
Політика Міністерства інфра-
структури щодо реформування 
«Укрпошти» є абсолютно непра-
вильною і завдає нищівного уда-
ру українським селам.  У цьому 
вкотре переконався народний 
депутат України Ярослав Мос-
каленко, який днями відвідав 
поштове відділення у Лебедівці.

«На прикладі Лебедівки я впев-
нився, що насправді поштові від-
ділення не лише необхідні, а ще й 
доволі прибуткові. Держава не по-
винна допустити подальшого ско-
рочення сільських поштових відді-
лень і має надати реальну підтрим-
ку цій занедбаній галузі. Пошта у 
селі – це зв’язок із зовнішнім сві-
том, осередок інформаційного та 
соціального обслуговування лю-
дей, який неможливо замінити ані 
пересувними відділеннями, ані при-
ватними структурами», – зазначив 
він.

Приміром, керівник місцевого 
відділення Наталія Петрівна Лев-
ковець розповіла, що додатково 
виконує функції оператора та лис-
тоноші, і за це отримує оплату пра-
ці 0,8 ставки. При цьому інколи до-
бовий оборот коштів у відділенні 
сягає до 100 тисяч грн. Як можна 
в такому випадку говорити про не-
прибутковість сільської пошти? 

Навіть попри такі високі показ-
ники керівництво обласної дирекції 
«Укрпошти» вже порушувало пи-
тання щодо закриття Лебедівсько-
го пункту зв’язку. Варто зазначи-
ти, що навіть відкриття поряд від-
ділення приватної «Нової пошти» 
не зменшило кількості клієнтів. А 

це показник високої довіри меш-
канців. 

Нагадаємо, що Ярослав Мос-
каленко давно займається недо-
пущенням скорочення сільських 
відділень «Укрпошти». Так, за йо-
го ініціативи у 2018 році парламент 
підтримав законопроект №7291 
«Про мораторій на підняття тари-
фів на доставку україномовних 
друкованих видань на території 
України та періодичних регіональ-
них і місцевих видань на підконт-

рольній Україні території Донецької 
і Луганської областей», а також бу-
ло скасовано рішення Мінінфра-
структури про підвищення тарифів 
на доставку газет.

У рамках візиту до Лебедівки 
Ярослав Москаленко паралельно 
зацікавився становищем місцево-
го дитячого садочка. Його історія 
типова для багатьох будівель, які 
в певний період просто розпрода-
валися. А сьогодні село, як ніколи, 
потребує власного дошкільного ди-

тячого закладу. Проінспектувавши 
стан будівлі, яку викупили у влас-
ника за 4,5 млн грн, народний об-
ранець пообіцяв допомогу у рекон-
струкції. Адже попри, на перший 
погляд, задовільний стан, примі-
щення все ж потребує масштабної 
реконструкції, не кажучи про бла-
гоустрій території.

«Я всебічно підтримуватиму і 
допомагатиму вирішенню і цього 
питання.  Воно потребує серйоз-
них фінансових вливань. У лебе-

дівської громади гроші є лише на 
виготовлення ПКД та експертизу. 
Тому я взяв на себе зобов’язання 
віднайти підтримку державного 
фінансування об’єкта та домогти-
ся співфінансування з обласного 
і районного бюджетів. Сподіваю-
ся, наступного року ми зможемо 
реалізувати цей план, аби лебе-
дівська малеча отримувала якіс-
ну дошкільну освіту в найкращих 
умовах», – резюмував Ярослав 
Москаленко.

СловоСлово
Щотижнева газета Вишгородщини

Ваше 
здоров’я 

Чотири 
топ-міфи 

про вакцину  
Дуже часто батьки 

помилково вважають 
їх небезпечними для 
здоров’я дитини та на-
віть відмовляються від 
вакцинації взагалі. 
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Історія для нащадків

Українська 
рукотворна ріка

Штучне водоймище покрило ве-
личезну територію найродючіших 
земель.
стор.6

До уваги жителів Вишгородського району!
21 липня 2019 року відбудуть-

ся позачергові вибори народних 
депутатів  України, які пройдуть 
у відповідності до Закону Украї-
ни “Про вибори народних депу-
татів України”. 

Кожен виборець може особис-
то перевірити інформацію про своє 
включення (невключення) до Дер-
жавного реєстру виборців, звер-
нувшись до програмного ресурсу 
“Особистий кабінет виборця” на 
сайті drv.gov.ua.

Якщо у зв’язку з навчанням, 
виїздом за кордон чи іншими по-
діями виборець не може проголо-
сувати на виборах народних депу-
татів України 21 липня 2019 року 
за зареєстрованим місцем прожи-
вання, він може тимчасово (на пе-
ріод їх проведення) змінити місце 
голосування.

 До органу ведення Державно-

го реєстру виборців виборцю необ-
хідно подати заяву про тимчасову 
зміну місця голосування із зазна-
ченням дільниці чи адреси, за якою 
він бажає проголосувати. Перелік 
виборчих дільниць можна перегля-
нути на сайті drv.gov.ua.  При по-
данні заяви громадянин пред’являє 
паспорт або тимчасове посвідчен-
ня громадянина України (військо-
вослужбовці можуть пред’являти 
посвідчення військовослужбовця 
або військовий квиток). Заява по-
дається особисто! 

Заява виборця, виборча адре-
са якого знаходиться за межами 
України та який перебуватиме в 
день виборів народних депутатів 
України на території України, при-
ймається органом ведення Реєстру 
за вказаним у заяві місцем пере-
бування чи місцезнаходженням ви-
борчої дільниці, дільниці для голо-

сування, яку він просить визначити 
місцем його голосування, або орга-
ном ведення Реєстру в Міністерстві 
закордонних справ України.

Заяву  про тимчасову зміну міс-
ця голосування необхідно пода-
ти не пізніше ніж за п’ять днів до 
дня голосування, тобто до 15 липня 
2019 року включно.

Шановні виборці,  відділ веден-
ня Державного реєстру виборців 
апарату Вишгородської РДА за-
прошує вас перевірити інформа-
цію про персональні дані, внесені 
до Реєстру, для того, щоб ви безза-
перечно потрапили до списків ви-
борців та змогли реалізувати своє 
конституційне право – право ви-
бору.

Наша адреса: м.Вишгород, 
пл.Шев чен ка, 1, каб. 84. 

Тел. 22-696, 22-665.

«Укрпошті» на селі бути!

«Укрпошті» та садочку у Лебедівці – бути!

Політична реклама

Вибори-2019

26 червня Центрвиборчком за-
вершив реєстрацію кандидатів в 
депутати на дострокових виборах 
2019 року. Всього у перегонах бра-
тимуть участь 5845 претендентів. 
По загальнонаціональному округу 
балотуватиметься 21 партія, а на 
одномандатних округах за свою по-
ловину парламенту змагатимуться 
понад три тисячі кандидатів.

Таким чином, «конкурс» по мажо-
ритарці становитиме приблизно 14 
осіб на місце. Кандидатів, які йдуть 
самовисуванцями, трохи більше, 
аніж тих, кого делегують політичні 
партії. Та в цілому паритет «50 на 
50» приблизно збережено.

Експерти стверджують, що в 
цілому подібний наплив кандида-
тів – ще не межа. Бували й більш 
«урожайні» кампанії. А в ЦВК від-
значили іншу особливість: шукачі 
мандата несли свої документи бук-
вально в останню хвилину. Ця кам-
панія перевершила всі очікування. 
В останній день реєстрації пакети 
документів подали близько 1200 
кандидатів по одномандатних ви-
борчих округах.

Що стосується фінансової сторо-
ни питання, то ЦВК встановила ліміт 
для учасників виборів. 

Хто зайшов 
на мажоритарку

(закінчення на 2-й стор.)

До Дня молоді

Було мегакруто 
та драйвово

Популярний гурт «Мозгі» на 
Вишгородській набережній.
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Вибори-2019

Мій вибірКоротко
Президент України Володимир Зеленський 

підписав указ «Про присвоєння звання Герой 
України» із врученням ордена «Золота Зір-
ка» ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС  
Олексію Ананенку, Валерію Беспалову та Бори-
су Баранову (посмертно). У перші дні після аварії 
вони спустилися в басейн під зруйнованим реакто-
ром і відкрили запірні клапани, аби звільнити його 
від води. Завдяки цьому вдалося уникнути контакту 
розплавленого ядерного матеріалу з водою, внаслі-
док якого з високою ймовірністю міг статися повтор-
ний вибух на ЧАЕС. 

*   *   *
Двадцять п’ятого червня у Вишгороді в адмін-

будинку відбулось виїзне засідання експертно-
перевірної комісії Державного архіву Київської 
області. Розглядалися питання про порядок при-
ймання-передавання документів та про укладання 
номенклатури справ сільської (селищної) ради під 
час створення об’єднаних територіальних громад; 
про застосування «Переліку судових справ і доку-
ментів, що утворюються в діяльності суду, із зазна-
ченням термінів зберігання» та інші питання.

*   *   *
У серії «Затоплені села Переяславщини» ви-

йшла друком книжка «Нам Підсінне тепер тільки 
сниться…». Це 448 сторінок спогадів і документів, 
що відтворюють історію села від часу його створен-
ня. Це вже друга книжка в цій серії після «Андруші 
у спогадах і документах». Громадська організація 
«Старий Дніпро», яка робить таку благородну спра-
ву – збереження історичної пам’яті – має на меті, 
окрім видання книжок, створити в Переяславі му-
зей затоплених сіл.

*   *   *
24 червня у Музеї давньоруського гончарства 

Вишгородського історико-культурного заповід-
ника відбувся круглий стіл «Давньоруська по-
всякденність: нові розробки». На зустрічі зібрали-
ся фахівці з різних напрямків археології Середнього 
Подніпров’я давньоруського часу. Обговорювалися 
проблеми наукової реконструкції побуту та спосо-
бу життя мешканців території Київщини у Х-ХІІІ ст.

*   *   *
Протягом 27 червня – 2 липня на Київщині че-

рез негоду різко зросла кількість аварійних від-
ключень електроенергії. Близько 70 бригад «Київ-
обленерго», задіявши понад 100 одиниць техніки і 
працюючи впродовж вихідних в посиленому режи-
мі, ліквідували пошкодження. Найбільш масштабних 
знеструмлень було у Києво-Святошинському районі, 
де постраждали мешканці 76 сіл і міст, Макарівсько-
му – 44, Васильківському – 38, Бородянському – 36, 
Вишгородському та Обухівському районах – по 33 
населених пункти, а також у Бориспільському, Бо-
гуславському та Ірпінському – відповідно 27, 26 та 
22.  До 7.00 1 липня електропостачання столичного 
регіону було відновлено. Але 1 липня сильний штор-
мовий вітер і дощі з градом знову вивели з ладу чо-
тири високовольтні ЛЕП напругою 110 кВ, від чого 
найбільше постраждали споживачі Іванківського ра-
йону. Фахівці «Київобленерго» ліквідовують наслід-
ки аварії, ведуть відновлювальні роботи на ЛЕП 10 
кВ ПС Максимовичі-Королівка. 

*   *   *
У Вишгороді молодик влаштував стрілянину 

під час зйомки шоу-програми каналу СТБ. Втихо-
мирив хулігана наряд групи реагування патрульної 
поліції, який одразу прибув на виклик журналістів. 

У Вишгороді знімальна група  телеканалу СТБ 
проводила зйомки програми в одному з багатоквар-
тирних будинків. Одному із сусідів вкрай стали не до 
вподоби незрозумілі «ритуали» провидців, розки-
дані голки та розставлені свічки.  Розлючений хло-
пець вибіг на вулицю зі зброєю у руках і, викрикую-
чи нецензурщину, декілька разів вистрілив у землю. 
На щастя, з людей ніхто не постраждав. На місці 
події працівники поліції вилучили стартовий пісто-
лет, набої та гільзи. У подальшому речові докази 
будуть надані для проведення відповідної експер-
тизи. Також працівники поліції встановлюють закон-
ність проведення зйомок такої телепередачі, оскіль-
ки мешканці будинку про це не були повідомлені.

*   *   *
Прокуратура Київської області в суді домогла-

ся повернення в державну власність 32 га земель 
водного фонду загальною вартістю близько 433 
млн грн на території Української міської ради 
Обухівського району. Розпорядженням Обухівської 
райдержадміністрації у 2008 році було передано у 
приватну власність 16 громадянам для ведення осо-
бистого селянського господарства земельні ділянки 
загальною площею 32 га із земель водного фонду, 
а саме: острова на річці Козинка та водної поверхні. 
Згідно із законом землі водного фонду не можуть 
передаватись у приватну власність.

*   *   *
Поліцейським, які смертельно поранили хлоп-

чика 31 травня у Переяславі-Хмельницькому, 
оголошено остаточну підозру. Стаття передба-
чає покарання аж до довічного позбавлення волі, 
повідомила прес-секретар прокуратури Київської 
області Мар’яна Гайовська. Дитина отримала пора-
нення голови внаслідок випадкового пострілу і зго-
дом померла. 

Політичні партії мають право витратити 
не більше, ніж 375 млн 570 тисяч гривень, 
а кандидати в депутати на мажоритарних 
округах – не більш як 16 млн 692 тисяч 
гривень. Нижньої планки немає, тобто те-
оретично кандидат може не вкласти у кам-
панію ані копійки, а витягувати її на одній 
своїй харизмі. Проте всі розуміють, що в 
депутати йдуть дуже небідні люди. 

Якщо говорити про найбільш ласі окру-
ги, то в їхній перелік потрапляє не стільки 
столиця, скільки Київська область, зокре-
ма і наш 96-й округ. Що, в принципі, є зро-
зумілим: саме область з її містами-сате-
літами відкриває широкі можливості для 
дерибану земель та видачі дозволів на бу-
дівництво та/або оренду наділів. У Києві ж 
подібні резерви помалу вичерпуються, та 
й конкуренція зависока.

Отже, Центральна виборча комісія по 
96-му округу зареєструвала 22 особи, із 
них 14 висунуті  партіями, 8 – шляхом са-
мовисування. Найбільша кількість пред-
ставників із міста Буча та Вишгородського 
району. Деякі із них досить серйозно нала-
штовані потрапити до Верховної Ради, час-
тина, маючи можливість, хоче засвітитися, 
адже не за горами місцеві вибори, а дехто 
виступає просто технічними кандидатами.  
Та перед виборами усіх їх об’єднує незрад-
лива любов до неньки України та уболіван-
ня за її майбутнє. Тож пропонуємо до ва-
шої уваги короткі відомості про кандидатів.

Баранов Віталій Анатолійович, само-
висуванець. Народився 10 квiтня 1967 ро-
ку в місті Коростишів Житомирської об-
ласті, освіта вища, помічник голови, ГО 
«Товариство сприяння обороні України», 
безпартійний, проживає в місті Вишгороді 
Київської області.

Бовсуновський Олександр Михайло-
вич, народився 23 жовтня 1970 року в Ки-
єві, громадянин України, освіта вища, ди-
ректор Центру по роботі з дітьми та мо-
лоддю, безпартійний, проживає в Києві, 
суб’єкт висування – політична партія «Ра-
дикальна партія Олега Ляшка».

Бражнікова Тетяна Олексіївна, полі-
тична партія «Об’єднання «Самопоміч». 
народилася 1 квiтня 1981 року в місті Виш-
город Київської області, освіта вища, се-
кретар Вишгородської міської ради, член 
політичної партії «Об’єднання «Самопо-
міч», проживає в Вишгороді.

Буковський Роман Володимирович, 
народився 19 лютого 1979 року в селі Іван-
город Ічнянського району Чернігівської об-
ласті, освіта вища, тимчасово не працює, 
безпартійний, проживає в Вишгороді, су-
димість відсутня, суб’єкт висування – по-
літична партія Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина».

Василевська-Смаглюк Ольга Михайлів-
на, народилася 23 червня 1985 року в міс-
ті Старокостянтинів Хмельницької облас-
ті, освіта вища, спеціальний кореспондент, 
ТОВ «ТРК «Студія 1+1», безпартійнa, про-
живає в Києві, судимість відсутня, суб’єкт ви-
сування – політична партія «Слуга народу».

Ващук Роман Сергійович, народився 
15 червня 1983 року в селі Годомичі Мане-
вицького району Волинської області, освіта 
вища, фізична особа-підприємець, дирек-
тор ТОВ «ВР Консалтинг», член Аграрної 
партії України, проживає в селі Годомичі 
Маневицького району Волинської облас-
ті, судимість відсутня, суб’єкт висування – 
Аграрна партія України.

Верещинська Вероніка Вікторівна, на-
родилася 13 вересня 1980 року в селищі 
Бабинці Бородянського району Київської 
області, освіта вища, менеджер ТОВ «ОСВ-
2», безпартійнa, проживає в селищі Бабин-
ці Бородянського району Київської області, 
судимість відсутня, самовисування.

Войналович Людмила Миколаївна, на-
родилася 4 червня 1978 року в Києві, гро-
мадянка України, протягом останніх п’яти 
років проживає на території України, освіта 
вища, тимчасово не працює, член політич-
ної партії «Європейська солідарність», про-
живає в місті Буча Київської області, су-
димість відсутня, суб’єкт висування – полі-
тична партія «Європейська солідарність».

Горельцев Андрій Володимирович, 
самовисуванець. Народився 11 трав-
ня 1979 року в селищі Першотравневе 
Овруцького району Житомирської облас-
ті, освіта вища, перший заступник голови 
правління страхової компанії «Брокбізнес», 
безпартійний, проживає в селі Пилиповичі 
Бородянського району Київської області.

Замідра Сергій Володимирович, полі-
тична партія «Голос». Народився 12 серпня 
1978 року в селі Каленики Золотонісько-
го району Черкаської області, громадянин 
України, освіта вища, Немішаївський се-
лищний голова, безпартійний, проживає в 
смт Немішаєве Бородянського району Ки-
ївської області.

Манія Рамаза Валерійович, політична 
партія «Громадянська позиція». Народився 
25 вересня 1984 року в селі Ачигвара, Гру-
зія, громадянин України, протягом останніх 
п’яти років проживає на території України, 
освіта вища, фізична особа-підприємець, 
член політичної партії «Громадянська по-
зиція», проживає в селі Воропаїв Вишго-
родського району Київської області.

Москаленко Ярослав Миколайович, 
самовисуванець. Народився 28 квiтня 
1975 року в селі Лютіж Вишгородсько-
го району Київської області, освіта вища, 
народний депутат України, безпартійний, 
проживає в селі Осещина Вишгородсько-
го району Київської області.

Науменко Сергій Миколайович, наро-
дився 25 березня 1983 року в Києві, освіта 
вища, тимчасово не працює, безпартійний, 
проживає в місті Києві, суб’єкт висування – 
політична партія «Опозиційний блок».

Окоєв Іван Миколайович, політична 
партія всеукраїнське об’єднання «Свобо-
да». Народився 12 липня 1991 року в селі 
Самолусківці Гусятинського району Терно-
пільської області, освіта вища, діловод ба-
тальйону оперативного призначення іме-
ні Героя України генерал-майора Сергія 
Кульчицького Національної гвардії Укра-
їни, безпартійний, проживає в місті Буча.

Олексюк Василь Павлович, самовису-
ванець. Народився 22 травня 1974 року в 
селищі Буча Київської області, освіта ви-
ща, секретар Бучанської міської ради, без-
партійний, проживає в місті Буча.

Пірський Руслан Олександрович, наро-
дився 12 травня 1975 року в селі Катюжан-
ка Вишгородського району Київської об-
ласті, освіта вища, тимчасово не працює, 
член політичної партії «Опозиційна плат-
форма – за життя», проживає в селі Катю-
жанка Вишгородського району Київської 
області, суб’єкт висування – політична пар-
тія «Опозиційна платформа – за життя».

Соловйова Юлія Олександрівна, на-
родилася 20 грудня 1982 року в селі Пу-
жайкове Балтського району Одеської об-
ласті, громадянка України, освіта вища, 
помічник-консультант народного депутата 
України, член політичної партії «Громад-
сько-політична платформа Надії Савчен-
ко», проживає в селі Сербка Лиманського 
району Одеської області, суб’єкт висуван-
ня – політична партія «Громадсько-політич-
на платформа Надії Савченко».

Таможній Олександр Васильович, 
народився 27 квiтня 1975 року в місті Бу-
ча Київської області, громадянин України, 
освіта вища, заступник директора з юри-
дичних питань  ТОВ «Агродар Україна +», 
безпартійний, проживає в місті Буча Київ-
ської області, самовисування.

Чепіжко Оксана Вікторівна, самовису-
ванець. Народилася 25 листопада 1974 ро-
ку в місті Сєверодвінськ Архангельської 
області, Російська Федерація, громадянка 
України, протягом останніх п’яти років про-
живає на території України, освіта вища, 
директор ТОВ «Компанія з управління ак-
тивами «Ексельсіор», безпартійнa.

Федорченко Сергій Миколайович, 
народився 30 листопада 1974 року в се-
лищі Ємельяново Красноярського краю, 
Російська Федерація, освіта вища, голо-
вний спеціаліст відділу аналітичної робо-
ти управління аналітичного забезпечення 
Київського міського голови, апарат вико-
навчого органу Київської міської ради (Ки-
ївської міської державної адміністрації), 
безпартійний, проживає в Києві, суб’єкт 
висування – політична партія «УДАР» 
(Український Демократичний Альянс за 
Реформи) Віталія Кличка.

Шальман Тетяна Михайлівна, са-
мовисуванець. Народилася 11 серп-
ня 1967 року в селі Паньківці Староси-
нявського району Хмельницької області, 
освіта вища, доцент кафедри реклами та 
зв’язків з громадськістю Інституту журна-
лістики Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка, безпартійнa, 
проживає в місті Ірпінь Київської області.

Юмаєв Дмитро Фаїзович, народився 24 
квiтня 1964 року в місті Суми, громадянин 
України, освіта вища, тимчасово не працює, 
член політичної партії «Разом сила», прожи-
ває в місті Українка Обухівського району Ки-
ївської області, судимість відсутня, суб’єкт 
висування – політична партія «Разом сила».

Інф. «Слова»

Вже найближчим часом 
відбудуться вибори до Вер-
ховної Ради України. Вчерго-
ве за короткий час українцям 
потрібно зробити важливий 
вибір для нас усіх. І це чи не 
більш відповідальне завдан-
ня, ніж обрати Президента 
України. Список кандидатів 
великий, а шанс обрати до-
стойного – лише один. Осо-
бисто я вже визначився та 
обрав людину, за яку віддам 
свій голос під час цих вибо-
рів. І це – Буковський Роман 
Володимирович. Остаточно 
прийняти рішення мені допо-
могло саме особисте спілку-
вання з Романом. Приємна і 
проста у спілкуванні люди-
на. Водночас глибоко ерудо-
вана, яка має дві вищі осві-
ти – економічну та юридичну. 
Саме такі спеціалісти, на мій 
погляд, повинні знаходитися 
у Верховній Раді. Адже це не 
місце для випадкових людей.

Окрім цього, Роман має чіт-

ку громадянську позицію та 
високий рівень громадянсько-
го обов’язку. Про це свідчать 
його багаторічні справи, які він 
робить не «під вибори», а дій-
сно за покликом свого серця. 
Він є засновником та прези-
дентом благодійної організації 
«Благодійний фонд Романа Бу-
ковського», який регулярно на-
дає допомогу багатодітним та 
малозабезпеченим родинам, 
ветеранам, інвалідам, людям 

поважного віку. До того ж, усі-
ляко підтримує талановиту мо-
лодь, створив футбольний клуб 
«Межигір’я», якому він віддає 
свій час, сили, енергію та лю-
бов. Допомагав багато років, 
допомагає зараз, отже, можу з 
впевненістю сказати, що буде 
продовжувати це робити і на-
далі, тільки на найвищому дер-
жавному рівні. 

Бувши депутатом Київської 
обласної ради добре знає про-

блематику 96 округу, чудово 
розуміється на питаннях, які 
турбують жителів кожного се-
ла та міста. 

Важливу роль для мене віді-
грає й те, що Роман Володимиро-
вич іде кандидатом з сильною та 
досвідченою командою Юлії Тим-
ошенко «Батьківщина», яка ра-
зом із сотнями спеціалістів роз-
робила «Новий курс» для Укра-
їни. Пріоритетними напрямками 
якого є, перш за все, підняття 
соціальних стандартів, зокрема, 

Він передбачає системні 
зміни, що охоплюють всі сфе-
ри суспільного життя. А отже, 
розділяє ідеологію та принци-
піальні засади «Батьківщини».

Голосуючи за Романа Бу-
ковського, я голосую за успіш-
ного професіонала, порядного, 
системного, здатного втілити в 
життя реальні зміни, яких по-
требує наше суспільство!

Олександр Дзюба, 
голова фракції «батьківщина» 
Вишгородської районної ради

Чому я голосую за Буковського?

Хто зайшов на мажоритарку
(закінчення. Поч. на 1-й стор.)

Політична реклама



СЛОВО  36 лирня 2019 року

Назва проекту рішення Вишгородської районної ради Мета прийняття регуляторного акта Назва 
відповідального органу

Термін 
підготовки

Про затвердження Порядку надання в оренду майна спіль-
ної комунальної власності територіальних громад сіл, сели-
ща, міста Вишгородського району

Подальше удосконалення управління майном спільної комунальної власності територіальних громад сіл, сели-
ща, міста Вишгородського району, організація ефективного використання та контролю за майном, забезпечен-
ня єдиних організаційно-економічних механізмів передачі в оренду майна, справляння та використання плати за 
оренду майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району

Фонд комунального майна 
Вишгородського району

3-4 квартал                     
2019 року

Марина  ГаНІЦЬКа, заступник голови ради 

Назва послуги Вартість 
послуги

Вартість бланків при первинному зверненні 10,00
Вартість одноразового матеріалу при одному відвідуванні 12,00
Первинний огляд хворого 39,22
Огляд порожнини рота, визначення парадонтального статусу 109,22
Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу 74,67
Знеболювання провідникове (ультракаїн) 100,44
Знеболювання інфільтраційне (ультракаїн) 83,16
Аплікаційна анестезія 20% гелем бензокаїну 25,46
Діатермокоогуляція ясен 44,27
Аналіз панорамної рентгенограми 43,17
Аналіз рентгенограми прицільної 21,60
Препарування каріозної порожнини (або трепанації коронки), розкриття рогу пуль-
пової камери 72,04

Пульпотомія 224,27
Визначення патологічної рухомості зубів 20,90
Закриття фісур одного зуба герметиками 171,82
Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки 25,99
Видалення пломби тимчасової 19,97
Видалення пломби постійної 37,26
Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімери-
зується, або цементом 343,50

Екстерпація пульпи з одного каналу 43,49
Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба 155,13
Механічне та хімічне розширення облітерованого одного каналу 348,31
Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладнень 85,82
Закриття перфорації каналу зуба або дна пульпової камери 169,22
Визначення довжини 1-го каналу зуба 81,33
Накладання кофердаму 80,50
Сріблення поверхні або порожнини 1-го зуба 66,79
Усунення дефекту пломби 56,73
Лікування одного зуба при поверхневому та середньому карієсі (без накладання 
пломби) 86,62

Назва послуги Вартість 
послуги

Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) 143,51
Вилучення стороннього тіла з каналу зуба 516,21
Проведення професійної гігієни усіх зубів 442,58
Зняття зубного каменю інструментальним способом 499,28
Зняття м’якого нальоту з усіх зубів 274,78
Відбілювання зубів відбілюючою системою (1 щелепа) 1362,99
Содоструйна чистка поверхні зубів (1 щелепа) 138,33
Пломбування одного каналу кореня пастою резодент (1 канал) 71,78
Пломбування кореневого каналу пастою (ендометазон) (1 канал) 87,40
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутапер-
чевими штифтами (або термопластом) 139,45

НАКЛАДАННЯ ПЛОМБ ПРИ ЛІКУВАННІ КАРІЄСУ І ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ З:
Альфадент хімічного затвердіння 97,26
Дайрект ІксПі (фото) 323,38
Филтек Z250 (фото) 359,77
Харізма хімічного затвердіння 98,31
Харізма фотополімерна 313,90
Кетак-моляр (цемент) 115,83
Филтек Ультимат (фото) 441,23
Цеміон РХ (ПХ) (цемент) 98,18
Спектрум ТРН (фото) 330,38
Фуджі 120,25
Filtek Z550 (фото) 357,49
Градиа (фото) 353,81
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою анкерних 
штифтів, пластмаси або композитного матеріалу 549,30

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба композитним матеріалом 258,39
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба світлополімерним матеріалом 694,11
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного 
каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу 1054,11
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба анкерним штифтом та 
світлополімерним матеріалом 1391,77
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба анкерним штифтом та 
композитним матеріалом 657,32

Рішення Вишгородської районної ради Київської області 
від 20 червня 2019 року № 597-38-VІІ

Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2018 року № 505-34-VII 
«Про затвердження Плану діяльності Вишгородської районної ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік»
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності», враховуючи подання депутата районної 
ради Кожанова К.С., висновки і рекомендації постійної ко-
місії районної ради з питань регламенту, депутатської ети-
ки, забезпечення діяльності депутатів, законності, право-
порядку і боротьби з корупцією, з метою планування ді-
яльності Вишгородської районної ради Київської області 

з прийняття рішень, направлених на регулювання госпо-
дарських відносин на території Вишгородського району, а 
також адміністративних відносин між регуляторними ор-
ганами та суб’єктами господарювання, районна рада ви-
рішила:  

!. Затвердити План діяльності Вишгородської районної 
ради Київської області з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2019 рік у новій редакції згідно з додатком.

2. Доручити виконавчому апарату Вишгородської ра-
йонної ради забезпечити оприлюднення цього рішення у 
встановленому законом порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
постійну комісію районної ради з питань регламенту, де-
путатської етики, забезпечення діяльності депутатів, за-
конності, правопорядку і боротьби з корупцією.

Ростислав КИРИЧЕНКО, голова ради                                                                            

Додаток до рішення районної ради від 20.06.2019 року № 597-38-VII

План діяльності Вишгородської районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Рішення Вишгородської районної ради Київської області
від 20 червня 2019 року № 619-38-VI

Про затвердження тарифів на платні послуги, 
які надаються комунальним некомерційним підприємством 

«Вишгородська районна стоматологічна поліклініка» Вишгородської районної ради
Відповідно до статті 43, 60 Закону України «Про місце-

ве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міні-
стрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження 
переліку платних послуг, які надаються в державних і ко-
мунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 
навчальних закладах», розглянувши звернення комуналь-
ного некомерційного підприємства «Вишгородська район-
на стоматологічна поліклініка» Вишгородської районної 
ради, враховуючи висновки і рекомендації постійних ко-
місій районної ради з питань комунальної власності, роз-
витку промисловості, підприємництва та інфраструктури, 
з питань бюджету, фінансів, цінової політики, соціально-

економічного розвитку та інвестиційної діяльності і з пи-
тань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціаль-
ного захисту населення, сім’ї, молоді, спорту та туризму, 
районна рада вирішила:

1. Затвердити тарифи на платні послуги, які надаються 
комунальним некомерційним підприємством «Вишгород-
ська районна стоматологічна поліклініка» Вишгородської 
районної ради згідно з додатком.

2. За достовірність даних, на підставі яких розраховані та-
рифи, персональну відповідальність несе керівник комуналь-
ного некомерційного підприємства «Вишгородська районна 
стоматологічна поліклініка» Вишгородської районної ради.

3. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюд-
нення на офіційному веб-сайті Вишгородської районної ра-
ди та в місцевих друкованих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
постійні комісії районної ради з питань комунальної влас-
ності, розвитку промисловості, підприємництва та інфра-
структури, з питань бюджету, фінансів, цінової політики, 
соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяль-
ності і з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, 
соціального захисту населення, сім’ї, молоді, спорту та ту-
ризму.

Ростислав КИРИЧЕНКО, голова ради

Додаток до рішення районної ради від 20.06.2019 року № 619-38-VІІ

Тарифи на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством  
«Вишгородська районна стоматологічна поліклініка» Вишгородської районної ради

(закінчення на 4-й стор.)
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Назва послуги Вартість 
послуги

ПАРАДОНТОЛОГІЧНИЙ ПРИЙОМ
Зрошення, аплікація слизової оболонки (одне відвідування) 72,13
Кюретаж зубоясневих кишень двох зубів 73,89
Медикаментозна обробка зубоясневих кишень (одне відвідування) 64,04
Шинування однієї функціональної групи зубів шинуючою стрічкою та світлополі-
мерним матеріалом 986,08

Накладання лікувальної пов’язки (до чотирьох зубів) (одне відвідування) 64,15
ХІРУРГІЧНИЙ ПРИЙОМ

Видалення зуба просте 137,53
Видалення тимчасового зуба 83,11
Видалення зуба складне 276,84
Видалення зуба за ортодонтичними показаннями 141,23
Зняття швів 43,33
Накладання швів на лунку після видалення зуба 156,21
Видалення зуба з використанням слизово-періостального клаптя, випилювання 
фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка 890,59

Лікування альвеоліту з кюретажем ямки 136,69
Розкриття абсцесу, дренування 95,11
Операція періостотомії 80,13
Розтин капюшона при перікоронариті 106,49
Резекція капюшона при перікоронариті 123,75
Цистектомія одонтогенної кісти 778,90
Припинення кровотечі після видалення зуба 135,06
Цистектомія з резекцією верхівки кореня 953,78
Постановка імплантанту – І етап 17817,14
Постановка імплантанту – ІІ етап 1557,45
Постановка імпланту – ІІІ етап 1792,20

Дитяча стоматологія
Первинний огляд хворого 41,93
Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу 77,37
Повторне відвідування спеціаліста 41,93
Консультація спеціаліста з планом лікування 41,93

Лікування одного зуба при неускладненому карієсі 
I та II ступеня активності, яке закінчується пломбою з:

цементу Цеміон РХ (ПХ) 233,27
цементу Кетак-моляр 264,70
цементу фуджи 273,67
світлополімерного матеріалу Харізма 223,97

Лікування одного зуба при неускладненому карієсі III ступеня активності, 
яке закінчується пломбою з:

цементу Цеміон РХ (ПХ) 300,82
цементу Кетак-моляр 310,97
цементу фуджи 315,37
світлополімерного матеріалу Харізма 520,98
композитного матеріалу Харізма PPF 320,09
світлополімерного матеріалу Дайрект 562,55
світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат 585,36

Лікування пульпіту тимчасового прикусу у дітей (3 відвідування) з пломбою з:

цементу Цеміон РХ (ПХ) 477,79
цементу Кетак-моляр 518,15
цементу фуджи 551,60
світлополімерного матеріалу Харізма 627,59
світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат 827,73
світлополімерного матеріалу Дайрект 782,27
композитного матеріалу Харізма PPF 615,31

Лікування пульпіту з пломбуванням одного кореня постійного зуба 
або прижиттєвої ампутації пульпи з постійною пломбою з:

цементу Цеміон РХ (ПХ) 992,81
цементу Кетак-моляр 1160,41
цементу фуджи 1294,21
світлополімерного матеріалу Харізма 1040,89
світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат 1441,45
світлополімерного матеріалу Дайрект 1350,23

Лікування пульпіту з пломбуванням двох коренів постійного зуба 
з постійною пломбою з:

цементу Цеміон РХ (ПХ) 1377,29
цементу Кетак-моляр 1464,33
цементу фуджи 1531,23
світлополімерного матеріалу Харізма 1460,36
світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат 1860,91
світлополімерного матеріалу Дайрект 1769,70

Лікування пульпіту з пломбуванням трьох коренів постійного зуба 
з постійною пломбою з:

цементу Цеміон РХ (ПХ) 2015,04
цементу Кетак-моляр 2189,09
цементу фуджи 2322,91
світлополімерного матеріалу Харізма 2045,22
світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат 2646,05
світлополімерного матеріалу Дайрект 2509,22

Лікування періодонтиту тимчасового чи постійного зуба 
імпрегнаційним методом, яке закінчується пломбою з:

Цеміон РХ (ПХ) 571,24
цементу Кетак-моляр 658,27

Назва послуги Вартість 
послуги

цементу фуджи 725,27
світлополімерного матеріалу Харізма 603,51
світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат 803,79
світлополімерного матеріалу Дайрект 758,17

Лікування періодонтиту постійного зуба з пломбуванням одного кореня, 
яке закінчується пломбою з:

Цеміон РХ (ПХ) 974,78
цементу Кетак-моляр 1061,81
цементу фуджи 1128,71
світлополімерного матеріалу Харізма 1041,59
світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат 1241,86
світлополімерного матеріалу Дайрект 1196,25

Лікування періодонтиту постійного зуба з пломбуванням двох коренів, 
яке закінчується пломбою з:

цементу  Цеміон РХ (ПХ) 1263,21
цементу Кетак-моляр 1401,54
цементу фуджи 1414,77
світлополімерного матеріалу Харізма 1348,16
світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат 1648,58
світлополімерного матеріалу Дайрект 1580,17

Лікування періодонтиту постійного зуба з пломбуванням трьох коренів, 
яке закінчується пломбою з:

цементу Цеміон РХ (ПХ) 1662,44
цементу Кетак-моляр 1735,57
цементу фуджи 1887,87
світлополімерного матеріалу Харізма 1759,35
світлополімерного матеріалу Філтек Ультимат 2159,77
світлополімерного матеріалу Дайрект 2068,69

Освітні послуги

Плата за інтернатуру 1400,00

Ортопедичні послуги

Вартість бланків при первинному зверненні 10,00
Первинне обстеження, консультація та підготовка формули при ортопедичній по-
слузі (з одноразовим матеріалом) 230,19

Одиночна штампована металева коронка 340,01
Штампована коронка облицьована пластмасою 503,71
Одиночна пластмасова коронка 455,89
Тимчасова пластмасова коронка виготовлена одномоментно 109,47
Фасетка в штампованому мостоподібному протезі 381,95
Литий зуб у штамповано-паяному мостоподібному протезі 191,05
Металокерамічна коронка в мостоподібному протезі 1437,00
Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі 1037,88
Металопластмасова коронка (або композитна) у мостоподібному протезі 1062,35
Металопластмасовий зуб (або композитний) у мостоподібному протезі 618,61
Лита металева коронка в мостоподібному протезі 874,09
Литий металевий зуб у мостоподібному протезі 279,81
Штампована бюгельна коронка 398,71
Повний знімний протез (пластиковий з корекцією протеза) з пластмасовими зубами 1312,98
Знімний частковий протез з корекцією протеза з пластмасовими зубами (розра-
хунок на один зуб) 1092,91

на кожен додатковий зуб додатково 32,79
Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси 208,85
Припасування твердої ложки на верхню щелепу та зняття відбитку 176,55
Припасування твердої ложки на нижню щелепу та зняття відбитку 223,48
Знімний безпосередній імедіат з корекцією (на один зуб) 880,64
на кожен додатковий зуб додатково 21,16
Вкладка, виготовлена лабораторно 480,89
Спайка коронок, лапка 35,7
Лагодження знімних протезів, в т.ч.:
перелом базису 163,66
два переломи на 1-му базисі 197,36
кріплення 1-го зуба 234,71
кріплення 2-х зубів 262,01
кріплення 3-х зубів 289,31
кріплення 1-го кламера 262,37
кріплення 2-х кламерів 287,72
кріплення 1-го кламера і 1-го зуба 347,18
Лабораторне перебазування знімного протеза (з Фтораксу) 690,31
Зняття суцільнолитої коронки 155
Зняття штампованої коронки 33,45
Цементування штампованої коронки повторне 95,65
Цементування металокерамічної  коронки повторне 141,8
Зняття відбитка силіконовою масою 128,67
Зняття відбитка масою альгінатною 71,47
Вибіркове пришліфування горбиків зубів 420,46
Нормалізація оклюзіонних співвідношень 226,11
Кламер у частковому протезі 44,09
Бюгельний протез на вогнетривкій моделі (на один зуб) 3421,61
на кожен додатковий зуб додатково 44,09
Розбірна модель 172,6

Марина ГаНІЦЬКа, заступник голови ради

Додаток до рішення районної ради від 20.06.2019 року № 619-38-VІІ

Тарифи на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством  
«Вишгородська районна стоматологічна поліклініка» Вишгородської районної ради

Рішення Вишгородської районної ради Київської області 
від 20 червня 2019 року № 619-38-VI

(закінчення. Поч. на 3-й стор.)
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УТ 1
06:00 М/с «Ведмедi-сусiди» 
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 02:00, 
05:00 Новини 
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 Доброго 
ранку, Країно! 
09:35, 21:30 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу «Зворотний вiдлiк» 
11:45, 14:15 Телепродаж 
12:00 Д/ц «Аромати Перу» 
13:10 Бюджетники 
13:45 #ВУКРАЇНI 
14:30 Д/ц «Аромати Мексики» 
15:15 Х/ф «Йосип Прекрасний. 
Намiсник фараона» 
16:55 Д/ц «Кухня По» 
17:30 Перша шпальта 
18:25, 02:25 Тема дня 
19:00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми за кошти Державного 
бюджету 
23:45, 02:50 Погода 
00:00 Телепродаж Тюсо 
03:05 Спiльно 
03:35 Схеми. Корупцiя в деталях 
04:00 Розсекречена iсторiя 
05:30 Д/ц «Елементи» 

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 Снiданок з 
«1+1» 
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 
19:30, 05:15 «ТСН» 
09:30 «Одруження наослiп» 
11:15, 12:20 «Мiняю жiнку» 
14:00 «Сiмейнi мелодрами» 
15:00 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула». 
(12+) 

19:20 «Секретнi матерiали» 
20:45, 21:45 Т/с «Свати 6» 
22:45 «Грошi» 
00:00 «Голос. Дiти 5» 
02:15 Х/ф «Я знову тебе кохаю 2» 

ІНТЕР
05:25, 22:10 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07:00, 08:00, 09:00, 17:40 Новини 
07:10, 08:10 «Ранок з Iнтером» 
09:20, 18:00, 19:00, 02:05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
11:20, 12:25 Х/ф «Солодка жiнка» 
12:00 «Новини» 
14:00 Х/ф «Три тополi на Плющисi» 
15:45 «Чекай мене. Україна» 
20:00, 04:10 «Подробицi» 
21:00 «Речдок. Особливий випадок. 
Фатальна пристрасть» 
00:00 Х/ф «Вершник без голови» 
02:50 «Орел i Решка. Шопiнг» 

ICTV
04:25 Скарб нацiї 
04:35 Еврика! 
04:40 Служба розшуку дiтей 
04:45 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
05:30 Цивільна оборона 
06:25 Факти тижня. 100 хвилин 
08:45 Факти. Ранок 
09:15, 19:25 Надзвичайнi новини 
10:05 Антизомбi. Дайджест 
10:40, 13:20 Т/с «Пес» 16+ 
12:45, 15:45 Факти. День 
16:25 Х/ф «Вбивство у Схiдному 
експресi» 16+ 
18:45, 21:10 Факти. Вечiр 
20:25 Бiльше нiж правда 
21:30 Свобода слова 
23:55 Х/ф «Очi дракона» 18+ 
01:50 Стоп-5 

5 канал
06:00, 09:45, 21:40 Час-Time 
06:20 Невигаданi iсторiї 
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, 22:00, 23:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Час новин 
07:15, 08:10, 21:25, 00:00 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум 
07:20, 12:25, 15:55, 18:15 Погода в 
Українi 
07:25, 08:35 Огляд преси 
07:30 Кордон держави 
07:55, 09:40, 10:55, 13:55, 14:55, 
16:55, 22:55, 23:55, 01:10 Погода на 
курортах 
08:25 Про вiйсько 
09:25, 17:40 Час громади 
10:10, 11:10, 13:10, 16:10, 17:10 
Iнформацiйний день 
12:30 Брифiнг речника Мiнiстерства 
оборони 
12:45 Будемо жити 
14:10 Медекспертиза. Поради 
18:20, 19:30, 02:15 Iнформацiйний 
вечiр 
23:15, 01:15 Машина часу 
00:10 Док. Фiльм 
03:15 Кiно з Я. Соколовою 
04:10 Феєрiя мандрiв 
05:15 Кендзьор 

2+2
06:00 Мультфiльми 
08:00 «Помста природи» 
09:30, 18:15 «Спецкор» 
10:10, 18:50 «ДжеДАI» 
10:50, 19:25 Т/с «Опер за викли-
ком-2» (16+) 
14:50 Х/ф «Земля, забута часом» 
(16+) 

16:25 Х/ф «Люта планета» (16+) 
21:35 Т/с «Касл-3» (16+) 
23:10 Х/ф «Мертва хватка» (18+) 
01:05 «Облом.UA.» 

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 Зоряний шлях 
11:20, 02:30 Реальна мiстика 
12:30, 00:00, 02:15, 04:45 Агенти 
справедливостi 16+ 
14:30 Т/с «Жiночий лiкар- 2» 
15:30 Т/с «Жiночий лiкар - 2» 
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна» 
21:00 Т/с «Подорож до центра душi» 
23:20 Слiдами партiйних спискiв 
01:45 Телемагазин 

ПРЯМИЙ
06:00, 07:15, 08:15 «Новий день» з 
Анатолiєм Анатолiчем, Юлiєю 
Шпачинською, Талою Калатай та 
Миколою Матросовим 
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
18:00, 19:45 «Репортер». Новини 
09:15, 10:15, 11:15 «Ми всi...» з 
Каролiною Ашiон i Павлом 
Рольником 
12:15, 13:15, 14:15, 15:15 «Деталi» з 
Василiсою Фроловою i Олександром 
Близнюком 
16:10 «Кримiнал» зi Славою Вардою 
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя» з Тарасом 
Березовцем та Мариною Леончук 
18:10 «Ехо України» з Матвiєм 
Ганапольським 
20:00 Ток-шоу «Прямий ефiр» зi 
Свiтланою Орловською та Миколою 
Вереснем 

22:00 «Пiдсумки» з Євгеном 
Кисельовим 
23:30 «МЕМ» 

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок 
09:45 Х/ф «Спляча красуня» 
11:00 Х/ф «Зорянi таляри» 
12:00 Сiмейка У 
13:00, 14:00, 15:00, 20:00 Одного разу 
пiд Полтавою 
13:30, 14:30, 22:00 Танька i Володька 
16:00 4 весiлля 
18:00, 00:30 Панянка-селянка 
21:00 Т/с «Село на мiльйон 2» 
23:00 ЛавЛавCar 2 
01:30 Теорiя зради 
02:20 БарДак 
03:10 Вiталька 
05:50 Кориснi пiдказки 

СТБ
06:00 Т/с «Коли ми вдома» 
10:55 МайстерШеф 12+ 
14:20 Ультиматум 16+ 
16:25, 18:00 Х/ф «Вуличнi танцi 3: 
усi зiрки» 
17:30, 22:00 Вiкна-Новини 
18:55 Х/ф «Щира правда» 16+ 
20:50 Т/с «Червона королева» 
22:45 Т/с «Лист очiкування» 
00:55 Детектор брехнi 16+ 

НТН
05:00 «Top Shop» 
06:00 Х/ф «Звинувачується весiлля» 
07:30 Х/ф «Розслiдування» 
08:55 Х/ф «Пiдiрване пекло» 
10:45, 19:30 Т/с «Той, що читає дум-
ки» (16+) 
12:30, 16:30, 19:00, 23:15, 02:10 
«Свiдок» 

12:50 «Таємницi свiту» 
13:25, 03:45 «Речовий доказ» 
14:45, 21:20 Т/с «Хейвен» (12+) 
16:50 «Легенди бандитської Одеси» 
17:25 «Легенди карного розшуку» 
18:20 «Свiдок. Агенти» 
23:45 Т/с «Закон i порядок» (16+) 
01:25 Т/с «Швидка» (12+) 
02:40 «Випадковий свiдок» 
04:05 «Професiї» 

НОВИЙ
04:40 Абзац 
06:25, 07:45 Kids Time 
06:30 М/с «Пригоди кота в чоботях» 
07:50 Х/ф «Земля тролiв» 
09:50 Х/ф «Голоднi iгри: 
Переспiвниця. Частина 1» 16+ 
12:10 Х/ф «Голоднi iгри: 
Переспiвниця. Частина 2» 16+ 
15:00 Х/ф «Червона шапочка» 16+ 
17:00 Аферисти в мережах 16+ 
21:00 Х/ф «Перший удар» 16+ 
22:50 Х/ф «Вовки» 16+ 
00:40 Т/с «Статус вiдносин: 
Заплутано» 12+ 

К 1
06:30 «TOP SHOP» 
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу» 
08:15 «Ух ти show» 
09:15 «Орел i Решка. Шопiнг» 
10:15 Т/с «Мисливцi за релiквiями» 
12:10 Х/ф «Випадковий чоловiк» 
14:00 «Орел i Решка. Навколо свiту» 
16:50 Т/с «Доктор Хто» (16+) 
20:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 
22:00 «Орел i Решка. Морський 
сезон» 
23:00 Х/ф «Секс за обмiном» (18+) 
00:45 «Вiрю не вiрю» 
01:45 «Нiчне життя» 
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УТ 1
06:00 М/с «Ведмедi-сусiди» 
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 
13:00, 15:00, 18:00, 21:40, 23:25, 
02:00, 05:00 Новини 
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 Доброго 
ранку, Країно! 
09:35 Суспiльно-полiтичне ток-шоу 
«Зворотний вiдлiк» 
11:45, 14:15 Телепродаж 
12:00 Д/ц «Аромати Шотландiї» 
13:10 Країна на смак 
14:30 Д/ц «Аромати Мексики» 
15:15 Бюджетники 
15:45 #ВУКРАЇНI 
16:20 Д/ц «Морська кухня» 
17:30 Разом 
18:25, 02:35 Тема дня 
19:00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми за кошти Державного 
бюджету 
22:05, 02:25 UA:Спорт 
22:25 Нашi грошi 
22:55 Д/ц «Дикi тварини» 
00:00 Телепродаж Тюсо 
03:05 Спiльно 
03:35 Перша шпальта 
04:05 По обiдi шоу 
05:30 Д/ц «Подорож вiдкритим космо-
сом» 

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 Снiданок з 
«1+1» 
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 
19:30, 05:15 «ТСН» 
09:30 «Одруження наослiп» 
11:05, 12:20 «Мiняю жiнку» 
13:35 «Сiмейнi мелодрами» 
14:35 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 

17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула». 
(12+) 
19:20 «Секретнi матерiали» 
20:45, 21:50 Т/с «Свати 6» 
22:50, 23:50, 00:50 Т/с «Школа. 
Недитячi iгри». (16+) 
01:40 Т/с «Я знову тебе кохаю 2». 
(12+) 

ІНТЕР
05:25, 22:10 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07:00, 08:00, 09:00, 17:40 Новини 
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Iнтером» 
10:00 Т/с «Там, де твiй дiм» 12+ 
12:00 «Новини» 
12:25 Х/ф «Жандарм i 
iнопланетяни» 
14:40 «Правила виживання» 
15:45, 16:45 «Речдок» 
18:00, 19:00, 02:05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20:00, 04:10 «Подробицi» 
21:00 «Речдок. Особливий випадок. 
Фатальна пристрасть» 
00:00 Х/ф «Погана хороша людина» 
02:50 «Орел i Решка. Шопiнг» 

ICTV
04:10 Скарб нацiї 
04:20 Еврика! 
04:30 Факти 
04:50 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
05:35, 20:20 Цивільна оборона 
06:30 Ранок у великому мiстi 
08:45 Факти. Ранок 
09:15, 19:20 Надзвичайнi новини 
10:05 Бiльше нiж правда 
11:05 Антизомбi. Дайджест 
11:50, 13:25, 16:20 Х/ф «Банди 
Нью-Йорка» 16+ 
12:45, 15:45 Факти. День 

16:30 Х/ф «Сонна Лощина» 16+ 
18:45, 21:10 Факти. Вечiр 
21:30 Т/с «Пес» 16+ 
22:50 Т/с «Майор i магiя» 16+ 
00:50 Т/с «Невиправнi» 16+ 
02:35 Стоп-5 

5 канал
06:00, 09:45, 21:40 Час-Time 
06:15 Огляд преси 
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, 22:00, 23:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Час 
новин 
07:15, 08:10, 21:25, 00:00 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум 
07:20, 12:25, 15:55, 18:15, 23:55 
Погода в Українi 
07:30 Код успiху 
07:45 Будiвельний стандарт 
07:55, 08:55, 09:40, 11:55, 13:55, 
14:55, 16:55, 17:55, 22:55 Погода на 
курортах 
08:20 Про вiйсько 
08:40 ID JOURNAL 
09:20, 17:45 Час громади 
10:10, 11:10, 13:10, 16:10, 17:10 
Iнформацiйний день 
12:30 Брифiнг речника Мiнiстерства 
оборони 
14:10 Медекспертиза. Поради 
18:20, 19:30, 02:15 Iнформацiйний 
вечiр 
23:15, 01:15, 05:15 Машина часу 
00:10 Док. Фiльм 
03:15 Кiно з Я. Соколовою 
04:10 Феєрiя мандрiв 

2+2
06:00 Мультфiльми 
08:00 Т/с «Пляжний коп» (16+) 

09:35, 18:15 «Спецкор» 
10:15, 18:50 «ДжеДАI» 
10:55, 17:15 «Загублений свiт» 
13:00 «Помста природи» 
13:20 Х/ф «Знак пошани» (16+) 
15:20 Х/ф «Вiддача» (16+) 
19:25 Т/с «Опер за викликом-2» (16+) 
21:35, 23:10 Т/с «Касл-3» (16+) 
01:00 «Облом.UA.» 

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, 04:00 Зоряний шлях 
11:20, 02:15 Реальна мiстика 
12:30, 23:30, 04:45 Агенти 
справедливостi 16+ 
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий лiкар - 2» 
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна» 
21:00 Т/с «Подорож до центра душi» 
01:45 Телемагазин 

ПРЯМИЙ
06:00, 07:15, 08:15 «Новий день» з 
Анатолiєм Анатолiчем, Юлiєю 
Шпачинською, Талою Калатай та 
Миколою Матросовим 
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
18:00, 19:45 «Репортер». Новини 
09:15, 10:15, 11:15 «Ми всi...» з 
Каролiною Ашiон i Павлом 
Рольником 
12:15, 13:15, 14:15, 15:15 «Деталi» з 
Василiсою Фроловою i Олександром 
Близнюком 
16:10 «Кримiнал» зi Славою Вардою 
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя» з Тарасом 
Березовцем та Мариною Леончук 
18:10 «Ехо України» з Матвiєм 
Ганапольським 

20:00 Ток-шоу «Прямий ефiр» зi 
Свiтланою Орловською та Миколою 
Вереснем 
22:00 «Пiдсумки» з Євгеном 
Кисельовим 
23:30 «МЕМ» 

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок 
09:45 Х/ф «Про рибалку та його 
дружину» 
11:00 Х/ф «Дiвчинка з сiрниками» 
12:00 Сiмейка У 
13:00, 14:00, 20:00 Одного разу пiд 
Полтавою 
13:30, 14:30, 22:00 Танька i Володька 
15:00, 21:00 Т/с «Село на мiльйон 2» 
16:00 4 весiлля 
18:00, 00:30 Панянка-селянка 
23:00 ЛавЛавCar 2 
01:30 Теорiя зради 
02:20 БарДак 
03:10 Вiталька 

СТБ
06:15 Т/с «Коли ми вдома» 
11:00 МайстерШеф 12+ 
14:25 Ультиматум 16+ 
16:30, 18:00 Х/ф «Щира правда» 16+ 
17:30, 22:00 Вiкна-Новини 
18:55 Х/ф «Знову вдома» 16+ 
20:50 Т/с «Червона королева» 
22:45 Т/с «Лист очiкування» 
00:55 Детектор брехнi 16+ 

НТН
05:00 «Top Shop» 
06:50 Х/ф «Поет i княжна» 
08:30 Ранковий «Свiдок» 
09:00 Х/ф «Балада про солдата» 
10:45, 19:30 Т/с «Той, що читає дум-
ки» (16+) 

12:30, 16:30, 19:00, 23:15 «Свiдок» 
12:50 «Свiдок. Агенти» 
13:30, 03:15 «Речовий доказ» 
14:45, 21:20 Т/с «Хейвен» (12+) 
16:50 «Легенди бандитської Одеси» 
17:20 «Легенди карного розшуку» 
18:20 «Будьте здоровi» 
23:45 Т/с «Закон i порядок» (16+) 
01:25 Т/с «Швидка» (12+) 
02:45 «Випадковий свiдок» 
04:00 «Професiї» 

НОВИЙ
04:10 Абзац 
06:00, 07:15 Kids Time 
06:05 М/с «Пригоди кота в чоботях» 
07:20 Шоу Оля 
08:20 Хто зверху 12+ 
10:00 Дешево та сердито 
12:00 Заробiтчани 
17:00 Кохання на виживання 16+ 
19:00 Вар’яти 12+ 
21:00 Х/ф «Мiстер Крутий» 16+ 
22:50 Х/ф «Омен» 16+ 
01:10 Т/с «Статус вiдносин: 
Заплутано» 12+ 

К 1
06:30 «TOP SHOP» 
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу» 
08:20 «Ух ти show» 
08:40 «Орел i Решка. Шопiнг» 
09:40 Т/с «Мисливцi за релiквiями» 
11:30, 16:40 Т/с «Доктор Хто» (16+) 
13:40 «Орел i Решка. Навколо свiту» 
18:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 
22:00 «Орел i Решка. Морський 
сезон» 
23:00 «Орел i Решка. Перезаванта-
ження 3» 
01:10 «Вiрю не вiрю» 
02:10 «Нiчне життя» 

УТ 1
06:00 М/с «Ведмедi-сусiди» 
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 
13:00, 15:00, 18:00, 21:40, 23:10, 
02:00, 05:00 Новини 
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 Доброго 
ранку, Країно! 
09:30 Т/с «Елiза» 12+ 
11:15 Д/ц «Тайська кухня» 
11:45, 14:15 Телепродаж 
12:00 Д/ц «Аромати Шотландiї» 
13:10 Енеїда 
14:30 Д/ц «Аромати Мексики» 
15:15 Країна на смак 
16:15 Д/ц «Морська кухня» 
17:15, 23:00 Погода 
17:30 Нашi грошi 
18:25, 02:35 Тема дня 
19:00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми за кошти Державного 
бюджету 
22:05, 23:40, 02:25 UA:Спорт 
22:25 Розважальна програма з 
Майклом Щуром повтор 
00:00 Телепродаж Тюсо 
03:05 Спiльно 
03:35 #ВУКРАЇНI 
04:00 Своя земля 

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 Снiданок з 
«1+1» 
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 
19:30, 05:15 «ТСН» 
09:30 «Одруження наослiп» 
11:10, 12:20 «Мiняю жiнку» 
13:40 «Сiмейнi мелодрами» 
14:40 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула». 
(12+) 

19:20 «Секретнi матерiали» 
20:45, 21:45 Т/с «Свати 6» 
22:50, 23:50, 00:55 Т/с «Школа. 
Недитячi iгри». (16+) 
01:50 Т/с «Я знову тебе кохаю 2». 
(12+) 

ІНТЕР
05:25, 22:10 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07:00, 08:00, 09:00, 17:40 Новини 
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Iнтером» 
09:50 Т/с «Там, де твiй дiм» 12+ 
12:00 «Новини» 
12:25 Х/ф «Жандарм i жандарметки» 
14:40 «Правила виживання» 
15:50, 16:45 «Речдок» 
18:00, 19:00, 02:00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20:00, 04:05 «Подробицi» 
21:00 «Речдок. Особливий випадок. 
Фатальна пристрасть» 
00:00 Х/ф «День весiлля доведеть-
ся уточнити» 
02:45 «Орел i Решка. Шопiнг» 

ICTV
04:10 Еврика! 
04:20 Служба розшуку дiтей 
04:25 Студiя Вашингтон 
04:30 Факти 
04:50 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
05:35, 10:05 Цивільна оборона 
06:30 Ранок у великому мiстi 
08:45 Факти. Ранок 
09:15, 19:25 Надзвичайнi новини 
11:05, 13:25, 22:50 Т/с «Майор i 
магiя» 16+ 
12:45, 15:45 Факти. День 
13:55, 16:20 Х/ф «Шлях воїна» 16+ 
16:30 Х/ф «Королi вулиць» 16+ 
18:45, 21:10 Факти. Вечiр 

20:25 Секретний фронт 
21:30 Т/с «Пес» 16+ 
00:50 Т/с «Невиправнi» 16+ 
02:30 Стоп-5 

5 канал
06:00, 09:45, 21:40 Час-Time 
06:20 Кордон держави 
06:35 Про вiйсько 
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, 22:00, 23:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Час 
новин 
07:10, 08:10, 21:25, 00:00 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум 
07:15, 12:20, 15:55, 18:15, 23:55 
Погода в Українi 
07:20 Огляд преси 
07:40 Драйв 
07:55, 08:55, 09:40, 13:55, 14:55, 
16:55, 17:55, 22:55, 01:10 Погода на 
курортах 
08:20 Полiгон 
09:25, 17:45 Час громади 
10:10, 11:10, 13:10, 16:10, 17:10 
Iнформацiйний день 
12:30 Брифiнг речника Мiнiстерства 
оборони 
14:10 Медекспертиза. Поради 
15:25 Енергобезпека 
18:20, 19:30, 02:15 Iнформацiйний 
вечiр 
23:15, 01:15, 05:15 Машина часу 
00:10 Док. фiльм 
03:15 Кiно з Я. Соколовою 
04:10 Феєрiя мандрiв 

2+2
06:00 Мультфiльми 
08:00 Т/с «Пляжний коп» (16+) 
09:35, 18:15 «Спецкор» 

10:15, 18:50 «ДжеДАI» 
10:55, 17:15 «Загублений свiт» 
12:55 «Помста природи» 
13:15 Х/ф «Чорна вода» (16+) 
15:15 Х/ф «Хижаки» (16+) 
19:25 Т/с «Опер за викликом-3» 
(16+) 
21:40, 23:15 Т/с «Касл-3» (16+) 
01:05 «Облом.UA.» 

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, 04:15 Зоряний шлях 
11:20, 02:30 Реальна мiстика 
12:30, 00:00, 02:15, 04:45 Агенти 
справедливостi 16+ 
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий лiкар - 2» 
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна» 
21:00 Т/с «Подорож до центра душi» 
23:20 Гучна справа 

ПРЯМИЙ
06:00, 07:15, 08:15 «Новий день» з 
Анатолiєм Анатолiчем, Юлiєю 
Шпачинською, Талою Калатай та 
Миколою Матросовим 
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
18:00, 19:45 «Репортер». Новини 
09:15, 10:15, 11:15 «Ми всi...» з 
Каролiною Ашiон i Павлом 
Рольником 
12:15, 13:15, 14:15, 15:15 «Деталi» з 
Василiсою Фроловою i Олександром 
Близнюком 
16:10 «Кримiнал» зi Славою Вардою 
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя» з Тарасом 
Березовцем та Мариною Леончук 
18:10 «Ехо України» з Матвiєм 
Ганапольським 

20:00 Ток-шоу «Прямий ефiр» зi 
Свiтланою Орловською та Миколою 
Вереснем 
22:00 «Пiдсумки» з Євгеном 
Кисельовим 
23:30 «МЕМ» 

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок 
09:45 Х/ф «Мавп’ячi витiвки» 
11:30 Сiмейка У 
13:00, 14:00, 20:00 Одного разу пiд 
Полтавою 
13:30, 14:30, 22:00 Танька i Володька 
15:00, 21:00 Т/с «Село на мiльйон 2» 
16:00 4 весiлля 
18:00, 00:30 Панянка-селянка 
23:00 ЛавЛавCar 2 
01:30 Теорiя зради 
02:20 БарДак 

СТБ
06:25 Т/с «Коли ми вдома» 
10:00 МайстерШеф 12+ 
13:35 Ультиматум 16+ 
15:45, 18:00 Х/ф «Знову вдома» 16+ 
17:30, 22:00 Вiкна-Новини 
18:15 Х/ф «Мачуха 
20:50 Т/с «Червона королева» 
22:45 Т/с «Тато напрокат» 
00:50 Детектор брехнi 

НТН
05:00 «Top Shop» 
07:00 Х/ф «Йшов собака по роялю» 
08:30 Ранковий «Свiдок» 
09:00 Х/ф «Очiкування полковника 
Шалигiна» 
10:45, 19:30 Т/с «Той, що читає дум-
ки» (16+) 
12:30, 16:30, 19:00, 23:15, 02:15 
«Свiдок» 

12:50 «Будьте здоровi» 
13:25, 03:10 «Речовий доказ» 
14:45, 21:20 Т/с «Хейвен» (12+) 
16:50 «Легенди бандитської Одеси» 
17:25 «Легенди карного розшуку» 
18:20 «Вартiсть життя» 
23:45 Т/с «Закон i порядок» (16+) 
01:25 Т/с «Швидка» (12+) 
02:45 «Випадковий свiдок» 
03:50 «Професiї» 

НОВИЙ
03:10 Зона ночi 
04:30 Абзац 
06:15, 07:45 Kids Time 
06:20 М/с «Пригоди кота в чоботях» 
07:50 Шоу Оля 
08:50 Хто зверху 12+ 
10:10 Дешево та сердито 
12:00 Заробiтчани 
17:00 Кохання на виживання 16+ 
19:00 Вар’яти 12+ 
21:00 Х/ф «Громобiй» 16+ 
23:10 Х/ф «Син дракона» 
02:50 Т/с «Статус вiдносин: 
Заплутано» 12+ 

К 1
06:30 «TOP SHOP» 
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу» 
08:15 «Ух ти show» 
09:00 «Орел i Решка. Шопiнг» 
10:00 Т/с «Мисливцi за релiквiями» 
11:50, 16:40 Т/с «Доктор Хто» (16+) 
13:40 «Орел i Решка. Навколо свiту» 
18:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 
22:00 «Орел i Решка. Морський 
сезон» 
23:00 «Орел i Решка. Перезаванта-
ження 3» 
01:10 «Вiрю не вiрю» 
02:00 «Нiчне життя» 
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Історія для нащадків

 Північно-кримський ка-
нал – одна з найбільших іри-
гаційних споруд колишнього 
СРСР. До 2014 року канал 
забезпечував до 85% потреб 
Криму в прісній воді. Канал 
споруджено для перекидання 
зарегульованого стоку Дніпра 
в посушливі степові райони 
півдня України з метою зро-
шування сільгоспугідь, водо-
постачання Сімферополя, Се-
вастополя, Судака, Феодосії 
та Керченського півострова.  
Будівництво каналу та зро-
шувальних систем розпочато 
в 1957 році і здійснювалось 
у три черги.    Відкриття пер-
шої черги відбулося 17 жов-
тня 1963 року об 11.45, вибу-
хом було зруйновано останній 
земляний пересип на Переко-
пі. Червону стрічку на відкрит-
ті перерізав перший секретар 
ЦК КПРС Микита Хрущов. 

У 1963 році вода само-
пливом транспортувалася до 
Красноперекопська, у верес-
ні 1965 року – до Джанкоя, 
у 1971 році, за допомогою 
помпових станцій – до Кер-
чі. Будівництво завершено 
29 грудня 1975 року із вво-
дом в експлуатацію Станцій-
ного водосховища. Проектна 
площа зрошення – 187,7 тис. 
га Присиваської низовини, 
південного узбережжя Кар-
кінітської затоки, централь-
ної частини степового Кри-
му, Тарханкутського плато. 
Довжина магістралі 402,6 
км; проектна потужність 294 
куб.м/с води; середня шири-
на – 10-15 м; максимальна 
глибина – до 6 м.

У квітні 1979 року розпоча-
лося будівництво другої чер-
ги. Проектна площа зрошення 
– 80 тис. га. Головною метою 
цієї черги було забезпечення 
водою Сімферополя і Півден-

ного узбережжя Криму, по-
близу села Скворцове зведе-
но Міжгірне водосховище (50 
млн куб.м). Будівництво дру-
гої черги було завершено у 
1986 році. З’єднувальний ка-
нал (46 км) поєднав Роздоль-
ненський і Чорноморський ка-
нали 5 насосними станціями, 
що піднімали воду на висоту 
88 м. Заплановані водосхови-
ща Заповідне-1 і Заповідне-2, 
південніше Сімферополя, че-
рез брак коштів так і не були 
побудовані.

15 липня 1983 року роз-
почалося будівництво тре-
тьої черги каналу. Проектна 
площа зрошення – 89,3 тис. 
га. Проектна потужність 100 
куб.м/с води. Через складну 
економічну ситуацію в СРСР 
в 1980-х роках третя черга за-
лишилась недобудованою, а 
будівництво четвертої черги 
так і не розпочато.

Одночасно з будівництвом 
каналу та його зрошувальних 
систем розвивалась інфра-
структура степових районiв 
Криму та Херсонщини, збіль-
шувалась чисельність сіль-
ського населення в районах 
інтенсивного зрошувального 
землеробства.

Починається Північно-
Кримський канал з Кахов-
ського водосховища поблизу 
Нової Каховки і тече на пів-
день, через Причорноморську 
низовину і Перекопський пе-
решийок, до Криму. Довжи-
на каналу становить 402,6 
км, ширина від 110–120 м 
(до Краснознам’янського ка-
налу) до 25-30 м (поблизу 
Джанкоя), середня глибина 
4,6 м. Максимальна пропус-
кна здатність становить 380 
куб.м/с. Перша ділянка ка-
налу (208,9 км) – самоплив-
на, на інших ділянках працює 

чотирисхідчастий машинний 
водопідйом. Площа систем з 
самопливним зрошенням – 
35 тис. га. Далі вода по ма-
гістральному каналу подаєть-
ся за допомогою чотирьох на-
сосних станцій: №1 Джанкой 
(висота підйому води – 9,2 
м); №2 смт Совєтський (ви-
сота підйому води – 25,6 м); 
№3 та №4 біля Зеленого Яру 
подають воду трубопроводом 
(довжиною 30 км, діаметром 
900 і 1200 мм) на водоочис-
ні споруди міста Керч та в ре-
зервне водосховище Станцій-
не (Керченське).

Від магіcтрального Північ-
но-Кримського каналу відхо-
дять Краснознам’янський ка-
нал, а на території Криму, ра-
зом з іншими розподільчими 
каналами, – три великі зро-
шувально-обводнювальні гіл-
ки загальною довжиною 300 
км: Роздольненська (яка далі 
переходить в З’єднувальний 
канал, від якого відходить 
Західно-Чорноморська гілка, 
та Сакський канал), Черво-
ногвардійська гілка та Азов-
ський рисовий канал. В Кри-
му загальна довжина каналь-
ної мережі систем зрошення 
Північно-Кримського кана-
лу становить 10761,1 км. Із 
Північно-Кримського каналу 
одержує живлення також Ча-
плинська зрошувальна систе-
ма Херсонської області (17,2 
тис. га).

На ділянках магістрально-
го каналу, його відгалужень і 
розподільників, де у зв’язку з 
геологічними умовами втра-
ти води на фільтрацію дуже 
великі, є захисні антифіль-
траційні екрани (бетонне об-
лицювання (200 км), поліе-
тиленова плівка, прикрита 
монолітним або збірним за-
лізобетоном, ущільнений су-
глинковий екран тощо), а в 
інших випадках канали про-
ходять у природних ґрунтах. 
Внутрішньо-господарські ка-
нали були виконані у залізо-
бетонних лотках і закритих 
трубопроводах.

 Загальний об’єм води, що 
подавався по каналу в радян-
ські часи, становив: для по-
треб побутового і технічного 
водопостачання, – 0,41 млрд 
куб.м, для зрошування – 3,51 
млрд куб.м на рік. Кожен рік 
(до 2014 року) на Кримський 
півострів на потреби питного 
водопостачання та зрошення 
каналом подавалось понад 
1,2 млрд куб.м дніпровської 
води, що становить 85% від 
загального обсягу водоспо-
живання в Автономній респу-
бліці Крим. Для забезпечення 
гарантованого водопостачан-
ня побудовано та наповню-
валось шість наливних во-
доймищ в Криму (Феодосій-
ське, Фронтове, Ленінське, 
Самарлинське, Старокрим-
ське, Керченське (Станційне), 
Міжгірне, 126 насосних стан-

цій для подачі води на зрошу-
вальні землі, 256 інших вели-
ких гідротехнічних споруд; 
здійснювалось телемеханіч-
не керування гідротехнічни-
ми затворами й автоматичне 
керування великими насосни-
ми станціями. Для запобіган-
ня підйому ґрунто-іригаційних 
вод та вторинного засолення 
ґрунтів у зоні зрошення Пів-
нічно-Кримського каналу було 
побудовано дренажні систе-
ми, загальна довжина колек-
торно-дренажних мереж яких 
в АР Крим становить близько 
14 тисяч кілометрів.

Канал працює сезонно – з 
березня по грудень.

Станом на 2013 рік в АР 
Крим з 400 тисяч зрошуваль-
них земель використовува-
лось 141 тисяча га; з 30 тис. 
га рисових чеків – лише 15,5 
тис. га. Урожайність рису за 
часів Радянського Союзу ста-
новила 40-50 ц/га.

Уже в перші роки побудови 
зрошувальної системи внаслі-
док особливих гідрогеологіч-
них умов під впливом зрошен-
ня рівні ґрунтових вод почали 
різко підніматися. Для локалі-
зації цих шкідливих наслідків 
почали прокладати закритий 
горизонтальний дренаж. У по-
бут увійшла фраза: «Зрошен-
ня на фоні дренажу». До 1981 
року зрошувана площа з дре-
нажем займала близько 100 
тис. га. 

31 жовтня 1966 року на 92 
км Північно-Кримського ка-
налу через недбалість при 
будівництві сталася аварія, 

внаслідок якої було затопле-
но 1,8 тис. га поблизу сели-
ща Ставки Херсонської об-
ласті. Через два роки аварія 
трапилась в Джанкойському 
районі.

Загальні втрати води че-
рез випаровування на відкри-
тих ділянках і просочування в 

ґрунт на земляних ділянках 
становить 50%.

Важливою проблемою за-
лишається засолення ґрунтів, 
забруднення природних во-
дойм мінеральними добрива-
ми (фосфатами і гербіцидами).

Підготував 
Лаврентій КРаВЕЦЬ

Українська рукотворна ріка

Каховський магістральний канал – штучний 130-кіло-
метровий канал, споруджений у 1979 році для зрошування 
сільськогосподарських угідь та водопостачання сільських 
населених пунктів Херсонської і Запорізької областей. Во-
да у канал подається насосною станцією продуктивністю 530 
куб.м/с на висоту 24,3 м. На каналі побудовано чотири шлю-
зи-регулятори, 12 випусків води в міжгосподарські канали, 
залізничний міст, 12 автодорожних мостів і пішохідний. З 
Каховського каналу починаються магістральні канали При-
азовської, Сірогозької, Генічеської, Каланчацької і Перекоп-
ської зрошувальних систем. У 1985 у зоні каналу зрошува-
лось 195000 гектарів земель. 

Каховське водосховище 
– одне із шести великих во-
досховищ у каскаді на Дні-
прі, розташоване в Запо-
різькій, Дніпропетровській і 
Херсонській областях Укра-
їни. З водоймища почина-
ються Каховський канал, 
канал Дніпро – Кривий Ріг і 
Північно-Кримський канал. 
Рукотворне водоймище по-
крило водою величезну те-
риторію найродючіших зе-
мель, зокрема й дніпровські 
плавні. Мережа каналів за-
йняла величезну терито-
рію, перетворивши посуш-
ливу Таврію у сприятливу 
для землеробства зону.

Канал Дніпро – Кривий Ріг – канал у Дніпропетровській 
області, споруджений 1957-1961 роках для водопостачання 
промислових районів Криворіжжя. Загальна довжина магі-
стрального каналу 41,3 км.  За допомогою насосних стан-
цій вода, долаючи підйом 80 м, подається до штучного Пів-
денного водосховища об’ємом 57,3 млн куб.м, яке каналом 
з’єднане з річкою Саксагань. У комплекс гідротехнічних спо-
руд входять 4 насосні станції, гребля Південного водосхо-
вища, фільтрувальна станція з очисними спорудами тощо. 
Вода каналу використовується й для зрошування прилеглих 
земель (у 1977 році 26 тис. га). У 1979 р. проводились робо-
ти з реконструкції каналу, річна потужність збільшилася із 
500 млн куб.м до 1 млрд куб.м. Загальний забір води з Ка-
ховського водосховища для Кривого Рогу становить 616 млн 
куб.м на рік, зокрема на питні і технічні потреби – 480 млн, 
на зрошування – 93 млн. 

Водна криза в Криму 
Після анексії Криму Росією місцева влада не уклала від-

повідної угоди з Держводагентством і не розрахувалася з 
боргами за перекачування води (близько 1,5 млн гривень), 
здійснювався несанкціонований забір води. У зв’язку з цим 
Україна перекрила надходження води до анексованого Ро-
сією півострова через Північно-Кримський канал. У травні 
2014 року Україна почала будувати поблизу Каланчака, на 
мосту поблизу траси Херсон – Армянськ, пункт обліку подачі 
води до Криму і перекрила подачу води на півострів.

Для забезпечення питною водою Судаксько-Феодосій-
ського регіону за дорученням уряду Російської Федерації і 
незаконної Ради Міністрів окупованого Криму Рескомвод-
госп організував у травні 2014 року перекидання частини 
стоку річки Біюк-Карасу (5 куб.м/с) до Північно-Кримського 
каналу для наповнення Феодосійського водосховища.

Нещодавно колишній мер столиці Росії Москви Юрій Луж-
ков запропонував постачати Крим водою з російського Крас-
нодарського краю. Одіозний політик пропонує вилучити на 
території Росії частину стоків Дніпра і Десни обсягом 3-4  
кубічних кілометри, направити його в басейн Оки, подолав-
ши водоводом пологий вододіл висоти близько 30 метрів. 
А далі по Жиздрі, Оці у Волгу і Дон з подальшим перекачу-
ванням через Керченську протоку в кінцеву частину Північ-
но-Кримського каналу і реверсною подачею води по ньому 
на всю територію Криму з застосуванням найсучасніших во-
дозберігаючих технологій. Як політик Лужков може сказати 
що завгодно, але технічно це зробити надзвичайно важко. 
Виникає питання, а для чого це все? Навіщо було анексува-
ти Крим? Чи не краще жити тихо-мирно і вирішувати про-
блеми екології, яких і без рукотворних вистачає? Але все 
як завжди – у Росії спочатку проблеми створюють, а потім 
шукають винних і як проблеми вирішити… Старі російські 
граблі, одначе…

 Думка фахівців
Почесний меліоратор України Георгій 

Капшук: «Якщо канал не буде використо-
вуватися – то, прощавай, Північно-Крим-
ський! Влітку, коли ґрунт нагрівається до 
60 градусів, а води немає - залізобетон ко-
робить, веде. Одинадцять тисяч кілометрів 
каналів міжгосподарських, зрошувальних і 
трубопроводів! Йому без води стояти вліт-
ку не можна».

Генеральний директор підприємства 
«Вода Криму» Володимир Баженов заявив, 
що влітку на півострові відчувають найго-
стріший дефіцит дніпровської води. На йо-
го думку, без вирішення проблеми з водо-
постачання Крим довго не протримається, 
оскільки підземні запаси води рано чи пізно 
закінчаться. 

Заступник директора Інституту водних 
проблем і меліорації, колишній перший за-
ступник голови Державного агентства вод-
них ресурсів Михайло Яцюк сумнівається в 
тому, що з іншого боку Керченської прото-
ки є досить води для перекидання в Крим. 
«Перший аспект: чи є в Краснодарському 
краї додаткові ресурси, щоб їх перекидати? 
Другий аспект: чи є інфраструктура для по-
дачі води? На сьогодні, у зв’язку із змінами 
клімату, немає ні водних ресурсів, ні інфра-
структури, яка подавала б цю воду в Крим. 
Так що це утопічні проекти. При будівництві 
Керченського моста розглядалась можли-
вість будівництва водоводу, але це дуже 
складний і економічно затратний проект на 
тлі відсутності водних ресурсів, які можна бу-

ло б постачати в Крим. Це мільйони кубоме-
трів, а в Краснодарському краї і так може 
бути дефіцит води. А коли про такі речі го-
ворять політики, їх пропозиції, перш за все, 
політичні. З наукової точки зору це надзви-
чайно складний проект. 3-4 кубічних кіло-
метра – це значні обсяги, для перекидання 
яких знадобиться будівництво складної інф-
раструктури. Простіше підняти питання про 
відновлення роботи Північно-Кримського ка-
налу, тому що Крим скоро стане територією 
величезних екологічних проблем. Повністю 
змінюється вся флора і фауна в зв’язку з не-
стачею води, і мені здається, що незворотні 
процеси вже почалися. Якщо російська вла-
да не зможе вирішити проблему водозабез-
печення Криму, ми будемо мати там зону 
надзвичайної екологічної ситуації.

Заступник міністра природних ресурсів і 
екології Росії Є. Кисельов висловив стурбо-
ваність з приводу засолення підземних вод: 
«Головна проблема Криму - водоспоживан-
ня. Воно зараз багато в чому стримується, а 
якби ми включили полив виноградників, ри-
сових полів, зрошуваних полів, то, звичайно, 
не змогли б дотримати баланс споживання. 
На поточний момент проблема Криму вирі-
шена за рахунок підземних вод, навіть з ура-
хуванням перекритого каналу. Безумовно, 
актуальна проблема, це взаємообмін соло-
них вод Азовського і Чорного морів і підзем-
них джерел. Така тенденція є, тому ми по-
винні контролювати цей процес. Водовідбір 
повинен бути ретельно спланований, щоб 
уникнути можливих негативних наслідків у 
майбутньому. Це дуже важливо».
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До Дня молоді

Поле «Енергетика»  готове приймати команди 

Свято молоді у Вишгороді було мегакрутим та драйвовим

У суботу, 29 червня, виш-
городська набережна пере-
творилась на епіцентр драй-
ву, веселощів та мегакрутих 
емоцій. У місті відзначали 
День молоді. Цьогорічне 
свято можна по праву назва-
ти найяскравішою подією лі-
та 2019 року на теренах Ки-
ївської області. Принаймні, 
це відзначили і самі вишго-
родці та гості свята. 

Нікого не залишила бай-
дужим насичена програма 
свята, адже організатори по-
дбали про те, щоб кожен міг 
знайти цікаве заняття для се-
бе: водний футбол, круте шоу 
байкерів із показовими ви-
ступами каскадерів, музична 
локація, де кожен мав змогу 
отримати майстер-клас гри 
на музичних інструментах, 
батут для дітей та дорослих, 
бої на водних пістолетах, ве-
селі «бої» у костюмах бор-
ців сумо. Для відпочинку бу-
ло облаштовано лаунж-зону 
(легка, фонова музика із за-

спокійливими композиціями). 
Родзинкою свята стала 

вечірня дискотека за учас-
ті відомих діджеїв та гурту 
«MOZGI». Після виступів ар-
тисти заявляли, що їм сподо-
бався рівень проведення за-
ходу – звук та облаштування 
сцени, а також велика кіль-
кість щирих вишгородських 
глядачів. Зазначили також, 
що вишгородці — неймовірно 
вдячна та драйвова публіка. 

Завершальним акордом 
стали метофани. Так, це бу-
ло видовищно, але виклика-
ло шквал обурення у соціаль-
них мережах. Еко-активісти 
скаржилися на післясвяткову 
мішуру, на що міський голо-
ва Олексій Момот сказав: «Це 
був найкращий День молоді в 
місті на моїй пам`яті. Стільки 
людей наша набережна ще 
не збирала — це факт! Так, 
з метофанами трохи невдало 
вийшло, хоча виглядало дуже 
ефектно і приголомшливо… І 
нашим комунальникам дове-

лось гарненько попрацювати, 
щоб усе прибрати. Проте, по-
годьтеся, це було неймовірно 
драйвово». 

Свято вдалося. День моло-
ді – це не лише свято юнос-
ті, веселощів та позитиву, а 
й просто чудовий привід зі-
братися гарною компанією та 
відмінно провести час. Свято 
тих, хто відчуває себе юним 
та повним сил і енергії. Адже 
молодість – це не цифра у 
паспорті, а стан душі. Це по-
ра, яка дає можливість для 
творчості, пошуку та пере-
мог, час для реалізації сміли-
вих задумів і планів, відпові-
дальності, самовизначення в 
суспільному житті.

Молодіжна рада Вишго-
родщини, яка і була ініціато-
ром відзначення цього свята, 
щиро дякує народному депу-
тату України Ярославу Мос-
каленку за допомогу в орга-
нізації такого крутого святку-
вання. Про це вони написали 
на своїй сторінці у Фейсбук: 

«Те відчуття, коли свято за-
кінчилось, а емоції і досі пе-
реповнюють! Вчорашній День 
молоді у Вишгороді був мега-
крутим і драйвовим! Ми ду-
же хотіли, аби це свято стало 
вдалим стартом роботи ініці-

ативної молоді Вишгородщи-
ни. Судячи з кількості гостей 
та відгуків у соціальних мере-
жах – нам це вдалось. Ідей бу-
ло дуже багато, але і термі-
ни підпирали... По правді, ми 
дуже хвилювались, але все 

склалось навіть краще, аніж 
сподівались. Величезний рес-
пект Ярославу Москаленку, 
який долучився до нашої іні-
ціативи і завдяки якому все 
вдалось реалізувати!».

Вікторія ШМИГОРа

Нещодавно шануваль-
ники футболу, вболіваль-
ники ФК «Чайка» та всі не-
байдужі до спорту вишго-
родці відзначили приємну 
подію — відкриття рекон-
струйованого тренуваль-
ного футбольного поля та 
баскетбольного майданчи-
ка на стадіоні «Енергетик». 

Близько року тому спор-
тивний актив міста та осо-
бисто Вишгородський місь-
кий голова Олексій Момот 
звернулися до народного 
депутата України Ярослава 
Москаленка з проханням 
допомогти відремонтувати 
так зване «нижнє поле» для 
тренувань. Дійсно, за попе-
редні роки штучне покрит-
тя цього поля значно зноси-
лося, і ніякі косметичні ла-
тання вже не допомагали. 

Активісти попали в точку, 
адже Ярослав Миколайо-
вич до спорту, а особливо 
до футболу, безпосеред-
ньо причетний. Ось таким 
чином за лічені місяці по-
ле оснастили штучним по-
криттям італійського вироб-
ництва. Матеріал відповідає 
усім європейським стандар-
там та має надзвичайно ви-
сокий термін експлуатації. 
Це і не дивно, бо виробник 
—  одна з найбільш фут-
больних країн Європи. 

Отже, як професійні фут-
болісти, так і любителі вже 
випробовують новенький 
газон. Варто зазначити, 
що це лише перший етап 
у масштабній реконструк-
ції стадіону «Енергетик». 
На сьогодні вже розробле-
но проект і ескізи побудо-

ви багатофункціонального 
спортивного комплексу. На 
стадіоні з’явиться гімнас-
тичний і тренажерний зали, 
зал для бойових мистецтв, 
боксу, настільного тенісу. 
Навколо футбольного поля 
з’являться трибуни на де-
кілька тисяч місць, причо-

му частина їх буде під наві-
сом. Відповідно стадіон ма-
тиме й сучасні роздягальні 
із душовими. 

– Я сподіваюся, що вся 
наша робота увінчається 
успіхом, – зазначив Ярос-
лав Миколайович. – Лише 
на сучасній спортивній інф-

раструктурі ми зможемо ви-
ховати вишгородських зірок 
на кшталт Шевченка, Мес-
сі чи Рональдо, а вихованці 
спортклубів та ДЮСШ Виш-
городщини і надалі нас ра-
дуватимуть спортивними 
здобутками.

У день відкриття на онов-

леному стадіоні відбувся то-
вариський матч між коман-
дами збірної України серед 
ветеранів та збірної ветера-
нів Вишгорода. Також дитя-
чі футбольні команди міста 
отримали футбольні м’ячі 
від Ярослава Москаленка.  

Вікторія ШМИГОРа

Політична реклама
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УТ 1
06:00 М/с «Ведмедi-сусiди» 
06:30 М/с «Врумiз» 
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 21:40, 23:10, 02:00, 05:00 
Новини 
07:10, 17:15, 23:00 Погода 
07:20, 08:10 Д/ц «Тваринна зброя» 
08:30, 04:30 #ВУКРАЇНI 
09:15 Т/с «Елiза» 12+ 
11:10 Д/ц «Тайська кухня» 
11:45, 14:15 Телепродаж 
12:00 Д/ц «Аромати Шотландiї» 
13:10 UA:Фольк. Спогади 
14:30 Д/ц «Аромати Мексики» 
15:15 Енеїда 
16:15 Д/ц «Морська кухня» 
17:30 Перший на селi 
18:25, 02:35 Тема дня 
19:00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми за кошти Державного 
бюджету 
22:05, 23:40, 02:25 UA:Спорт 
22:25 Схеми. Корупцiя в деталях 
00:00 Телепродаж Тюсо 
03:05 Спiльно 
03:35 Разом 
04:05 52 вiкенди 
05:30 Д/ц «Подорож вiдкритим космо-
сом» 

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 Снiданок з 
«1+1» 
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 
19:30, 05:30 «ТСН» 
09:30 «Одруження наослiп» 
11:20, 12:20 «Мiняю жiнку» 
13:35 «Сiмейнi мелодрами» 
14:35 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 
17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула». 
(12+) 

19:20 «Секретнi матерiали» 
20:30 «Чистоnews» 
20:40, 21:45 Т/с «Свати 6» 
22:30 «Право на владу» 
00:55 Т/с «Школа. Недитячi iгри». 
(16+) 
01:50 Т/с «Я знову тебе кохаю 2». 
(12+) 

ІНТЕР
05:20, 22:05 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07:00, 08:00, 09:00, 17:40 Новини 
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Iнтером» 
10:00 Т/с «Там, де твiй дiм» 12+ 
12:00 «Новини» 
12:25 Х/ф «Чотири мушкетери 
Шарло» 
14:45 «Правила виживання» 
15:50, 16:45 «Речдок» 
18:00, 19:00, 01:55 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20:00, 04:15 «Подробицi» 
21:00 «Речдок. Особливий випадок. 
Фатальна пристрасть» 
00:00 Х/ф «Єдина» 
02:40 «Орел i Решка. Шопiнг» 
03:50 «Подорожi в часi» 
05:00 «Top Shop» 

ICTV
04:10 Скарб нацiї 
04:20 Еврика! 
04:25 Студiя Вашингтон 
04:30 Факти 
04:50 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
05:35 Цивільна оборона 
06:30 Ранок у великому мiстi 
08:45 Факти. Ранок 
09:15, 19:20 Надзвичайнi новини 
10:05 Секретний фронт 
11:50, 13:20 Т/с «Майор i магiя» 16+ 
12:45, 15:45 Факти. День 
13:35 Х/ф «Королi вулиць» 16+ 

16:20 Х/ф «Прем’єр-мiнiстр» 16+ 
18:45, 20:55 Факти. Вечiр 
20:15 Антизомбi 
21:15 Т/с «Пес» 16+ 
22:30 Новi лiдери 2 
00:15 Т/с «Невиправнi» 16+ 
02:10 Стоп-5 

5 канал
06:00, 09:45, 21:40 Час-Time 
06:15, 07:20 Огляд преси 
06:20, 23:15, 01:15, 05:35 Машина 
часу 
06:45 Час новин. Київ 
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, 22:00, 23:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Час 
новин 
07:10, 08:10, 21:25, 00:00 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум 
07:15, 12:25, 15:55, 18:15, 23:55 
Погода в Українi 
07:25 MEDекспертиза 
07:55, 08:55, 09:40, 14:55, 16:55, 
17:55, 22:55 Погода на курортах 
08:20 Невигаданi iсторiї 
09:25, 17:45 Час громади 
10:10, 11:10, 13:10, 16:10, 17:10 
Iнформацiйний день 
12:30 Брифiнг речника Мiнiстерства 
оборони 
12:40 Будемо жити 
14:10 Медекспертиза. Поради 
18:20, 19:30, 02:15 Iнформацiйний 
вечiр 
00:10 Док. фiльм 
03:15 Кiно з Я. Соколовою 
04:10 Феєрiя мандрiв 
05:15 Полiгон 

2+2
06:00 Мультфiльми 
08:00 Т/с «Пляжний коп» (16+) 

09:35, 18:15 «Спецкор» 
10:15, 18:50 «ДжеДАI» 
10:55, 17:15 «Загублений свiт» 
12:55 «Помста природи» 
13:35 Х/ф «Втрачений скарб « (16+) 
15:25 Х/ф «Загадки Сфiнкса» (16+) 
19:25 Т/с «Опер за викликом-3» 
(16+) 
21:45, 23:20 Т/с «Касл-3» (16+) 
01:10 «Облом.UA.» 

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 Зоряний шлях 
11:20, 02:30 Реальна мiстика 
12:30, 00:00, 02:15 Агенти 
справедливостi 16+ 
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий лiкар - 2» 
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна» 
21:00 Т/с «Подорож до центра 
душi» 
23:20 Слiдами партiйних спискiв 

ПРЯМИЙ
06:00, 07:15, 08:15 «Новий день» з 
Анатолiєм Анатолiчем, Юлiєю 
Шпачинською, Талою Калатай та 
Миколою Матросовим 
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
18:00, 19:45 «Репортер». Новини 
09:15, 10:15, 11:15 «Ми всi...» з 
Каролiною Ашiон i Павлом 
Рольником 
12:15, 13:15, 14:15, 15:15 «Деталi» з 
Василiсою Фроловою i Олександром 
Близнюком 
16:10 «Кримiнал» зi Славою Вардою 
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя» з Тарасом 
Березовцем та Мариною Леончук 
18:10 «Ехо України» з Матвiєм 
Ганапольським 

20:00 Ток-шоу «Прямий ефiр» зi 
Свiтланою Орловською та Миколою 
Вереснем 
22:00 «Пiдсумки» з Євгеном 
Кисельовим 
23:30 «МЕМ» 

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок 
09:45 Х/ф «Мармадюк» 
11:30 Сiмейка У 
13:00, 14:00, 20:00 Одного разу пiд 
Полтавою 
13:30, 14:30, 22:00 Танька i Володька 
15:00, 21:00 Т/с «Село на мiльйон 2» 
16:00 4 весiлля 
18:00 Панянка-селянка 
23:00 ЛавЛавCar 2 
02:00 Теорiя зради 
02:50 БарДак 
03:40 Вiталька 
05:50 Кориснi пiдказки 

СТБ
06:40 Т/с «Коли ми вдома» 
10:15 МайстерШеф 12+ 
13:35 Ультиматум 16+ 
15:45, 18:00 Х/ф «Мачуха» 
17:30, 22:00 Вiкна-Новини 
18:50 Х/ф «Весiльний переполох» 
20:50 Т/с «Червона королева» 
22:45 Т/с «Тато напрокат» 
00:40 Детектор брехнi 

НТН
05:00 «Top Shop» 
06:45 Х/ф «Гетьманськi клейноди» 
08:30 Ранковий «Свiдок» 
09:00 Х/ф «Роби –раз!» (16+) 
10:45, 19:30 Т/с «Той, що читає дум-
ки» (16+) 
12:30, 16:30, 19:00, 23:15, 02:15 
«Свiдок» 
12:50 «Вартiсть життя» 

13:30, 03:15 «Речовий доказ» 
14:45, 21:20 Т/с «Хейвен» (12+) 
16:50 «Легенди бандитської 
Одеси» 
17:25 «Легенди карного розшуку» 
18:20 «Правда життя» 
23:45 Т/с «Закон i порядок» (16+) 
01:25 Т/с «Швидка» (12+) 
02:45 «Випадковий свiдок» 
04:00 «Професiї» 

НОВИЙ
04:45 Служба розшуку дiтей 
04:50 Зона ночi 
05:20 Абзац 
06:05, 07:35 Kids Time 
06:10 М/с «Пригоди кота в чоботях» 
07:40 Шоу Оля 
08:40 Хто зверху 12+ 
10:10 Дешево та сердито 
12:10 Заробiтчани 
17:00 Кохання на виживання 16+ 
19:00 Вар’яти 12+ 
21:00 Х/ф «Сталеве серце» 16+ 
23:00 Х/ф «Мисливцi за розумом» 
18+ 
01:10 Т/с «Статус вiдносин: 
Заплутано» 12+ 

К 1
06:30 «TOP SHOP» 
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу» 
08:15 «Ух ти show» 
08:50 «Орел i Решка. Шопiнг» 
09:50 Т/с «Мисливцi за релiквiями» 
11:30, 16:40 Т/с «Доктор Хто» (16+) 
13:40 «Орел i Решка. Навколо свiту» 
18:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 
22:00 «Орел i Решка. Морський 
сезон» 
23:00 «Орел i Решка. Перезаванта-
ження 3» 
01:15 «Вiрю не вiрю» 
02:10 «Нiчне життя» 
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УТ 1
06:00 М/с «Ведмедi-сусiди» 
06:30 М/с «Врумiз» 
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 21:40, 01:20, 05:00 Новини 
07:10 Погода 
07:20, 08:10 Д/ц «Тваринна зброя» 
08:30 #ВУКРАЇНI 
09:15 Т/с «Елiза» 12+ 
11:10 Д/ц «Тайська кухня» 
11:45, 14:15 Телепродаж 
12:00 Д/ц «Аромати Iспанiї» 
13:10, 02:40 Сильна доля 
14:30 Д/ц «Аромати Пiвденної 
Африки» 
15:15 UA:Фольк. Спогади 
16:15 Д/ц «Морська кухня» 
17:30 Схеми. Корупцiя в деталях 
18:25, 02:10 Тема дня 
19:00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми за кошти Державного 
бюджету 
22:05, 01:45 UA:Спорт 
22:35 Перша шпальта 
23:10 Як дивитися кiно 
23:40 Х/ф «На межi» 16+ 
03:30 Своя земля 
04:05 Розсекречена iсторiя 
05:30 Д/ц «Подорож вiдкритим космо-
сом» 

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 Снiданок з 
«1+1» 
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 
19:30, 05:00 «ТСН» 
09:30 «Одруження наослiп» 
11:10, 12:20 «Мiняю жiнку» 
13:40 «Сiмейнi мелодрами» 
14:40 Т/с «Величне столiття. 
Роксолана» 

17:10 Т/с «Наречена зi Стамбула». 
(12+) 
19:20 «Секретнi матерiали» 
20:20 «Чистоnews» 
20:30, 22:35 «Лiга смiху» 
00:35 Драма «Я – початок». (16+) 
02:25 «Київ Вечiрнiй» 

ІНТЕР
05:30, 22:15 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07:00, 08:00, 09:00, 17:40 Новини 
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з Iнтером» 
10:00 Т/с «Там, де твiй дiм» 12+ 
12:00 «Новини» 
12:25 Х/ф «Четверо проти 
кардинала» 
14:40 «Правила виживання» 
15:50, 16:45, 00:05, 01:00 «Речдок» 
18:00, 01:55 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20:00 «Подробицi тижня» 
21:00 «Подробицi вибору» 
03:25 «Орел i Решка. Шопiнг» 

ICTV
04:00 Скарб нацiї 
04:10 Еврика! 
04:20 Служба розшуку дiтей 
04:25 Студiя Вашингтон 
04:30, 01:40 Факти 
04:50 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
05:35 Цивільна оборона 
06:30 Ранок у великому мiстi 
08:45 Факти. Ранок 
09:15, 19:25 Надзвичайнi новини 
10:05 Антизомбi 
11:00, 16:30, 02:05 Скетч-шоу «На 
трьох» 16+ 
12:45, 15:45 Факти. День 
13:25, 16:20, 23:20 Т/с 
«Марк+Наталка» 16+ 

18:45 Факти. Вечiр 
20:10, 21:45 Дизель шоу 12+ 

5 канал
06:00, 09:45, 21:40, 03:00 Час-Time 
06:15, 08:25 Огляд преси 
06:25 Акцент 
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 22:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 04:00, 05:00 Час новин 
07:10, 08:15, 21:25, 00:15 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум 
07:15, 12:25, 15:55, 18:10 Погода в 
Українi 
07:25 Драйв 
07:55, 08:55, 09:40, 13:55, 14:55, 
16:55, 17:55, 00:20 Погода на 
курортах 
08:30, 01:15 Машина часу 
09:25, 16:45 Час громади 
10:10, 11:10, 13:10, 16:10 
Iнформацiйний день 
12:30 Брифiнг речника Мiнiстерства 
оборони 
14:10 Медекспертиза. Поради 
17:10 Кендзьор 
18:15, 19:30, 02:15 Iнформацiйний 
вечiр 
22:45 #ГРУПА ПРОДОВЖЕНОГО 
ДНА 
00:25 Винна карта 
00:50 ID JOURNAL 
03:15 Кiно з Я. Соколовою 
04:15 Феєрiя мандрiв 
05:15 Рандеву 

2+2
06:00 Мультфiльми 
08:00 Т/с «Пляжний коп» (16+) 
09:35, 18:15 «Спецкор» 
10:15, 18:50 «ДжеДАI» 

10:55, 17:15 «Загублений свiт» 
13:50 Х/ф «Бейтаун поза законом» 
(16+) 
15:45 Х/ф «Вiдповiдь» (16+) 
19:25 Х/ф «Вхiдний» (16+) 
21:15 Х/ф «Бронежилет» (16+) 
23:00 Х/ф «Водiй автобуса» (16+) 
00:35 «Облом.UA.» 
04:35 «Цiлком таємно-2016» 

Україна
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною 
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00 
Сьогоднi 
09:30, 05:45 Зоряний шлях 
10:30 Т/с «Людина без серця» 
14:30, 15:30 Т/с «Жiночий лiкар- 2» 
19:50 Головна тема. Вибiр 
22:00 Опозицiя 
01:00, 02:15 Т/с «Пробач» 
01:45 Телемагазин 

ПРЯМИЙ
06:00, 07:15, 08:15 «Новий день» з 
Анатолiєм Анатолiчем, Юлiєю 
Шпачинською, Талою Калатай та 
Миколою Матросовим 
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
«Репортер». Новини 
09:15, 10:15, 11:15 «Ми всi...» з 
Каролiною Ашiон i Павлом 
Рольником 
12:15, 13:15, 14:15, 15:15 «Деталi» з 
Василiсою Фроловою i Олександром 
Близнюком 
16:10 «Кримiнал» зi Славою Вардою 
17:00 Ток-шоу «Ситуацiя» з Тарасом 
Березовцем та Мариною Леончук 
19:00 Ток-шоу «Ехо України» з 
Матвiєм Ганапольським 
22:30 «Поярков. NEWS» 

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок 
09:45 Х/ф «Бiбi та Тiна: Дiвчата 
проти хлопцiв» 
11:45 Сiмейка У 
13:00, 14:00, 20:00 Одного разу пiд 
Полтавою 
13:30, 14:30, 16:00 Танька i Володька 
15:00 Т/с «Село на мiльйон 2» 
16:30 М/ф «Пташиний ульот» 
18:00, 00:45 Панянка-селянка 
21:00 М/ф «Шрек» 
22:45 Х/ф «Вгадай хто» 
01:45 Теорiя зради 
02:35 БарДак 
03:25 Вiталька 
05:50 Кориснi пiдказки 

СТБ
05:35, 01:05 Т/с «Коли ми вдома» 
07:00 Т/с «Червона королева» 
11:35 Т/с «40+ або Геометрiя 
почуттiв» 12+ 
15:25 Х/ф «Дiамантова рука» 
17:30, 22:00 Вiкна-Новини 
18:00 Х/ф «Весiльний переполох» 
20:00 Х/ф «Молодята» 
22:45 Х/ф «З 9 до 5» 

НТН
05:00, 04:50 «Top Shop» 
07:05 Х/ф «Весь свiт в очах твоїх...» 
08:30 Ранковий «Свiдок» 
09:00 Х/ф «Прощальна гастроль 
«Артиста» 
10:45, 19:30 Т/с «Той, що читає дум-
ки» (16+) 
12:30, 16:30, 19:00, 23:15, 02:45 
«Свiдок» 
12:50 «Правда життя» 
13:25 «Речовий доказ» 

14:45, 21:20 Т/с «Хейвен» (12+) 
16:50 «Легенди бандитської Одеси» 
17:25 «Легенди карного розшуку» 
18:20 «Таємницi свiту» 
23:45 Х/ф «Важко бути мачо» 
01:40 «Хвороби-вбивцi» 
03:15 «Легенди бандитського Києва» 
03:40 «Професiї» 

НОВИЙ
03:20, 02:30 Служба розшуку дiтей 
03:25, 02:35 Зона ночi 
04:40 Абзац 
05:35, 06:45 Kids Time 
05:40 М/с «Пригоди кота в чоботях» 
06:50 Шоу Оля 
07:50 Хто зверху 12+ 
09:40 Кохання на виживання 16+ 
15:40 Х/ф «Мiстер Крутий» 16+ 
17:10 Х/ф «Перший удар» 16+ 
19:00 Х/ф «Iз Парижа з любов’ю» 16+ 
21:00 Х/ф «Шанхайськi лицарi» 
23:10 Х/ф «Бiлий слон» 18+ 
01:10 Т/с «Клiнiка» 16+ 

К 1
06:30 «TOP SHOP» 
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу» 
08:15 «Ух ти show» 
09:10 «Орел i Решка. Шопiнг» 
10:10 Т/с «Мисливцi за релiквiями» 
12:00, 17:00 Т/с «Доктор Хто» (16+) 
14:00 «Орел i Решка. Навколо свiту» 
18:00 Х/ф «Остiн Пауерс: 
Мiжнародна людина-загадка» 
19:50 Х/ф «Мрiї збуваються!» (12+) 
21:50 «Орел i Решка. Морський 
сезон» 
22:50 «Орел i Решка. Перезаванта-
ження. Америка» 
01:00 «Вiрю не вiрю» 
02:00 «Нiчне життя» 

УТ 1
06:00 М/с «Ведмедi-сусiди» 
06:30 М/с «Врумiз» 
07:00, 08:00, 09:00, 21:00, 23:20, 
02:00, 04:10 Новини 
07:10, 23:50 Погода 
07:20, 08:10 Д/ф «Всесвiтня природна 
спадщина. США. Нацiональний парк 
Йєллоустон» 
08:30 #ВУКРАЇНI 
09:10 Країна на смак 
10:25 Енеїда 
11:25, 14:55 Телепродаж 
11:50 М/с «Дуда i Дада» 
13:00 Х/ф «Поруч з Iсусом: Йосип з 
Назарета» 
15:15 Д/ц «Фестивалi планети» 
15:45 Разом 
16:20 Спiльно 
16:50 Суспiльно-полiтичне ток-
шоу»Зворотний вiдлiк» 
19:00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми за кошти Державного 
бюджету 
21:30 Вечiр боксу. UA:БОКС 
22:30 Т/с «Окупованi» 16+ 
00:00 Телепродаж Тюсо 
02:25 UA:Фольк. Спогади 
03:15 Д/ц «Аромати Шотландiї» 
03:40 Своя земля 
04:30 Свiтло 
05:30 Д/ц «Подорож вiдкритим космо-
сом» 

1+1
06:00, 23:35, 00:35 «Свiтське життя» 
06:50 «Грошi» 
08:00 «Снiданок. Вихiдний» 
10:00, 11:15, 12:25, 13:55, 15:00 «Свiт 
навиворiт 6» 

16:30 «Вечiрнiй квартал» 
18:30 «Розсмiши комiка. Дiти» 
19:30 «ТСН» 
20:15 «Де-мократiя?» 
20:25 «Українськi сенсацiї» 
21:40 «Жiночий квартал» 
01:35 «Лiга смiху» 
03:15 «Київ Вечiрнiй» 

ІНТЕР
05:20 «Чекай мене. Україна» 
07:00 «Слово Предстоятеля» 
07:10 Х/ф «Альошчина любов» 
09:00 «Шiсть соток» 
10:00 «Готуємо разом. Випiчка» 
11:00 Х/ф «Зайчик» 
13:00 Х/ф «Весiлля в Малинiвцi» 
15:00 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 
пригоди Шурика» 
17:00, 20:30 Т/с «Голос янгола» 12+ 
20:00, 02:10 «Подробицi» 
22:10 Т/с «Шкiдливi поради» 
02:40 «Орел i Решка. Шопiнг» 
04:00 «Орел i Решка. Мегаполiси» 
04:50 «Орел i Решка. Морський сезон 
3» 

ICTV
04:40 Скарб нацiї 
04:50 Еврика! 
04:55 Факти 
05:20 Бiльше нiж правда 
07:15 Я зняв! 
09:15 Дизель шоу 12+ 
10:45 Особливостi нацiональної робо-
ти 
12:45 Факти. День 
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+ 
16:00 Т/с «Пес» 16+ 
18:45 Факти. Вечiр 
19:10 Х/ф «Iлюзiя обману» 16+ 

21:40 Х/ф «Iлюзiя обману 2» 16+ 
00:05 Х/ф «Очi дракона» 18+ 
02:00 12 найкращих шахраїв 

5 канал
06:00 Час-Time 
06:20 Кендзьор 
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, 
01:00, 02:00, 04:00, 05:00 Час новин 
07:10, 08:10, 12:55, 15:15, 18:10 
Погода в Українi 
07:20, 11:30, 03:40 Феєрiя мандрiв 
07:45, 08:50, 21:55, 00:10 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум 
07:55, 08:55, 09:55, 13:55, 14:55, 
16:55, 17:55, 20:55, 00:55 Погода на 
курортах 
08:20 Клуб LIFE 
09:15 Автопiлот-новини 
09:25 Укравтоконтинент 
09:35 Натхнення 
10:10 Iсторiя успiху 
10:25 5 поверх 
11:10 Майстри ремонту 
12:10 Олiмпiйськi iсторiї 
12:30 Брифiнг речника Мiнiстерства 
оборони 
12:35 Медекспертиза 
13:10 Континент 
13:30, 16:10, 23:30, 02:40, 04:10 
Машина часу 
13:45 Навчайся з нами 
14:15 Сiмейнi зустрiчi 
15:20, 04:30 Акцент 
17:15 Стоп корупцiї! 
18:15 Про вiйсько 
18:25, 02:15 Полiгон 
19:25 Особливий погляд 
20:00, 01:15, 05:15 Рандеву 

21:30, 03:00 Вiкно в Америку 
22:05 Док. Проект «Окупацiя» 
23:15 Енергобезпека 
00:30 Винна карта 
03:20 Кiно з Я. Соколовою 

2+2
06:00 Мультфiльми 
08:00 «Загублений свiт» 
13:05 Х/ф «Вхiдний» (16+) 
14:45 Х/ф «Вцiлiлий» (16+) 
16:25 Х/ф «Хижаки» (16+) 
18:25 Х/ф «Гра смертi» (16+) 
20:20 Х/ф «Поза законом» (16+) 
22:15 Х/ф «Кiборг X» (16+) 
00:05 Х/ф «Вiдповiдь» (16+) 
01:35 «Облом.UA.» 
04:35 «Цiлком таємно-2016» 

Україна
07:00, 15:00, 19:00 Сьогоднi 
07:30, 04:10 Зоряний шлях 
08:50, 15:20 Т/с «Подорож до 
центра душi» 
17:00, 20:00 Т/с «Нерiдна» 
22:00 Шоу братiв Шумахерiв 
00:00, 02:10 Х/ф «Вiддам дружину в 
гарнi руки» 
01:40 Телемагазин 
02:30 Реальна мiстика 

ПРЯМИЙ
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 «Репортер». Новини 
10:15 Ток-шоу «18 мiнус» з Матвiєм 
Ганапольським та Катериною 
Шангелiя 
11:15 Ток-шоу «Споживач» з 
Максимом Несмiяновим та Оленою 
Бунт 
12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15 

«Вибори - 2019. Парламент» 
17:00 «Кисельов. Авторське» 
18:00, 19:00, 20:00 Ток-шоу «Вибори 
- 2019. Парламент» 
21:00 «Закрита зона» (Журналiстськi 
розслiдування) 
22:00 Ток-шоу «THE WEEK» з 
Тарасом Березовцем та Пiтером 
Залмаєвим 
23:00 «ВАТА-шоу» 

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок 
11:45 Х/ф «Зорянi таляри» 
12:50 Х/ф «Про рибалку та його 
дружину» 
14:00, 01:00 Панянка-селянка 
17:00 Х/ф «Вгадай хто» 
19:00, 20:00, 21:00 Одного разу пiд 
Полтавою 
19:30, 20:30, 21:30 Танька i Володька 
22:00 Сiмейка У 
00:00 Країна У 
02:00 Теорiя зради 
02:50 БарДак 
03:40 Вiталька 
05:50 Кориснi пiдказки 

СТБ
05:30 Т/с «Коли ми вдома» 
07:30 Х/ф «Суєта суєт» 
09:10 Х/ф «Осiннiй марафон» 
11:05 Т/с «Тато напрокат» 
15:05 Т/с «Лист очiкування» 
19:00 Т/с «Любити та вiрити» 16+ 
23:05 Х/ф «Молодята» 

НТН
05:20 Х/ф «Пострiл у спину» 
07:00 Х/ф «Слухати у вiдсiках» 
09:35 Х/ф «Зникнення» 

11:30 Т/с «Спецзагiн «Кобра 11» 
(16+) 
15:40 «Таємницi свiту» 
16:50 «Правда життя» 
18:00 «Крутi 90-тi» 
19:00, 02:00 «Свiдок» 
19:30 Х/ф «Дiвчина без адреси» 
21:15 Х/ф «Атлант розправив 
плечi» (12+) 
23:00 Х/ф «Немислиме» (18+) 
00:55 «Реальнi злочинцi» 
02:30 «Випадковий свiдок» 
03:45 «Речовий доказ» 
04:05 «Легенди бандитського Києва» 
04:55 «Top Shop» 

НОВИЙ
03:00, 02:05 Зона ночi 
05:50 М/с «Лунтик» 
06:45, 08:45 Kids Time 
06:50 М/с «Пригоди кота в чоботях» 
07:50 М/с «Том i Джеррi-шоу» 
08:50 Вар’яти 12+ 
14:50 Х/ф «Громобiй» 16+ 
16:50 Х/ф «Пригоди Паддiнгтона 2» 
18:50 Х/ф «Джуманджi» 
21:00 Х/ф «Нерв» 
23:00 Х/ф «Запит в друзi» 18+ 
00:50 Т/с «Клiнiка» 16+ 

К 1
06:30 «TOP SHOP» 
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу» 
08:15 «Ух ти show» 
08:50 М/ф «Барбi i чарiвний Пегас» 
10:40 Х/ф «Буль та Бiлл» 
12:00 Х/ф «Мрiї збуваються!» (12+) 
14:00 «Орел i Решка. Навколо свiту» 
00:00 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
02:10 «Вiрю не вiрю» 
02:50 «Нiчне життя» 
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УТ 1  
06:00 М/с «Ведмедi-сусiди» 
06:30 М/с «Врумiз» 
07:00, 08:00, 09:00, 21:40, 02:00, 
04:10 Новини 
07:10 Погода 
07:20, 08:10 Д/ф «Всесвiтня 
природна спадщина. Колумбiя» 
08:30 Д/ц «Кухня По» 
09:10, 02:25 Енеїда 
10:20 Країна на смак 
11:25, 14:00 Телепродаж 
11:50 М/с «Дуда i Дада» 
13:00 Д/ц «Браво, шефе!» 
14:20 Д/ц «Тайська кухня» 
15:25, 22:35 Бюджетники 
15:50 UA:Фольк. Спогади 
16:55 Перший на селi 
17:30 Д/ф «Острови. Азорськi 
острови: вiдкривачi, кити, 
вулкани» 
18:25 Д/ц «Фестивалi планети» 
19:00 Передвиборнi агiтацiйнi 
програми за кошти Державного 
бюджету 
22:05 Розважальна програма з 
Майклом Щуром 
23:05 Т/с «Окупованi» 16+ 
00:00 Телепродаж Тюсо 
03:15 Д/ц «Аромати Iспанiї» 
03:40 Своя земля 
04:30 Розсекречена iсторiя 
05:30 Д/ц «Подорож вiдкритим 
космосом» 

1+1
06:00 «ТСН» 
06:35 М/ф 
06:45 «Українськi сенсацiї» 
08:00 «Снiданок. Вихiдний» 
09:00 «Лото-Забава» 
09:45, 10:50, 11:55 «Свiт 
навиворiт 9» 
12:55 Х/ф «Прибульцi 2: 
Коридори часу» 
15:10 Х/ф «Час». (16+) 
17:30 Х/ф «Отже, вiйна». (16+) 
19:30, 05:00 «ТСН-Тиждень» 
21:00 Х/ф «Шпигунка». (16+) 
23:15 Х/ф «Блондинка в 
ефiрi». (16+) 
01:10 «Лiга смiху» 
02:45 «Свiт навиворiт» 

ІНТЕР
05:55 Х/ф «Дама з папугою» 
08:00 «уДачний проект» 
09:00 «Готуємо разом» 
10:00 «Орел i Решка. 
Мегаполiси» 
11:00 «Орел i Решка. Морський 
сезон 3» 
12:00 «Орел i Решка. Морський 
сезон 2» 
13:00 Х/ф «Операцiя «И» та 

iншi пригоди Шурика» 
15:00 Х/ф «Пес Барбос та 
незвичайний крос» 
15:15 Х/ф «Самогонники» 
15:30 Х/ф «У джазi тiльки 
дiвчата» 
18:10 Х/ф «Фантастичне 
кохання i де його знайти» 12+ 
20:00 «Подробицi» 
20:30 Х/ф «Як все заплутано» 
16+ 
23:05 Х/ф «Книжковий клуб» 
12+ 
01:10 «Речдок» 

ICTV
04:50 Скарб нацiї 
05:00 Еврика! 
05:10 Факти 
05:30 Цивільна оборона 
07:30 Антизомбi. Дайджест 
09:25, 13:00 Т/с «Вiддiл 44» 
16+ 
12:45 Факти. День 
13:45 Х/ф «Iлюзiя обману» 16+ 
16:00 Х/ф «Iлюзiя обману 2» 
16+ 
18:45 Факти тижня. 
100 хвилин 
20:35 Х/ф «Штурм Бiлого 
дому» 16+ 
23:55 Х/ф «Спадок Борна» 16+ 
02:25 12 найкращих шахраїв 

5 канал
06:00, 09:30 Вiкно в Америку 
06:25, 13:30, 14:10, 20:00, 02:15 
Машина часу 
07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 19:00, 21:00, 23:00, 00:00, 
02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Час 
новин 
07:10, 12:55, 15:55, 18:55, 23:10 
Погода в Українi 
07:15, 04:20 Феєрiя мандрiв 
07:45, 08:50, 22:00, 00:10 
Актуально: Економiка. 
Полiтика. Соцiум 
07:55, 08:10, 08:55, 09:55, 10:55, 
11:55, 14:55, 16:55, 17:55, 20:55, 
00:15 Погода на курортах 
08:20 Клуб LIFE 
08:40 Натхнення 
09:10 Автопiлот-Тест 
09:20 Технопарк 
09:25 Драйв 
10:05 Сiмейнi зустрiчi 
10:30, 03:15 Кiно з Я. 
Соколовою 
11:15 Кордон держави 
11:30 Будемо жити 
11:40 Гра iнтересiв 
12:10 Невигаданi iсторiї 
12:30 Континент 
13:10 Медекспертиза 

15:35 Паспортний сервiс 
16:10 Рандеву 
17:10 Особливий погляд 
18:00, 01:00, 05:10 Час: 
Пiдсумки Тижня з Анною 
Мiрошниченко 
19:25 Стоп корупцiї! 
21:40 Час-Time 
22:05 Док. Проект «Окупацiя» 
23:15 Полiгон 
00:20 Про вiйсько 
00:50, 01:55 Огляд преси 

2+2
06:00 Мультфiльми 
08:00 «Вiн, вона i телевiзор» 
12:55 Х/ф «Горець-2» (16+) 
14:30 Х/ф «Горець-3» (16+) 
16:25 Х/ф «Бронежилет» (16+) 
18:10 Х/ф «Вцiлiла» (16+) 
20:00 Х/ф «Солдат Джейн» 
(16+) 
22:20 Х/ф «Посильний» (18+) 
00:10 «Облом.UA.» 

Україна
06:30 Сьогоднi 
07:30 Зоряний шлях 
08:30 Т/с «Нерiдна» 
12:30 Т/с «Пробач» 
17:00, 21:00 Т/с «Рiк собаки» 
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23:00, 02:15 Т/с «Пiвкроку до 
родини» 
01:45 Телемагазин 
03:10 Х/ф «Кульбаба» 
04:40 Реальна мiстика 

ПРЯМИЙ
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:45, 20:45 
«Репортер». Новини 
10:10 Ток-шоу «18 плюс» з 
Сергiєм Лойком та Аллою 
Тулинською 
11:10 Ток-шоу Кримiнал « зi 
Славою Вардою та Катериною 
Трушик 
12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15 
«Вибори - 2019. Парламент» 
17:00 «Про особисте» з 
Наталкою Фiцич 
18:00, 19:00, 20:00 Ток-шоу 
«Вибори - 2019. Парламент» 
21:00 Ток-шоу «Пiдсумки 
тижня» з Євгеном Кисельовим 
23:00 «ВАТА-шоу» 

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок 
11:15 М/ф «Марко-Макако» 
12:40 Х/ф «Мармадюк» 
14:15, 01:00 Панянка-селянка 
17:15 М/ф «Шрек» 
19:00, 20:00, 21:00 Одного разу 

пiд Полтавою 
19:30, 20:30, 21:30 Танька i 
Володька 
22:00 Сiмейка У 
00:00 Країна У 
02:00 Теорiя зради 
02:50 БарДак 
03:40 Вiталька 
05:50 Кориснi пiдказки 

СТБ
06:15, 10:15 Хата на тата 12+ 
08:10 Страва честi 12+ 
17:45 Слiдство ведуть 
екстрасенси 16+ 
19:50 Один за всiх 16+ 
22:20 Х/ф «Дiвчата» 
00:30 Я соромлюсь свого тiла 
16+ 

НТН
05:25 Х/ф «Вiрнiсть» 
07:00 «Страх у твоєму домi» 
10:40 Х/ф «Алегро з вогнем» 
12:20 Х/ф «Мiцний горiшок» 
13:50 Х/ф «Несправедливiсть» 
16:50 Х/ф «Атлант розправив 
плечi» (12+) 
18:30 Х/ф «А зорi тут тихi...» 
22:10 Х/ф «Слiди апостолiв» 
(16+) 
00:25 Х/ф «Немислиме» (18+) 
02:10 «Речовий доказ» 

НОВИЙ
03:00, 02:50 Зона ночi 
05:40 Стендап шоу 
06:25, 07:45 Kids Time 
06:30 М/с «Пригоди кота в 
чоботях» 
07:30 М/с «Том i Джеррi-шоу» 
07:50 Х/ф «Пригоди 
Паддiнгтона 2» 
09:50 Х/ф «Iз Парижа з 
любов’ю» 16+ 
11:50 Х/ф «Шанхайськi 
лицарi» 
14:00 Х/ф «Джуманджi» 
16:10 Х/ф «Нерв» 
18:10 Х/ф «Дивергент» 16+ 
21:00 Х/ф «Iнсургент» 16+ 
23:20 Х/ф «Сталеве серце» 16+ 
01:20 Т/с «Клiнiка» 16+ 

К 1
06:30 «TOP SHOP» 
07:50 М/с «Гарфiлд Шоу» 
08:15 «Ух ти show» 
09:20 Х/ф «Буль та Бiлл» 
11:00 М/ф «Барбi i чарiвний 
Пегас» 
12:40 «Орел i Решка. Навколо 
свiту» 
01:30 «Вiрю не вiрю» 
02:25 «Нiчне життя» КУПЛЮ корів, коней та молодняк

Тел. (067) 410-54-71, (093) 001-29-69

Новопетрівська сільська рада Вишгородського 
району Київської області оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади головного спеціаліста 
відділу бухгалтерського обліку та звітності Ново-
петрівської сільської ради  (одна вакансія).

Вимоги до кандидата: громадянин України, віль-
не володіння державною мовою, має вищу освіту за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліс-
та, бакалавра за відповідним напрямом професійно-
го спрямування (бухгалтер), стажем роботи за фахом 
на службі в органах місцевого самоврядування та/або 
державній службі не менше 5 років або в інших сферах 
за фахом не менше 6 років.     

Заяви і документи приймаються протягом 30 ка-
лендарних днів з дня виходу публікації про оголошен-
ня конкурсу.   

З умовами конкурсу можна ознайомитись за адре-
сою: село Нові Петрівці Вишгородського району 
Київської області, вулиця Свято-Покровська, 171, 
з 8.00 до 17.00, крім вихідних днів.

Телефон для довідок: (04596) 45-195.

Обережно! Стрільби!
Командування військової частини 3027 Національної 

гвардії України (м. Вишгород  Київської області) інформує, 
що протягом 2019 року на території військового стріль-
бища військової частини 3027 щоденно з 9.00 до 18.00 та 
щочетверга – з 18.00 до 2.00 будуть проводитись заняття 
з виконання стрільб із стрілецької зброї, гранатометів та 
озброєння бронетранспортерів.

З метою недопущення випадків загибелі та травмування 
цивільних осіб внаслідок виконання навчальних стрільб про-
симо не перебувати в районі дислокації військового стрільби-
ща військової частини 3027 у вказаний час.

ЗАКУПІВЛЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ 
ХУДОБИ ТА КОНЕЙ 

(КОРІВ НА УТРИМАННЯ).
Тел. (098) 402-88-86.

Пірнівська сільська рада інформує, що 21 червня 2019 року прийня-
то рішення за № 304-29-VІІ «Про встановлення місцевих податків і зборів 
на території Пірнівської сільської ради на 2020 рік». 

     Ознайомитись з цим рішенням можна в приміщенні сільської ради 
за адресою: с. Пірнове, вул. Спортивна, 1, або на інформаційному стенді.

Руднє-Димерська сільська рада Вишгородського району Київської 
області повідомляє, що на 30 сесії сільської ради 27.06.2019 року було 
прийняте рішення № 179-30-VII «Про встановлення місцевих податків і 
зборів на 2020 рік». Ознайомитися з цим рішенням та додатками можна 
на інформаційному стенді сільської ради .

Абрамівська сільська рада повідомляє про те, що на черговій сесії 
було прийнято рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 
2020 рік» №265-27-VІ від 26.06.2019 року. З цим рішенням можна озна-
йомитись на стенді сільської ради.

Керуючись ст.ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 травня 2011 року №555 «Про затвердження Порядку про-
ведення громадських слухань щодо врахування громадських ін-
тересів під час розроблення проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні», повідомляємо про початок процедури роз-
гляду та врахування пропозицій громадськості у проекті деталь-
ного плану території земельної ділянки для будівництва та об-
слуговування житлового будинку, господарських будівель та спо-
руд в с. Глібівка по вул. Лесі Українки,  Вишгородського району 
Київської області, розробляється відповідно рішення Глібівської 
сільської ради від 8.02.2019 року № 273-32-VII: мета детального 
плану території - уточнення планувальної структури і функціо-
нального призначення, визначення параметрів забудови, фор-
мування принципів планувальної організації, встановлення ліній 
регулювання забудови, виявлення усіх планувальних обмежень, 
використання території згідно з державними будівельними та са-
нітарно-гігієнічними нормами, визначення містобудівних умов та 
обмежень та подальшого освоєння земельної ділянки в с. Глібів-
ка по вул. Лесі Українки,  Вишгородського району Київської об-
ласті; склад та зміст  детального плану території – у відповідності 
ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та зміст детального плану території»; 
основні техніко-економічні показники проекту – площа земельної 
ділянки – 0,1999 га; замовник детального плану території – Глібів-
ська сільська рада; розробник детального плану території – ТОВ 
«Центр АПЛД»; для ознайомлення звертатись в робочі дні з 9.00 
до 17.00 протягом  30 днів з моменту виходу публікації в газеті 
«Слово» за адресою:   Київська область, Вишгородський район, 
с. Глібівка, вул. Соборна, буд. 18 (приміщення сільської ради); по-
садова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій 
громадськості – Глібівський сільський голова;  пропозиції (заува-
ження) надсилати за адресою: 07333, Київська область, Вишго-
родський район, с. Глібівка, вул. Соборна, буд. 18 (приміщення 
сільської ради); термін подання пропозицій 30 днів з дня виходу 
публікації в газеті «Слово»; пропозиції громадськості реєстру-
ються та розглядаються у місячний термін з дня їх надходжен-
ня; громадські слухання відбудуться 17 липня 2019 року о 14.00 
за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Глібів-
ка, вул. Соборна, буд. 18 (приміщення сільської ради);  прилюдне 
експонування відбувається в робочі дні з 9.00 до 17.00 протягом 
тридцяти днів з моменту виходу публікації в газеті «Слово» за 
адресою:   Київська область, Вишгородський район, с. Глібівка, 
вул. Соборна, буд. 18 (приміщення сільської ради).

Керуючись ст.ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
постановою Кабінету Міністрів України  від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвер-
дження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтер-
есів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», пові-
домляємо про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у 
проекті  детальний план території земельної ділянки, що розташована по вул. Молодіж-
на  в с. Катюжанка Вишгородського району Київської області, розробляється відповідно 
рішення Катюжанської сільської ради від 28.03.2019 року № 412-27-VІI, та  детальний 
план території земельної ділянки, що розташована  в с. Катюжанка Вишгородського 
району Київської області, розробляється відповідно рішення Катюжанської сільської 
ради від 28.03.2019 року №412-27-VІI: мета детальних планів території – уточнення пла-
нувальної структури і функціонального призначення, визначення параметрів забудови, 
формування принципів планувальної організації, встановлення ліній регулювання забу-
дови, виявлення усіх планувальних обмежень, використання території згідно з держав-
ними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, визначення містобудівних умов 
та обмежень та подальшого освоєння земельних ділянок; склад та зміст  детального 
плану території – у відповідності ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та зміст детального плану 
території»; основні техніко-економічні показники проектів – площа земельних ділянок 
– 0,1500 га та 0,15 га; замовник детальних планів території – Катюжанська сільська 
рада; розробник детальних планів території – ТОВ «Центр АПЛД»; для ознайомлення 
звертатись в робочі дні з 9.00 до 17.00 протягом  30 днів з моменту виходу публікації в 
газеті «Слово» за адресою:   Київська область, Вишгородський район, с. Катюжанка, 
вул. Біла, 40 (приміщення сільської ради); посадова особа, відповідальна за організа-
цію розгляду пропозицій громадськості – Катюжанський сільський голова; пропозиції 
(зауваження) надсилати за адресою: 07313,  Київська область, Вишгородський район, 
с. Катюжанка, вул. Біла, 40 (приміщення сільської ради); термін подання пропозицій 
– 30 днів з дня виходу публікації в газеті «Слово»; пропозиції громадськості реєстру-
ються та розглядаються у місячний термін з дня їх надходження; громадські слухання 
відбудуться 17 липня 2019 року о 12.00 за адресою: Київська область, Вишгородський 
район, с. Катюжанка, вул. Біла, 40 (приміщення сільської ради); прилюдне експонуван-
ня відбувається в робочі дні з 9.00 до 17.00 протягом тридцяти днів з моменту виходу 
публікації в газеті «Слово» за адресою:   Київська область, Вишгородський район, с. 
Катюжанка, вул. Біла, 40 (приміщення сільської ради).

Керуючись ст.ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяль-
ності», постановою Кабінету Міністрів України  від 25 травня 2011 року № 555 «Про 
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громад-
ських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцево-
му рівні», повідомляємо про початок процедури розгляду та врахування пропозицій 
громадськості у проекті  детального плану території земельної ділянки в с. Ясно-
городка, ур. «Куба»  Вишгородського району Київської області, розробляється від-
повідно рішення Ясногородської сільської ради від 16.11.2018 року №248-23-VII та 
детального плану території земельної ділянки в с. Ясногородка, ур. «Куба»  Вишго-
родського району Київської області, розробляється відповідно рішення Ясногород-
ської сільської ради від 26.04.2019 року № 281-26-VII: мета детальних планів терито-
рії – 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, ви-
значення містобудівних умов та обмежень та подальшого освоєння земельних діля-
нок в с. Ясногородка, ур. «Куба»  Вишгородського району Київської області; склад 
та зміст  детального плану території – у відповідності ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та 
зміст детального плану території»; основні техніко-економічні показники проектів – 
площа земельних  ділянок – 0,30 га та 0,10 га; замовник детальних планів території 
– Ясногородська сільська рада; розробник детальних планів території – ТОВ «Центр 
АПЛД»; для ознайомлення звертатись в робочі дні з 9.00 до 17.00 протягом  30 днів 
з моменту виходу публікації в газеті «Слово» за адресою: Київська область, Виш-
городський район, с. Ясногородка, вул. Колективна, буд. 20 (приміщення сільської 
ради); посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій громад-
ськості – Ясногородський сільський голова; пропозиції (зауваження) надсилати за 
адресою: 07324, Київська область, Вишгородський район, с. Ясногородка, вул. Ко-
лективна, буд. 20 (приміщення сільської ради); термін подання пропозицій – 30 днів 
з дня виходу публікації в газеті «Слово»; пропозиції громадськості реєструються та 
розглядаються у місячний термін із дня їх надходження; громадські слухання відбу-
дуться 17 липня 2019 року о 10.00 за адресою: Київська область, Вишгородський ра-
йон, с. Ясногородка, вул. Колективна, буд. 20 (приміщення сільської ради); прилюдне 
експонування відбувається в робочі дні з 9.00 до 17.00 протягом десяти днів з мо-
менту виходу публікації в газеті «Слово» за адресою:   Київська область, Вишгород-
ський район, с. Ясногородка, вул. Колективна, буд. 20 (приміщення сільської ради).

Новосілківська сільська рада Вишгородського району Київської 
області повідомляє про те, що 20 червня 2019 року тридцять третьою 
сесією сьомого скликання було прийнято рішення за № 392 «Про місцеві 
податки і збори на 2020 рік». 

З повним текстом рішення можна ознайомитись на офіційному стен-
ді сільської ради.

Нижчедубечанська сільська рада повідомляє, що 19.06.2019 року 
сесією сільської ради прийнято рішення №535-40-VІІ «Про місцеві подат-
ки і збори на 2020 рік». 

Ознайомитись з цим рішенням можна на інформаційному стенді сіль-
ської ради за адресою: с. Нижча Дубечня, проспект Миру, 50, Вишгород-
ський район, Київська область.

Ясногородська сільська рада прийняла рішення від 27.06.2019 ро-
ку №284-27-VII « Про місцеві податки і збори на 2020 рік».  

З рішенням  можна ознайомитися на інформаційному стенді сільської ради.

Козаровицька сільська рада інформує про те,що 26 червня 2019 
року прийнято рішення №357-31-VІІ «Про встановлення місцевих подат-
ків і зборів на 2020 рік». З цим рішенням можна ознайомитись на інфор-
маційному стенді в приміщенні сільської ради.

УВАГА!
КУПИМО ВОЛОССЯ до 60000 грн за 1 кг від 30 см, а та-
кож ордени, медалі, фотоапарати, годинники в жовтому корпусі. 

ТІЛЬКИ 7 ЛИПНЯ з 9.00 до 16.00!
Чекаємо за адресою: Вишгород, вул. Грушевського, 1, «ПЕРУКАРНЯ».

Тел. (067) 622-01-61, (095) 431-63-06.

Ровівська сільська рада повідомляє про те, що з 
рішенням № 129-21-VII від 19.06.2019 року «Про міс-
цеві податки і збори на території Ровівської сільської 
ради  на 2020 рік»  можна ознайомитись на стенді сіль-
ської ради.

Богданівська сільська рада повідомляє про те, 
що з рішенням  № 471-32-VII від 27.06.2019 р. «Про 
встановлення місцевих податків і зборів на території 
Богданівської сільської ради на 2020 рік» можна озна-
йомитись на стенді біля приміщення сільської ради.

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
КОМІСАРІАТ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ОГОЛОШУЄ НАБІР
НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ

На військову службу за контрактом приймаються грома-
дяни віком від 18 до 40 років, а під час особливого періоду 
– до 60 років, які мають відповідну фізичну підготовку та 
пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають 
установленим вимогам проходження військової служби.                                                                                         

Служба у ЗСУ має певні відмінності та переваги у порівнянні 
з цивільним життям країни. Грошове забезпечення військовос-
лужбовця залежить від займаної посади, військового звання, 
кваліфікації, терміну та умов проходження військової служби.  

Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця 
найнижчої категорії з 1 січня 2019 року від 11000 гривень.

Крім того, військовослужбовці мають право на: безкоштов-
не отримання вищої освіти; речове та продовольче забезпе-
чення; отримання безоплатної кваліфікованої медичної до-
помоги військовослужбовцями та членами їх сімей; санатор-
но-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках 
відпочинку, пансіонатах і на туристичних базах МОУ; можли-
вість отримання безкоштовного житла за рахунок держави; 
отримання військовослужбовцями та членами їх сімей 50-від-
соткової знижки плати за користування житлом та плати за ко-
мунальні послуги;щорічну чергову відпустку та щорічну мате-
ріальну допомогу; отримання права на пенсійне забезпечення 
військовослужбовців після звільнення їх з військової служби.

За детальною інформацією звертатися за адресою: 
Київська обл.,  м. Вишгород, вул. Кургузова, 5, каб. №6-а. 
Тел. 543-45, (067) 948-09-38.

Сухолуцька сільська рада повідомляє, що 27 червня 2019 року на 
черговій сесії VII скликання Сухолуцької сільської ради прийнято рішення 
за № 395-39-VII «Про встановлення місцевих податків і зборів на терито-
рії Сухолуцької сільської ради на 2020 рік».

Для ознайомлення з рішенням сесії Сухолуцької сільської ради «Про 
встановлення місцевих податків і зборів на території Сухолуцької сіль-
ської ради на 2020 рік» звертатись за адресою: Сухолуцька сільська ра-
да, с. Сухолуччя, вул. Миру, 3, Вишгородський район, Київська область.
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Офіційно

Рішення Вишгородської районної ради
Київської області  від 20 червня2019 року 

№ 636-38-VII

Про присвоєння звання «Почесний громадянин 
Вишгородського району» Жмурку О.Г.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», Положення про присвоєння звання «Почесний громадя-
нин Вишгородського району», затвердженого рішенням районної ра-
ди від 29.02.2011 № 177-14-VІ, розглянувши подання Новопетрівської 
сільської ради, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії 
районної ради з питань освіти, культури, духовності, свободи слова та 
засобів масової інформації, районна рада вирішила:

1. Присвоїти звання «Почесний громадянин Вишгородського райо-
ну» громадянину району Жмурку Олександру Гавриловичу.

2. Оприлюднити дане рішення в газеті «Слово».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі-

сію районної ради з питань освіти, культури, духовності, свободи слова 
та засобів масової інформації.

Ростислав  КИРИЧЕНКО голова ради

Ваше здоров’я

Рішення Вишгородської районної ради
Київської області  від 20 червня2019 року 

№ 637-38-VII

Про присвоєння звання «Почесний громадянин 
Вишгородського району» Коваленку О.П.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», Положення про присвоєння звання «Почесний громадя-
нин Вишгородського району», затвердженого рішенням районної ради 
від 29.02.2011 № 177-14-VІ, розглянувши подання трудового колективу 
газети «Слово», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії 
районної ради з питань освіти, культури, духовності, свободи слова та 
засобів масової інформації, районна рада вирішила:

1. Присвоїти звання «Почесний громадянин Вишгородського райо-
ну» громадянину району Коваленку Олександру Петровичу.

2. Оприлюднити дане рішення в газеті «Слово».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі-

сію районної ради з питань освіти, культури, духовності, свободи слова 
та засобів масової інформації.

Ростислав КИРИЧЕНКО, голова ради

Рішення Вишгородської районної ради
Київської області  від 20 червня2019 року 

№ 638-38-VII

Про присвоєння звання «Почесний громадянин 
Вишгородського району» Романюку В.І.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Положення про присвоєння звання «Почесний гро-
мадянин Вишгородського району», затвердженого рішенням районної 
ради від 29.02.2011 № 177-14-VІ, розглянувши подання трудового ко-
лективу ТОВ фірма «Меркурій Вишгород ЛТД», враховуючи висновки 
і рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культу-
ри, духовності, свободи слова та засобів масової інформації, районна 
рада вирішила:

1. Присвоїти звання «Почесний громадянин Вишгородського райо-
ну» громадянину району Романюку Володимиру Івановичу.

2. Оприлюднити дане рішення в газеті «Слово».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі-

сію районної ради з питань освіти, культури, духовності, свободи слова 
та засобів масової інформації.

Ростислав КИРИЧЕНКО, голова ради

Рішення Вишгородської районної ради
Київської області  від 20 червня2019 року 

№ 623-38-VII

Про присвоєння звання «Почесний громадянин 
Вишгородського району» Дзюбан К. Т.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Положення про присвоєння звання «Почесний гро-
мадянин Вишгородського району», затвердженого рішенням районної 
ради від 29.02.2011 № 177-14-VІ, розглянувши подання Синяківської 
сільської ради, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії 
районної ради з питань освіти, культури, духовності, свободи слова та 
засобів масової інформації, районна рада вирішила:

1. Присвоїти звання «Почесний громадянин Вишгородського райо-
ну» громадянину району Дзюбан Катерині Тарасівні.

2. Оприлюднити дане рішення в газеті «Слово».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі-

сію районної ради з питань освіти, культури, духовності, свободи слова 
та засобів масової інформації.

Ростислав КИРИЧЕНКО, голова ради

Вітамінна бомба чи салат з хімікатів?

Одна з найбільш міфологізова-
них тем щодо вакцинації – реакції 
після щеплень.

Дуже часто батьки помилко-
во вважають їх небезпечними для 
здоров’я дитини та навіть відмовля-
ються від вакцинації взагалі. В пере-
важній більшості випадків такі реакції 
проходять самостійно. Жодної небез-
пеки здоров’ю дитини вони не несуть.

Йдеться про такі поствакциналь-
ні реакції, як підвищення температу-
ри, виникнення набряку, ущільнен-
ня чи почервоніння у місці ін’єкції. 
Здебільшого вони тривають протя-
гом одного-двох днів та є абсолютно 
очікуваними реакціями на вакцини. 

Такі реакції організму пов’язані 
з механізмом ді ї  певних вак-
цин. Щоб сформувати оптималь-
ну імунну відповідь на введені ан-
тигени (компоненти вакцини, до 
яких, власне, і формується імуні-
тет), до вакцин додають спеціаль-
ні речовини-ад’юванти. Вони підси-
люють місцеву реакцію та сприяють 
тому, аби більше клітин крові зреа-
гували на введену вакцину. Таким 
чином наш організм помічає введені 
антигени, що є у вакцині, і вступає з 
ними в активну взаємодію. 

У переважній більшості випадків 
такі реакції проходять самостійно. 
Жодної небезпеки здоров’ю дитини 
вони не несуть. Втім, є багато міфів 
стосовно таких реакцій серед батьків.

Міф перший: почервоніння – це 
алергічна реакція, тому треба засто-
совувати антигістамінні (протиалер-
гічні) препарати.

Факти: почервоніння як реак-
ція після щеплення найчастіше не є 
алергічною, тому давати дитині про-
тиалергічні засоби не обґрунтовано. 
Крім того, розвиток анафілактичних 
реакцій (надзвичайно рідкісних тяж-
ких та небезпечних алергічних реак-
цій) ці препарати також не поперед-
жають. Таким чином, ви даєте дити-
ні зайві ліки, користі від яких немає, 
натомість можливі побічні дії.

Міф другий: температуру, що 
з’яв ляється після щеплення, потріб-
но обов’язково збивати.

Факти: не варто давати дитині 
жарознижувальне “для профілакти-
ки”. Самі ж ліки частіше є причиною 
виникнення алергічної реакції. Вод-
ночас батьки часто схильні розціню-
вати цю реакцію як алергію саме на 
вакцину, а не на додаткові препара-
ти. Тому рекомендовано давати жа-
рознижувальне або знеболювальне 
лише у випадку необхідності.

Якщо дитина відчуває сильний 
дискомфорт, біль чи погано перено-
сить підвищення температури – не 
варто чекати підвищення темпера-
тури 38,5 і вище градусів. Якщо ж 
дитина нормально переносить під-
вищену температуру – від вико-
ристання ліків можна утриматись. 
Рекомендовані препарати для зни-
ження температури – парацета-
мол або ібупрофен. У жодному ра-
зі не рекомендується використову-
вати ацетилсаліцилову кислоту. У 
будь-якому випадку стосовно до-
зування ліків порадьтеся з вашим 
педіатром або сімейним лікарем. 
За підвищеної температури також 
важливо переконатися, що дитина 
не одягнена занадто тепло та дава-
ти достатньо пиття.

Міф третій: компреси та мазі до-

помагають зменшити набряк та по-
червоніння.

Факти: мазі, йодні сітки, при-
кладання листків капусти чи за-
стосування компресів на місці уко-
лу можуть призвести до перегріву, 
ще більшого притоку крові до місця 
ін’єкції. Це може сприяти збільшен-
ню розміру почервоніння чи ущіль-
нення в місці щеплення та навіть 
опіку. Тому жодних маніпуляцій з 
місцем ін’єкції проводити не можна. 
Ущільнення пройде саме по собі, як-
що не втручатися.

Міф четвертий: після щеплен-
ня не бажано гуляти з дитиною на 
вулиці.

Факти: прогулянка на свіжому 
повітрі ніяким чином не може на-
шкодити дитині. Натомість допомо-
же позбавитись стресу та відволік-
тись від стресу, який міг виникнути 
внаслідок ін’єкції.

Коли потрібно звернутись до 
лікаря:

– почервоніння почалося через 2 
дні після щеплення;

– воно збільшилося в розмірі 
(більше ніж 5 см);

– біль посилюється або почерво-
ніння у місці ін’єкції збільшується че-
рез 3 дні;

- температура виникла через 2 
дні (або триває більше трьох днів). 

Чотири топ-міфи про вакцину

Яскрава зелень, огірки,  помі-
дори, кабачки радують око, мо-
жуть стати джерелом поживних 
для організму вітамінів, мінералів 
і клітковини. 

І все-таки до їхнього вживання в 
їжу потрібно ставитися з особливою 
обережністю, особливо, коли мова 
йде про харчування дитини, тому 
що рання зелень і городина можуть 
містити в собі шкідливі хімічні ком-
поненти.

Чим небезпечна рання городина? 
Поживна цінність овочів, вирощених 
у теплицях зі штучним освітленням 
і зрошенням, а також інтенсивним 
добривом, невелика. До того ж рос-
лини поглинають із ґрунту не тільки 
корисні мікроелементи, а й хімікати, 
що містяться в добривах. Найнебез-
печнішими з яких є нітрати, нітрити, 
свинець, кадмій, ртуть і мідь. 

Рання городина небезпечна тим, 
що може викликати харчові отруєн-

ня й викликати алергійні реакції. То-
му лікарі не радять включати пер-
шу городину і зелень у раціон дітей, 
вагітних та жінок, що годують. І тим 
більше давати ранні овочі діткам, що 
не досягли року.

Найбільш небезпечними з ранніх 
овочів є зелена цибуля, салат, ре-
дис, буряк, пекінська капуста, шпи-
нат, кольрабі й цвітна капуста. Нако-
пичують менше шкідливих речовин 
і вважаються більш безпечними сві-
жі огірки, молода морква, помідори, 
цибуля ріпчаста, картопля, селера, 
броколі й корінь петрушки.

Найкраще дочекатися появи се-
зонних овочів і купувати свіжі огіроч-
ки й помідори, що виросли природ-
но, у відповідний термін, у ґрунті. 

Не готуйте з ранніх овочів свіжо-
вичавлені соки, овочеві пюре й буль-
йони. 

Зверніть увагу, що городина, яка 
містить велику кількість гербіцидів і 

пестицидів, швидко в’яне і робиться 
непридатною до вживання. Вибирай-
те ті овочі, листя й бульби яких пруж-
ні, мають характерний колір і приєм-
ний аромат. Принюхайтеся, якщо від 
овочів йде ледь чутний запах бензи-
ну, залиште їх на прилавку.

Зберігати городину найкра-
ще в холодильнику, попередньо 
обов’язково вийнявши її з поліети-
ленового пакета або харчової плів-
ки. А якщо не зробити цього, то ні-
трити, що присутні в овочах, швид-
ко перетворяться в небезпечні для 
здоров’я речовини.

Т а к о ж  р е к о м е н д у є т ь с я 
обов’язково знімати з коренеплодів 
шкірку, а також викинути товсті сте-
бла й зовнішні листи у салатів й бі-
локачанної капусти. 

Саме там накопичується най-
більша кількість небезпечних для 
здоров’я речовин. 

Бережіть себе й своїх близьких!

Рішення Вишгородської районної ради
Київської області  від 20 червня2019 року 

№ 622-38-VII

Про присвоєння звання «Почесний громадянин 
Вишгородського району» Магалі І. С.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Положення про присвоєння звання «Почесний гро-
мадянин Вишгородського району», затвердженого рішенням районної 
ради від 29.02.2011 року № 177-14-VІ, розглянувши подання громад-
ської організації «Асоціація вчених за інноваційний розвиток України», 
враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з 
питань освіти, культури, духовності, свободи слова та засобів масової 
інформації, районна рада вирішила:

1. Присвоїти звання «Почесний громадянин Вишгородського райо-
ну» громадянину району Магалі Ігорю Сергійовичу.

2. Оприлюднити дане рішення в газеті «Слово».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко-

місію районної ради з питань освіти, культури, духовності, свободи 
слова та засобів масової інформації.

Ростислав КИРИЧЕНКО, голова ради
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Оголошення
Керуючись ст.ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку про-
ведення громадських слухань щодо врахування громадських ін-
тересів під час розроблення проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні», повідомляємо про початок процедури роз-
гляду та врахування пропозицій громадськості у проекті деталь-
ного плану території земельної ділянки, розташованої в с. Хотя-
нівка Вишгородського району Київської області, розробляєть-
ся відповідно рішення Хотянівської сільської ради від 1.03.2019 
року № 449-33-VІI, та детального плану території земельної ді-
лянки, розташованої в с. Хотянівка Вишгородського району Ки-
ївської області, розробляється відповідно рішення Хотянівської 
сільської ради від 1.03.2019 року № 449-33-VІI: мета детальних 
планів території – уточнення планувальної структури і функціо-
нального призначення, визначення параметрів забудови, фор-
мування принципів планувальної організації, встановлення ліній 
регулювання забудови, виявлення усіх планувальних обмежень, 
використання території згідно з державними будівельними та са-
нітарно-гігієнічними нормами, визначення містобудівних умов та 
обмежень та подальшого освоєння земельних ділянок в с. Хотя-
нівка Вишгородського району Київської області; склад та зміст  
детального плану території – у відповідності ДБН Б.1.1-14:2012  
«Склад та зміст детального плану території»; основні техніко-еко-
номічні показники проектів – площа земельних ділянок –0,1763 
га та 0,2499 га; замовник детальних планів території – Хотянів-
ська сільська рада; розробник детальних планів території – ТОВ 
«Центр АПЛД»; для ознайомлення звертатись в робочі дні з 9.00 
до 17.00 протягом  30 днів з моменту виходу публікації в газеті 
«Слово» за адресою: Київська область, Вишгородський район, 
с. Хотянівка, вул. Деснянська, 9 (приміщення сільської ради); по-
садова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій 
громадськості – Хотянівський сільський голова; пропозиції (зау-
важення) надсилати за адресою:  07363, Київська область, Виш-
городський район, с. Хотянівка, вул. Деснянська, 9 (приміщення 
сільської ради); термін подання пропозицій – 30 днів з дня виходу 
публікації в газеті «Слово»; пропозиції громадськості реєстру-
ються та розглядаються у місячний термін з дня їх надходження; 
громадські слухання відбудуться 17 липня 2019 року о 14.00 за 
адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Хотянів-
ка, вул. Деснянська, 9 (приміщення сільської ради); прилюдне 
експонування відбувається в робочі дні з 9.00 до 17.00 протягом 
тридцяти днів з моменту виходу публікації в газеті «Слово» за 
адресою:   Київська область, Вишгородський район, с. Хотянів-
ка, вул. Деснянська, 9 (приміщення сільської ради).

Керуючись ст.ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проектів містобудівної докумен-
тації на місцевому рівні», повідомляємо про початок процеду-
ри розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті 
детального плану території земельної ділянки  для будівництва 
та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель 
та споруд, розташованої по вул. Михайлівська, 17, в с. Демидів, 
Вишгородського району Київської області, розробляється відпо-
відно рішення Демидівської сільської ради від 21.05.2019 року 
№456-26-VІI та детального плану території земельної ділянки  
для  індивідуального гаражного будівництва по вул. Фастова, 
в с. Демидів, Вишгородського району Київської області, роз-
робляється відповідно рішення Демидівської сільської ради від 
6.12.2018 року № 408-23-VІI: мета детального плану території 
– уточнення планувальної структури і функціонального призна-
чення, визначення параметрів забудови, формування принципів 
планувальної організації, встановлення ліній регулювання забу-
дови, виявлення усіх планувальних обмежень, використання те-
риторії згідно з державними будівельними та санітарно-гігієніч-
ними нормами, визначення містобудівних умов та обмежень та 
подальшого освоєння земельної ділянки по вул. Михайлівська, 
17, та по вул. Фастова в с. Демидів, Вишгородського району 
Київської області; склад та зміст  детального плану території – 
у відповідності ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та зміст детального 
плану території»; основні техніко-економічні показники проек-
ту – площа земельної ділянки – 0,1461 га та 0,70 га; замовник 
детальних планів території – Демидівська сільська рада; роз-
робник детальних планів території – ТОВ «Центр АПЛД»; для 
ознайомлення звертатись в робочі дні з 9.00 до 17.00 протягом  
30 днів з моменту виходу публікації в газеті «Слово» за адре-
сою:  Київська область, Вишгородський район, с. Демидів, вул. 
Фастова, буд. 2 (приміщення сільської ради); посадова особа, 
відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості 
– Демидівський сільський голова; пропозиції (зауваження) над-
силати за адресою: Київська область, Вишгородський район, 
с. Демидів, вул. Фастова, буд. 2 (приміщення сільської ради); 
термін подання пропозицій – 30 днів з дня виходу публікації в 
газеті «Слово»; пропозиції громадськості реєструються та роз-
глядаються у місячний термін з дня їх надходження; громадські 
слухання відбудуться 17 липня 2019 року о 10.00 за адресою: 
Київська область, Вишгородський район, с. Демидів, вул. Фасто-
ва, буд. 2 (приміщення сільської ради); прилюдне експонування 
відбувається в робочі дні з 9.00 до 17.00 протягом тридцяти днів 
з моменту виходу публікації в газеті «Слово» за адресою: Київ-
ська область, Вишгородський район, с. Демидів, вул. Фастова, 
буд. 2 (приміщення сільської ради).

Керуючись ст.ст. 19, 21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 25 травня 2011 року №555 «Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проектів містобудівної докумен-
тації на місцевому рівні», повідомляємо про початок процедури 
розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті де-
тального плану території земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд в с. Абрамівка по вул. Жовтнева Вишгородського району 
Київської області, розробляється відповідно рішення Абрамів-
ської сільської ради від 22.12.2018 року № 250-24-VII: мета де-
тального плану території – уточнення планувальної структури і 
функціонального призначення, визначення параметрів забудови, 
формування принципів планувальної організації, встановлення 
ліній регулювання забудови, виявлення усіх планувальних обме-
жень, використання території згідно з державними будівельни-
ми та санітарно-гігієнічними нормами, визначення містобудівних 
умов та обмежень та подальшого освоєння земельної ділянки 
в с. Абрамівка по вул. Жовтнева,  Вишгородського району Ки-
ївської області; склад та зміст  детального плану території – у 
відповідності ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та зміст детального 
плану території»; основні техніко-економічні показники проекту 
– площа земельної ділянки – 0,20 га; замовник детального пла-
ну території – Абрамівська сільська рада; розробник детального 
плану території – ТОВ «Центр АПЛД»; для ознайомлення зверта-
тись в робочі дні з 9.00 до 17.00 протягом  30 днів з моменту ви-
ходу публікації в газеті «Слово» за адресою:   Київська область, 
Вишгородський район, с. Абрамівка, вул. Леніна, 2 (приміщення 
сільської ради); посадова особа, відповідальна за організацію 
розгляду пропозицій громадськості – Абрамівський сільський 
голова;  пропозиції (зауваження) надсилати за адресою: 07314, 
Київська область, Вишгородський район, с. Абрамівка, вул. Ле-
ніна, 2 (приміщення сільської ради); термін подання пропозицій 
– 30 днів з дня виходу публікації в газеті «Слово»; пропозиції 
громадськості реєструються та розглядаються у місячний термін 
з дня їх надходження; громадські слухання відбудуться 17 лип-
ня 2019 року о 14.00 за адресою: Київська область, Вишгород-
ський район, с. Абрамівка, вул. Леніна, 2 (приміщення сільської 
ради); прилюдне експонування відбувається в робочі дні з 9.00 
до 17.00 протягом тридцяти днів з моменту виходу публікації в 
газеті «Слово» за адресою:   Київська область, Вишгородський 
район, с. Абрамівка, вул. Леніна, 2 (приміщення сільської ради).

Вишгородська районна рада оголошує конкурс на замі-
щення вакантних посад директорів наступних закладів за-
гальної середньої освіти:

Синяківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступеня 
Вишгородської районної ради Київської області (07351, Київська 
область, Вишгородський район, село Синяк, вул. Київська, 49-а);

Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я» Вишгородської 
районної ради Київської області (07300, Київська область, Вишго-
родський район, місто Вишгород, вулиця Кургузова, 15);

«Любимівська загальноосвітня школа I-III ступенів» Вишгород-
ської районної ради Київської області (07321, Київська область, 
Вишгородський район, село Любимівка, вулиця Київська, 41);

Глібівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вишгородської 
районної ради Київської області (07333, Київська область, Вишго-
родський район, село Глібівка, вулиця Соборна, 16);

Ровівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступеня 
Вишгородської районної ради Київської області (07371, Київська 
область, Вишгородський район, село Рови, вулиця Шевченка, 4);

Новосілківської загальноосвітньої школи I-II ступенів Вишго-
родської районної ради Київської області (07362, Київська об-
ласть, Вишгородський район, село Новосілки, вулиця Київська, 
73).

Інформація про основні функціональні обов’язки керівника, 
розмір та умови оплати праці надаються відділом освіти Вишго-
родської районної державної адміністрації, який пунктом 3 рішен-
ня районної ради від 18.10.2018 року № 490-32-VII «Про затвер-
дження Положення про конкурс на посаду керівників комуналь-
них закладів загальної середньої освіти, що належать до спільної 
комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста 
Вишгородського району» уповноважено на проведення усіх необ-
хідних для організації конкурсу дій.

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути осо-
ба, яка є громадянином України, вільно володіє державною мо-
вою, має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр 
(або прирівняна до нього вища освіта за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліст) та стаж педагогічної роботи не менше трьох ро-
ків, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан 
якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Для участі у конкурсі подають такі документи: заяву про участь 

у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних від-
повідно до Закону України «Про захист персональних даних»; ав-
тобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); ко-
пію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 
України; копію документа про вищу освіту за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем магістр (або прирівняна до нього вища освіта 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст);  копію трудової 
книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогіч-
ної діяльності не менше трьох років на момент їх подання; довід-
ку про відсутність судимості; мотиваційний лист, складений у до-
вільній формі; перспективний план розвитку відповідного закладу 
загальної середньої освіти.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї 
освіти, досвіду роботи, професійного рівня.

Документи для участі у конкурсі приймаються до 26 липня 2019 
року за адресою: Київська область, Вишгородський район, місто 
Вишгород, площа Шевченка, 1, каб. 47.

Конкурсний відбір відбудеться 9 серпня 2019 року о 10.00 у 
приміщенні малої зали адмінбудинку за адресою: Київська об-
ласть, Вишгородський район, місто Вишгород, площа Шевчен-
ка, 1.

Етапи проведення конкурсу:  прийняття рішення про проведен-
ня конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсу; при-
йняття документів, мотиваційного листа і перспективного плану 
розвитку закладу загальної середньої освіти від кандидатів; пе-
ревірка поданих документів на відповідність установленим зако-
нодавством вимогам; допущення кандидатів до участі у конкурс-
ному відборі; ознайомлення кандидатів із закладом загальної 
середньої освіти, його трудовим колективом та представниками 
батьківського самоврядування закладу;  проведення конкурсно-
го відбору (вивчення конкурсною комісією поданих претендентом 
документів, мотиваційного листа, перспективного плану розвитку 
закладу загальної середньої освіти і оцінювання тестових та си-
туаційного завдань); визначення переможця конкурсу; оприлюд-
нення результатів конкурсу.

Контактна особа для отримання додаткової інформації: 
Єрема Вікторія Володимирівна, тел. (04596) 5-45-48, e-mail: 
vishgorodosvita@ukr.net.

Відповідно до ч. 7 ст. 55 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», ст. 26 Закону України «Про освіту», ст. 26 
Закону України «Про загальну середню освіту», пункту 2 рішення 
районної ради від 18.10.2018 № 490-32-VII «Про затвердження По-
ложення про конкурс на посаду керівників комунальних закладів 
загальної середньої освіти, що належать до спільної комуналь-
ної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишго-
родського району», на підставі Положення про конкурс на посаду 
керівників комунальних закладів загальної середньої освіти, що 
належать до спільної комунальної власності територіальних гро-
мад сіл, селища, міста Вишгородського району, в новій редакції, 
затвердженого рішенням районної ради від 20.06.2019 № 631-38-
VII, з метою заміщення вакантних посад керівників закладів за-
гальної середньої освіти Вишгородського району:

1. Оголосити конкурсний відбір кандидатів на заміщення вакант-
них посад керівників закладів загальної середньої освіти Вишгород-

ського району, а саме: Синяківського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІ ступеня Вишгородської районної ради Київської області; 
Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я» Вишгородської ра-
йонної ради Київської області; «Любимівська загальноосвітня шко-
ла I-III ступенів» Вишгородської районної ради Київської області; 
Глібівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вишгородської ра-
йонної ради Київської області; Ровівського закладу загальної се-
редньої освіти І-ІІ ступеня Вишгородської районної ради Київської 
області; Новосілківської загальноосвітньої школи I-II ступенів Виш-
городської районної ради Київської області.

2. Оприлюднити дане розпорядження та оголошення про прове-
дення конкурсу у засобі масової інформації, що розповсюджуєть-
ся на території району, та на офіційному веб-сайті районної ради.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови районної ради Ганіцьку М.С. 

Ростислав КИРИЧЕНКО, голова ради 

Розпорядження Вишгородської районної ради Київської області від 5.07.2019 року № 122

Про проведення конкурсу на посаду керівника закладу  загальної середньої освіти

Оголошення

Про конкурс на заміщення вакантних посад керівників 
закладів загальної середньої освіти Вишгородського району

Нерухоме майно: нежитлове приміщення загальною площею 
11,2 кв м, частина приміщення поліклінічного відділення Димер-
ської РЛ, що розташована за адресою: селище Димер, вул. Ре-
волюції, 320.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єктів нерухомого майна.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно передати до кон-
курсної комісії документацію в запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтверд-
них документів належать: заява на участь в конкурсі за встанов-
леною формою; копії установчих документів претендента; копії 
документів,що підтверджують кваліфікацію оцінювачів, які пра-
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведен-
ня оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові зго-
ди оцінювачів,яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіка-
та суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом 
державного майна України; інформація про претендента (доку-
мент, який містить відомості про претендента щодо його досвіду 
роботи, кваліфікації та особового досвіду роботи оцінювачів, які 
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним 

з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо). 
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному 
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання ро-
біт, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та тер-
міну виконання робіт (у календарних днях). КЗ «Вишгородська 
ЦРЛ» розглядатиме лише такі конкурсні пропозиції претендентів, 
в яких термін виконання робіт відповідає вимогам Методики оцін-
ки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 1.12.2003 року №1891.

У разі невідповідності,неповноти конкурсної документації або 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до 
участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмо-
вою заявою після затвердження протоколу засідання комісії. Пре-
тендент має право відкликати свою заяву до дати проведення 
конкурсу, повідомивши про це голову комісії.

Конкурс відбудеться 22 липня 2019 року о 10.00 за адресою: 
Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 1. Телефон для до-
відок: (04596) 23-965.

Конкурсну документацію подавати до КЗ «Вишгородська ЦРЛ» 
за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 1, до 19 
липня 2019 року включно.

Інформаційне повідомлення КЗ «Вишгородська ЦРЛ» 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 

які будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єкта нерухомого майна

Нерухоме майно: нежитлове приміщення загальною площею 
11,3 кв м, частина приміщення поліклінічного відділення Димер-
ської РЛ, що розташована за адресою: селище Димер, вул. Ре-
волюції, 320.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єктів нерухомого майна.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно передати до кон-
курсної комісії документацію в запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтверд-
них документів належать: заява на участь в конкурсі за встанов-
леною формою; копії установчих документів претендента; копії 
документів,що підтверджують кваліфікацію оцінювачів, які пра-
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведен-
ня оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові зго-
ди оцінювачів,яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіка-
та суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом 
державного майна України; інформація про претендента (доку-
мент, який містить відомості про претендента щодо його досвіду 
роботи, кваліфікації та особового досвіду роботи оцінювачів, які 
працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним 

з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо). 
Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному 
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання ро-
біт, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та тер-
міну виконання робіт (у календарних днях). КЗ «Вишгородська 
ЦРЛ» розглядатиме лише такі конкурсні пропозиції претендентів, 
в яких термін виконання робіт відповідає вимогам Методики оцін-
ки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 1.12.2003 року №1891.

У разі невідповідності,неповноти конкурсної документації або 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до 
участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмо-
вою заявою після затвердження протоколу засідання комісії. Пре-
тендент має право відкликати свою заяву до дати проведення 
конкурсу,повідомивши про це голову комісії.

Конкурс відбудеться 22 липня 2019 року о 10.00 за адресою: 
Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 1. Телефон для до-
відок: (04596) 23-965.

Конкурсну документацію подавати до КЗ «Вишгородська ЦРЛ» 
за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 1, до 19 
липня 2019 року включно.

Інформаційне повідомлення КЗ «Вишгородська ЦРЛ» 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 

які будуть залучені для проведення незалежної оцінки об’єкта нерухомого майна
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Наші вітання!
Від щирого серця вітаємо з днем народження 

депутата районної ради Катерину Володимирів-
ну ОЛЕКСІЙ та Толокунського сільського голову  
Наталію Василівну КАЛЬЧЕНКО!

Хай дороги стеляться крилато, 
Будуть чисті, рівні, як струна, 
Хай добро не оминає хату, 
Як не оминає цвіт весна. 
Хай здоров’я, радість і достаток 
Стеляться, немов вишневий цвіт, 
Хай малює доля з буднів свято, 
І Господь дарує сотню літ.

Вишгородська районна рада

Духовність

Від щирого серця вітаємо з днем народження 
почесного голову організації  Петра Мартиновича 
ГОЛОВКА  та голову  первинної організації с.Рови  
Миколу Васильовича САВЕНКА!   

Зичимо в здоров’ї 
Довгий вік прожити, 
Щоб усіх на сторіччя
Могли ви запросити.
Щоб у мирнім небі
Сонце вам всміхалось,
А мрії та плани, щоб усі збувались! 

з повагою, Вишгородська районна організація 
ветеранів війни,праці і збройних сил України

Від щирого серця вітаємо із 50-річчям житель-
ку села Овдієва  Нива Олену Миколаївну ШЕВЦО-
ВУ та жителя села Богдани Петра Михайловича 
САВИЧЕНКА!

Нехай душа у вас ніколи не старіє, 
На білій скатертині будуть хліб і сіль, 
Своїм теплом хай сонце завжди гріє,  
Слова подяки линуть звідусіль.  
Ми зичимо вам літ багато  
І радості, ні крихточки біди,  
Щоби життя для вас було як свято 
І дарувало посмішку завжди!

з повагою, богданівська сільська рада 

Вишгородський районний ФК «Діназ» увійшов до складу 
Професійної футбольної ліги України (ПФЛ). Про це стало ві-
домо на черговій ХХVII конференції ПФЛ.

Минулого тижня у столичному Домі футболу зібралися пред-
ставники клубів першої та другої футбольних ліг, аби урочис-
то прийняти до складу ПФЛ чотирьох новачків, серед яких до-
бре відомий усім ФК «Діназ» з Вишгородського району, а також 
«Альянс» (Сумська область), «ВПК-Агро» (Дніпропетровська об-
ласть) та ФК «Ужгород» (Закарпатська область). 

Як зазначає засновник клубу Ярослав Москаленко, ця подія 
стала логічним завершенням 20-річного шляху «Діназу» від одні-
єї команди до дитячої академії з цілою інфраструктурою, в якій, 
до речі, тренується близько 500 дітей Вишгородщини. 

«Зараз ми досягли верхівки футбольної піраміди – клуб у про-
фесійній лізі. За цей час нашими кваліфікованими тренерами під-
готовлено тисячі дітей, гравців, а діназівцями зіграно сотні пере-
можних матчів. Я впевнений, що новий етап розвитку футбольного 
клубу – професійна футбольна ліга – стане для діназівців ще більш 
успішним. Я ніколи не сумнівався, що «Діназ» поступово ввійде в 
еліту українського футболу. 

І сьогодні, отримавши статус професійного клубу, ми нарешті 
завершимо процес становлення, збережемо у себе найкращі фут-

больні таланти і будемо далі рухатися вперед», – переконаний Ярос-
лав Москаленко.

Отже, відтепер стежимо за грою вишгородців вже у новому 
сезоні другої ліги чемпіонату України. 

Ольга аВРаМЕНКО
Фото з архіву

На спортивній орбіті

«Діназ» став професійним клубом

Двадцять дев’ятого червня, у тихе 
надвечір’я, до церкви Усіх Святих землі 
Української з’їжджалися гості з навко-
лишніх сіл – Демидова, Гути Межигір-
ської, Лютежа, Старих Петрівців – схо-
дився місцевий люд, щоб уже втретє 
відсвяткувати храмове свято в нещо-
давно освяченій церкві, яка будувалась 
із задумом втілення в ній всіх церков 
тих сіл, які вже ось 55 років як стерті 
з лиця землі «беспощадными  строите-
лями коммунизма», що й досі ще гор-
дяться своїми «подвигами», а насправді 
варварством по відношенню до України.

Ось витяг з документа, який свідчить 
про нещасну  долю мого рідного села Бір-
ки, про смертельний вирок ще 15 селам 
Київщини, винесений ЦК КПРС у 1957 ро-
ці і остаточно приведений в дію в 1964 ро-
ці: «Виконавчий комітет Київської облас-
ної ради депутатів трудящих рішенням від 
2 липня 1964 р. «Про адміністративно-те-
риторіальні зміни в Київській області»… 
по Києво-Святошинському  району:  «У 
зв’язку  з переселенням жителів виключи-
ти з облікових даних село Бірки Демидів-
ської сільської ради». 

Така ж доля у сіл Завалівка, Домонто-
ве, Новосілки-на-Дніпрі, Окунінове, Ошит-
ки, Новий Глібів, Старий Глібів, Сваром’я, 
Сорокошичі, Сивки, Старосілля, Ротичі, Та-
расовичі, Чернин та ще добрий десяток ху-
торів, що були у цих селах, як, наприклад, 
хутір Хом, що належав до села Бірки, єди-
ний клаптик землі, уцілілий від Бірок, на 
землях якого і збудований храм  Усіх Свя-
тих землі Української. До храму на запро-
шення настоятеля церкви отця Олега при-
були  отець Спиридон, настоятель церк-
ви у  Межигірському монастирі, священик 
із Старих Петрівців отець Василь, настоя-
тель храму з Нових Петрівців отець Віктор, 
отець Андрій із Лютежа. Їх очолював бла-
гочинний Вишгородського району отець 

Микола (Іванців), який відправив святкову 
літургію  та  молебень по тисячах душ тих 
селян, останки яких залишились лежати 
на кладовищах, залитих водами Київсько-
го водосховища. Також відбувся  хресний 
хід, освячення води та всіх людей, присут-
ніх на цій події.

На церковному подвір’ї завдяки отцю 
Олегу  (Петльовичу) з кожним роком стає 
красивіше й затишніше. Минулою осінню 
та весною на вже огородженому подвір’ї 
висаджені до тридцяти кущів винограду, 
упорядковані і засаджені квітами дві великі 
клумби, прийнялись багато кущів бузку та 

інших квітів, поруч із церквою облаштова-
ний дитячий майданчик.

Господарі приготували смачний храмо-
вий обід, яким пригощали всіх присутніх. 
За столом панувала тепла сімейна атмос-
фера з неспішною бесідою, злагодженим 
співом псалмів та церковних пісень, які ви-
конав церковний хор храму села Старі Пе-
трівці. А запрошені співочі колективи «Лю-
бисток» із Демидова та «Журавлині ключі» 
із Козаровичів –  запропонували храмую-
чим цікаві програми своїх виступів.

Валентина ОСИПОВа,  с.Демидів

Згадали предків на правічних землях

Із ювілеєм!
Колектив Вишгородського гарнізону Державної служ-

би з надзвичайних ситуацій щиро вітає начальника Виш-
городського РВ ГУ ДСНС України у Київській області, пол-
ковника служби цивільного захисту Геннадія Вікторовича 
Бондаренка з 50-річним ювілеєм!

Шановний Геннадію Вікторовичу! Ви пройшли нелегкий шлях 
від курсанта до полковника. Вам п’ятдесят, і з них 30 років Ви 
стоїте на захисті здоров’я і безпеки наших громадян. Ви вряту-
вали і попередили від небезпеки не одну людину, щодня при-
множуєте свій внесок у справу боротьби із вогняною стихією, 
збереження майна від пожеж.

Ви давно стали для нас взірцем відваги, рішучості і мужнос-
ті. Ваша самовіддана праця стала фундаментом для молодого 
покоління пожежних нашого підрозділу. Ви можете пишатися 
своїм  підрозділом, а ми – гідним його керівником. 

Ви об’єднали навколо себе сильних духом, загартованих ча-
сом і випробуваних вогнем людей. Вони не лише за професій-
ним обов’язком, а й за покликом серця завжди готові прийти 
на допомогу, ризикуючи власним життям заради життя інших. 

Тисячі успішно ліквідованих пожеж і врятованих із вогню лю-
дей – це, мабуть, найкраще підтвердження особливої важли-

вості та благородності Вашої про-
фесії.

Геннадію Вікторовичу! Хай Ваше 
відважне серце завжди пломенить 
яскравіше вогню, а душу щодня зі-
грівають теплі і світлі посмішки Ва-
ших рідних та близьких!

Бажаємо Вам удачі, мужнос-
ті, витримки і сили в нелегкій що-
денній службі. Бажаємо міцного 
здоров’я, любові, злагоди і благо-
получчя! Зичимо великого натхнен-
ня, наснаги, невтомного прагнення 
до пізнання та успіхів на многії літа!

Спасибі Вам за вірність обов’язку, за бойову готовність у 
будь-який час до боротьби з великою бідою.

Ваш досвід і професіоналізм і надалі служитимуть зміцненню 
і розбудові нашої України, буде прикладом для інших! 

з повагою, 
колектив Вишгородського гарнізону 
ГУ ДСНС України у Київській області

Сердечно вітаємо найкра-
щу матусю, бабусю, жительку 
села Ясногородка Віру Пав-
лівну ВАКУЛЬЧИК з 80-річ-
чям!

Старі, молоді  усі покоління
Просять у Бога здоров’я 

уклінно.
Нашій найкращій у світі 

матусі,
Вічно турботливій, ніжній бабусі,
Вдячні до віку за щирість і ласку,
За пісню, молитву і сонячну казку.
Ми доторкнемось до косоньок сивих 
І поцілуєм тебе залюбки.
Будь же, бабусю, завжди ти щаслива,
Тобі ми бажаєм добра і тепла
А Бог хай дарує многі літа!

з повагою, родина ВаКУЛЬЧИКІВ, 
онучка юлія, правнучка зоріанна

Колектив ТОВ «Редакція 
газети «Слово» щиро вітає 

Тамару Григорівну 
ОВЧІННІКОВУ 

з днем народження!
Найголовніше в житті кож-

ного з нас – здоров’я, тож ба-
жаємо, щоб Ви і Ваші рідні за-
вжди були здорові. Решта все 
додасться, адже воно залежить 
тільки від Вас. 

Нехай Господь оберігає Вас, а кожен новий день 
приносить посмішку та радість. Віри Вам, надії та лю-
бові! 

з повагою, колеги

Любий Ванюшка! 
Сердечно вітаємо тебе 

з днем народження!
Бажаємо тобі зберегти по 

життю твою щирість, відповідаль-
ність,  уміння навчатися, доброту 
та вихованість!

Нехай збудуться твої найза-
повітніші мрії. Міцного здоров’я, 
наснаги у навчанні, вірних друзів. 
Безмежної Божої любові!

з любов’ю, твоя родина

Інформаційне повідомлення Фонду комунального майна 
Вишгородського району про укладання договору оренди.

Договір оренди нерухомого майна – приміщення загальною 
площею   96,8 кв. м. в споруді (літер И) – складу металу, роз-
ташованого на території виробничої бази за адресою: 07301, 
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 16-а, укладений з товариством 
з обмеженою відповідальністю «Будтехноцентр».


