цей

період рекомендується завішувати вікна і двері зволоженими простирадлами і марлею. Прийшовши з вулиці,
варто змінити одяг, прополоскати рот, промити очі. Приймати душ не рідше двох разів на день. Не сушити речі
після прання на вулиці, тому що на них осідає пилок. Щодня проводити вологе прибирання в квартирі.
Шкідливість амброзії в тому, що тричі скошена вона
все ж встигає заколоситися і випустити насіння. Її можна
виполоти, обробити інсектицидами, висмикнути з коренем, головне – робити це регулярно, щотижня на своїй
ділянці. Ніхто не застрахований від алергії, і навіть абсолютно здорова людина може перетворитися в алергіка,
якщо протягом декількох тижнів буде змушена дихати
повітрям, в якому міститься багато пилку амброзії. А набута таким чином алергія практично невиліковна.
Знищивши амброзію до цвітіння, ви врятуєте культурні рослини і збережете своє здоров’я!

Обмін досвідом — для спільного розвитку
Днями українець Дмитро Пашко, який працює
на Пожежній станції № 1, що в містечку Fairfield,
штат Нью-Джерсі, завітав до 37-ої ДПРЧ 10-го
Державного пожежно-рятувального загону. Під
час візиту Дмитро дізнався від колег про особливості пожежно-рятувальної служби в Україні,

поділився досвідом, здобутим у Штатах, оглянув
техніку та обладнання і був приємно вражений.
Пишаємося нашими земляками й завжди раді
вітати в нашій частині колег із інших країн.
Вишгородський РВ ГУ ДСНС України
у Київській області

СЛУЖБА 101
СЛУЖБА 101

ПРОДАЄТЬСЯ від власника
1-кімн. квартира в центрі
Вишгорода. Дзвоніть до
20.08.2020. Тел: (067) 587-67-57

П О С Т Е Л Ь К А

у районний військовий комісаріат 01 жовтня 2020 року,
маючи при собі документи, які засвідчують особу.
Усі особи призовного віку, які підлягають призову
на строкову військову службу і тимчасово перебувають
на території Вишгородського району, зобов’язані негайно повернутися до місця постійного проживання та
з’явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.
На підставі Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» керівники підприємств,
установ, організацій, кооперативів та навчально-виховних закладів, незалежно від підпорядкування і форм
власності, зобов’язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на
призовну дільницю.
Громадяни, які ухиляються від призову і не
з’являються за повісткою до військового комісаріату,
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Микола ПРИБОРА, військовий комісар
Вишгородського райвійськкомату

ПРОДАЄТЬСЯ б/в меблі,
побут. і комп. техніка, книги
(недорого). Дзвоніть до
20.08.2020. Тел: (067) 587-67-57

21.08.2020 о 19.00
відбудуться збори
мешканців будинку
по вул. Дніпровській,
1 з приводу оренди
нежитлового
приміщення площею
10 кв2, розташованого
в під’їзді № 1.

Робота у Київській обл., с. Демидів
- ТОКАР т. (044) 586-26-33
- КОНТРОЛЕР ВТК т. 093-381-36-59
- ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК
- ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР кат С. Е. т. 093-106-45-76
Підприємство знаходиться в с. Демидові Вишгородського району.
Доставка від ст. метро «Почайна». Роб. день з 08.00 до
17.00 год.
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, СОЦПАКЕТ,
СПЕЦОДЯГ. З/П ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ
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