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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Власне житло

29-та річниця
катастрофи
на ЧАЕС

ФОТОмить
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

24 квітня напередодні 29-ї річниці ліквідації аварії на ЧАЕС у
Вишгороді біля пам’ятного знаку
героям Чорнобиля відбувся мітинг-реквієм.
Очільники міста та району,
ліквідатори аварії на ЧАЕС, родини загиблих від підступного атома вшанували світлу пам’ять тих,
чиє життя забрала техногенна
катастрофа.
Підніжжя пам’ятного знаку
встелили червоними гвоздиками…

Присяга гвардійців
Маленькі секрети
доброго господаря

> 16

> 2-3
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«Тату, скоріше приїзди...»

аФішка

День пам’яті та примирення
8 травня – 70-а річниця Перемоги над нацизмом у Європі; День пам’яті та примирення
10:00 – покладання квітів: до пам’ятника на
честь воїнів 167-ї Сумсько-Київської стрілецької
дивізії (набережна «моря»), до пам’ятного знаку Героя Радянського Союзу Н. Шолуденку та
пам’ятної дошки Героя Радянського Союзу Ю.
Кургузову, меморіального пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам (вул. М. Грушевського),
інформаційного стенду подій Революції гідності
і вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні (пл.
Т. Шевченка) та могил воїнів, загиблих при проведенні АТО (нове кладовище)
13:00 – виступ хору «Ветеран Вишгорода»
(ВРБК «Енергетик»)

Автобус для бабусі

> 4-5

9 травня –
День Перемоги
9:00 – виступ оркестру-студії
«Водограй» (пл. Т. Шевченка)
9:30 – святкова хода (пл. Т. Шевченка – просп. Т. Шевченка – вул.
Шкільна)
10:00 – проведення урочистого
мітингу, присвяченого 70-й річниці
Перемоги над нацизмом у Європі,
Дню пам’яті та примирення, Дню
Перемоги, — біля братської могили
воїнів Радянської Армії, в якій похований Герой Радянського Союзу Л.
Глібов (вул. Шкільна)

>6

Фронтовий
щоденник Юхима
Гриневича > 12

70 років
вони шукали
батька > 13

Реформа місцевого самоврядування в Україні: ЗА і ПРОТИ
Обговорюємо
Олексій РАЧИНСЬКИЙ,
заступник Вишгородського
міського голови
У започаткованій реформі місцевого
самоврядування в Україні багатьох хвилює
саме перспектива масштабного об’єднання
нинішніх сільських рад в одну «громаду»
— адміністративно-територіальну одиницю базового рівня. Масштаби справді вражають — із 11,5 тис. міських, селищних та
сільських рад у результаті реформи, як презентовано, має бути сформовано 1,5 тис.
громад.
Очевидно, що найбільшою мірою доведеться різати «по-живому» сільські ради, яких
найбільше — 10,3 тис. одиниць. Також від-

значено, що чисельність сільської громади
при добровільному об›єднанні в нову громаду
становитиме 9 тис. осіб, середня кількість населених пунктів у такій громаді становитиме 16
одиниць, очікувана площа — близько 400 км2,
максимальна відстань до адміністративного
центру до 20 км, із часом прибуття відповідних
служб для надання медичної та пожежної допомоги — 30 хв.
Метою об’єднання територіальних громад є формування дієздатних територіальних
громад, головним завданням яких має стати
поліпшення забезпечення потреб громадян,
оперативне та якісне надання їм базових соціальних та адміністративних послуг, поліпшення
умов сталого розвитку відповідних територій,
ефективніше використання бюджетних коштів
та інших ресурсів.
У дискусіях прихильники реформування
найчастіше послуговуються досвідом Польщі,

де проведена реформа місцевого самоврядування вважається однією з найбільш успішних.
Тому варто порівняти хоча б середні показники
масштабів самоврядних громад у них і в нас —
їхнє населення, території тощо.
Важливо акцентувати увагу на особливостях розселення у сільській місцевості, бо без
цього «запозичення» і найбільш вдалої моделі
можемо мати неочікувані наслідки для сільського розвитку. Хоча наведені параметри є
«середньою температурою по госпіталю», все
ж таки кількісні критерії трохи упорядковують
бачення.
Справді, проведена реформа місцевого самоврядування вважається однією з найбільш
успішних у Польщі. У результаті її оформилася
нова система управління, побудована на децентралізації влади.
Далі — на стор. 6

Дерева Миру

Вікторія ШМИГОРА

50 країн – одна мета

ФОТО — автор, «Вишгород»

25 квітня жителі 50 країн світу долучились до акції Всесвітньої
ініціативи Global project of the «Trees of Peace» — символічно висаджували дерева. Людей об’єднало добро та бажання жити в мирі.
Ініціатива отримала сприяння Кабінету Міністрів України.
Вишгородці також взяли участь у всесвітній акції. Активістки жіночого клубу «Живана» на Галявині казок біля ВРГ «Інтелект» втілили свій
задум — висадили Сквер миру — 5 дерев і кущі. До активістів приєдналися заступник міністра соціальної політики України Василь Шевченко,
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк, ветерани-«афганці»
та бійці 25 батальйону територіальної оборони «Київська Русь» — «Тимур» і «Вячик». Сквер з висоти пташиного польоту нагадує знак Миру.

Організатори вважають, що така ініціатива згуртує людей та їхню енергію «ЗА МИР», яку вони передадуть деревам у різних куточках світу. Дерева
будуть рости і зміцнювати енергію миру, співдружності та свідомого життя.
За умовами акції, кожен має сфотографуватися зі
своїм Деревом Миру та завантажити фото в соцмережі
з текстом #treesofpeace та на сайт-інтерактивну карту

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

світу, де можна згодом побачити фото дерев, висаджених з думками про мир, у різних країнах світу.
Головними напрямками ініціативи є усвідомлення
важливості миру, об’єднання представників національних спільнот в Україні та за кордоном.
Метою ініціативи «Дерева Миру» є виявлення позиції ЗА МИР шляхом висадження дерев, що сприяє
об’єднанню народів та озелененню країни.

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Мешканці — забудовник: конструктивний діалог

Вікторія ШМИГОРА,
Катерина ЗУРМА
ФОТО та ілюстрації —
Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
ПрАТ «ФК «Княгиня Ярославна»

21 квітня у малому залі адмінбудинку відбулася зустріч жителів
будинку 4-в на вул. В. Симоненка та представників забудовника — ТОВ «Ніка ЛТД». Зведення
цього багатоквартирного будинку
у Вишгороді було відновлено у
рамках державної програми «Доступне житло»: за цією програмою держава сплатила третину
від вартості квартир.
«Оскільки за нашим будинком не
закріплений депутат міськради, ми
звернулися до депутата сусідніх із
нами будинків — Віталія Кутаф’єва,
якого знаємо давно як людину небайдужу, порядну, хорошого організатора, — розповідає представник
активу мешканців Володимир Пере-

тятко. — Мешканці його округу характеризують свого депутата дуже
позитивно — і ми спілкувалися з ним
не один раз, на різні теми, виклали і
свої проблеми.
Віталій Кутаф’єв оперативно —
упродовж кількох днів — організував
нам зустріч із керівництвом забудовника, який зводив наш будинок.
Питань по будинку у нас виникло чимало, коли почали робити ремонти,
облаштовувати квартири.
Звичайно, на загальному фоні
того, як зараз будують, в принципі — якість будинку досить висока,
бо мало хто сьогодні будує з цегли.
Хороша теплоізоляція: взимку — тепло, а влітку — прохолодно. Але є
питання до підрядників, які працювали на забудовника. Зокрема, неякісно змонтовані вікна, панелі перекриття… Там накопичилась волога, і
через стики просочувалась вода.
На зустрічі ми приємно здивувались, що нас почули і обіцяли вирі-

шити будь-які, навіть найпроблемніші питання».
Основне, що турбувало мешканців, — облаштування прибудинкової
території. На клаптик землі, частина
якої належить «Укртелекому», перенесли укртелекомівський гараж, і таким чином там зовсім не залишилося місця для дитячого майданчика.
Нині його таки облаштували, але для
будинку на 300 квартир дві гойдалки, чотири лавки та невеличка гірка
— замало… Мешканці просили його
збільшити.
І забудовник не проти вкласти
додаткові кошти, щоб облаштувати
майданчик, якщо виділять додаткову
площу. Нині міська рада розглядає
це питання.
Так, розглядається можливість
розширення чи створення ще одного
спортивного майданчика біля ДНЗ
«Сонечко» — там додадуть кілька
турніків або і спортивну драбину,
бруси та інші спортивні снаряди, за-

лежно від виділеної землі. У закутку
біля «Укртелекому» також облаштують територію, аби вона не перетворилася на сміттєзвалище.
Були запитання і до облицювальних робіт, зокрема — у під’їздах. Другу секцію здавали в експлуатацію
взимку — будівельники поспішали.
Тепер ось плитка почала відпадати.
Забудовник уже над цим працює.
Провели заміри. Невдовзі фасад відремонтують.
Ще одна проблема — завузький
проїзд біля будівлі. Мешканці зазначили, що було б добре встановити
шлагбаум або хоча б дорожні знаки,
і таким чином — обмежити наскрізний проїзд.
Депутат Вишгородської міськради Віталій Кутаф’єв пообіцяв направити листи до відповідних органів,
аби вивчити ситуацію. Треба розібратися, хто і де власник землі, та
конструктивно організувати прибудинкову територію.

БЕРЕГИНЯ на Набережній
740 квартир у розстрочку на два роки, аванс — 20 %
Ви мрієте про власне житло, у якому поєднається якість, комфорт і затишок, а головне — фінансові гарантії? Тоді саме для
вас фінансова компанія «Княгиня Ярославна» будує новий житловий комплекс «Ярославна» на вулиці Набережній у Вишгороді.
Олексій КОВАЛЬ, заступник голови
правління ПрАТ «ФК «Княгиня Ярославна»
(НА ФОТО):
— Наша компанія здійснює фінансування
об’єкту шляхом залучення коштів від фізичних та юридичних осіб, а також власних коштів компанії — і лише після перевірки об’єму і
якості виконаних будівельних робіт інженером
з технічного нагляду. На стенді у відділі продаж безпосередньо на об’єкті (м. Вишгород,
вул. Набережна, понеділок — п’ятниця, з
9:00 до 13:00 і з 14:00 до 17:00, тел.: 228-1677, менеджер з продажу Наталя Сергіївна)
ви можете ознайомитися з усією дозвільною
документацією.
Новий житловий комплекс «Берегиня» на
вул. Набережній передбачає близько семисот
сорока житлових приміщень. «Берегиня» —
соціально спрямований проект: однокімнатні
квартири — близько сорока квадратних метрів, двокімнатні — шістдесят, трикімнатні —
сімдесят вісім.
Дуже зручне розташування. У комплексі
будуть передбачені приватний дитячий садок,
місця для паркування, цілодобова охорона та
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Мешканці — забудовник: конструктивний діалог

Під час круглого столу зачепили
іще низку важливих питань. Так, біля
будинку 4-в на вул. В. Симоненка
бракує місць для паркування. Цю
проблему розв’язав би надземний
паркінг, але він не був запланований.
Через незрозумілі домовленості
та штучно створену монополію певний час жителі були обмежені з вибором інтернет-провайдера. Після

зустрічі мешканців із забудовником
процес зрушився. На прохання мешканців пообіцяли також підключити
Інтернет у одному із під’їздів, аби
встановити там систему відеонагляду.
Будинок обслуговує ТОВ «ЖЕК
2617» (м. Київ), що понад два десятиліття успішно і якісно обслуговує
столичний житловий фонд.
У 3-й секції на першому повер-

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, або ОСББ (юридична особа, створена для
представлення спільних інтересів об’єднань) — це неприбуткова юридична особа, створена власниками
житлових та нежитлових приміщень для спільного користування, утримання та управління своїм будинком
та прибудинковою територією, а також для юридичного оформлення їхніх майнових прав на будинок та прибудинкову територію.
ОСББ створюється на основі права сумісної власності і представляє лише співвласників нерухомості,
щоб самостійно вирішувати — хто обслуговуватиме
будинок, які будуть внески на його утримання (кварт-

сі розташовано приміщення ТОВ
«ЖЕК 2617». У робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 9:00 до 13:00 і
з 14: 00 до 18:00 (у п’ятницю — до
17:00) там веде прийом представник цього ЖЕКу — Наталя Василівна. Цілодобова постійно діюча
диспетчерська служба ТОВ «ЖЕК
2617»: (044) 219-07-23.
Жителі будинку 4-в по вул. В. Симоненка зацікавлені у більш тісному

плата), кому здавати в оренду нежитлові приміщення
тощо, куди витрачати гроші. Ефективне використання
коштів і контроль дозволять якісніше та раціональніше
утримувати будинок.
ОСББ несе лише управлінські повноваження і не
стає власником будинку в цілому — співвласниками
будинку залишаються власники квартир та нежитлових приміщень. ОСББ, як юридичній особі, належать
допоміжні приміщення та земельна ділянка (якщо вона
була приватизована).
Доцільність створення ОСББ залежить від тих завдань, які мешканці поставлять перед собою, одним із
яких може бути контроль за послугами ЖЕКу.

БЕРЕГИНЯ на Набережній
740 квартир у розстрочку на два роки, аванс — 20 %

відеоспостереження. Будинки — шістнадцятиповерхові. Мальовничий краєвид на Київське море
і на столицю.
Лінія електропередач — за межами допустимих відстаней зазначеної лінії. Відстань від дороги також підтверджена, за висновками експертизи. Крім того, будинок розміщений поза межами
усіх мереж (вода, каналізація, які проходять поряд).
Передбачено виконання робіт (порядку 50
млн грн), які значно покращать інженерні мережі міста у цьому кварталі: зокрема, перекладка і
будівництво резервної лінії каналізації та каналізаційної станції; значний розвиток тепломережі

у цьому районі; русло річки Монашки буде виконано згідно з новими технічними умовами.
Придбання квартир: мінімальний внесок
— 20 % вартості і розстрочка (виплата частинами) до завершення будівництва. Періодично
діють акції: знижуємо ціну квадратного метра,
певні квартири продаємо за ціною, значно
меншою від ринкової, або у безвідсоткову розстрочку (80 % — на півтора-два роки).
Зараз розглядаємо такі власні програми,
які допомогли би менш захищеним верствам
населення брати участь у житловому будівництві: ціна — менша ринкової, а також вигідні умови розстрочки. Так, завершуються
консультації з місцевою адміністрацією щодо
програми із спеціальними умовами для переселенців із зони АТО: мінімальний перший
внесок (від 10%), більший термін розстрочки,
нижча ціна квадратного метра і найголовніше —
фіксована ціна у гривні. Ця програма стартує із
дня на день.
На нашому сайті k-ya.com.ua розміщені всі
планування квартир, наші менеджери можуть
вас проконсультувати — з понеділка по суботу
(всі відділи продажу) або за тел: (044) 596-1700.
А наостанок — уявіть: ви стоїте на балконі
16-го поверху і милуєтесь мерехтливими ліхтарями Київської ГЕС чи золотими верхівками Київської Лаври у променях надвечірнього сонця…

спілкуванні з комунальниками, тому
вирішили створити ОСББ. Люди
впевнені, що так буде вільний доступ
до спільної власності, до комунікацій, а головне — буде економніше.
Звичайно, на Симоненка, 4-в є
низка питань, які неможливо вирішити всі одразу.
Так, мешканці просять збільшити
вантажні ліфти. На жаль, це неможливо взагалі. Всі ліфти у будинку — і
пасажирські (до 400 кг), і вантажні —
встановлено за проектною документацією. Більші вантажні (до 1000 кг)
встановити — неможливо, тому що
вантажні шахти будинку розраховані
на ліфти вантажопідйомністю до 630
кг.
Головний плюс мешканці вбачають у конструктивному діалозі із місцевим самоврядуванням, зокрема,
із депутатом Віталієм Кутаф’євим,
представниками забудовника, які не
відмахуються від проблемних питань
і готові їх вирішувати.
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«Тату, скоріше приїзди, ми тебе чекаємо!»

ФОТОколаж на сторінках 4-5 складено за матеріалами фондів Вишгородського історико-культурного заповідника
(надані за сприяння старшого наукового співробітника з музейних експозицій ВІКЗ Любові Ніколенко)
Марина КОЧЕЛІСОВА
Виставки, присвячені різним датам,
готують і демонструють в заповіднику чи
не щомісяця. Та є особлива тема, яка торкнулася усіх вишгородців — і корінних, з
діда-прадіда, і «заброд», що оселилися в
нашому благословенному місті кілька років, а то й півстоліття тому.
Чималу частину фондів та експонатів до
історичного музею приніс Олександр Вікторов (ФОТО 1), який не раз організовував у
приміщенні музею зустрічі вишгородців, яких
о 1-ій год. 25 хв. серед ночі 26 квітня 1986го підняла аварія на Чорнобильській атомній
(вибух і пожежа у приміщенні 4-го енергоблоку ЧАЕС при виведенні його у плановий
середній ремонт). А вже о 2-ій год. 30 хв.
начальник Управління внутрішніх справ виконкому Київоблради. генерал-майор міліції
В. Корнейчук підписав наказ про створення
оперативного штабу, збір по тривозі особистого складу УВС і РВВС, перекриття руху
автотранспорту на автодорогах області у напрямку м. Прип’ять та направлення на допомогу Прип’ятському РВВС дев’яти підрозділів
міліції, зокрема — 60 чол. із Вишгородського
РВ.
Ті з вишгородців, що дізналися про аварію
першими, рвонули забирати родичів і знайомих із Прип’яті, та приватний автотранспорт
до міста не пускали (НА ФОТО 7). А у столиці
на багатьох маршрутах довелося довгенько
чекати автобусів — їх масово «кинули» на
Прип’ять, евакуювати населення (ФОТО 8).
Евакуювали не лише місто, а й села.
Метикуваті кияни штурмували потяги у
різних напрямках — аби геть зі столиці. Між
тим, добровільно-примусово, під розписку,

студентів ВУЗів, робітників та службовців
зобов’язали вийти на Першотравневу демонстрацію — на Хрещатик.
У Вишгороді в цей спекотний день у святковій демонстрації трудящих взяли участь
сотні дітей — про небезпеку аварії попередив земляків лише керівник одного із західноукраїнських районів, решта — мовчали, бо
хіба б матері пустили дітей на той парад?
Люди поралися на городах, справляли
весілля, збиралися біля щойно відкритого
пам’ятника В. Леніну на центральній площі
Вишгорода (ФОТО 12). Почесне право відкрити пам’ятник 30 квітня було надано ветерану партії, персональному пенсіонеру республіканського значення А. Голику, заступнику
голови облвиконкому С. Кравцовій, учаснику
спорудження пам’ятника — елеткрозварювальнику КБМУ тресту «Південатоменергобуд» В. Беркуну, майстру ЗЗБВ цього тресту,
депутату Верховної Ради УРСР В. Кравець,
першому секретарю райкому партії (Комуністичної партії України — ред.) В. Романюку та
голові Вишгородського райвиконкому Б. Синьооку.
А тим часом із Вишгорода до смертельного блоку потяглися колони навантажених
цементною сумішшю самоскидів — від заводу залізобетонних виробів вулицею Шолуденка і далі — на Димер, Іванків, Чорнобиль,
Прип’ять (закривати аварійний блок). На зворотній дорозі машини відмивали спеціальними засобами і знову вантажили рятівною
сумішшю.
Отримавши вказівку «згори», лікарі суворо заборонили відкривати кватирки — щоб
заражене радіацією повітря не проникало у
помешкання. Школярів Вишгорода вивезли — і випускники 1986-го року отримували

атестати про середню освіту не вдома. А
менші — писали листи батькам. НА ФОТО 10
— лист Наталки Псурцевої: вона вітає батька
з днем народження, а замість яскравої листівки прикріплює до теплих рядків врізане з
журналу «Огонек» фото батька (ст.. лейтенант МВС Микола Псурцев допомагає лікарям евакуювати хворих).
Поки
вишгородські
діти
були
у
Слов’яногорську, їхні батьки приборкували
розбурханий атом, будували Зелений Мис —
тимчасове поселення для тих, хто працював
на ЧАЕС. «Місце подвигу — Чорнобильську
АЕС» увічнювали фотографи-професіонали
і аматори. Серед них — ліквідатор аварії на
ЧАЕС, В. Остапенко (НА ФОТО 13).
Спеціальним розпорядженням керуючого
тресту «Південатоменергобуд» О. Яковенка
було встановлено час замірів рівня зараженості довкілля — 8:00, 12:00, 16:00 і 20:00,
заборонено виїзд водіїв спецавтівок і механізмів до 30-кілометрової зони Чорнобильської АЕС без респіраторів та інших засобів
захисту, санобробку водійського складу (НА
ФОТО 3 — річний технічний огляд дизельної
автоколони ТВО) та дезактивацію автотранспорту.
Бійці Вишгородського райвідділу міліції
(НА ФОТО 9) проводили рейди по виселеній
зоні: попри те, що 30-кілометрову зону відчуження патрулювали і з Дніпра, і з Прип’яті
(НА ФОТО 11 перший зліва — капітан міліції Володимир Литвиненко; КПП-10; лінійний
відділ ОВС у річному порту «Київ»), було і
мародерство, а радіоактивні речі вивозили і
продавали, наражаючи на небезпеку опромінення нових хазяїв.
При евакуації із зараженої радіацією зони
люди брали із собою лише документи — жод-

Про весну 1986 року розповідає Василь Іванович БУТКЕВИЧ:
«На початку весни 1986 року, зі згоди Президента південного
відділення
ВАСГНІЛ (Всесоюзна
академія
сільськогосподарських наук
імені Леніна), мене
було призначено директором дослідного
господарства «Копилово» Укр. НДІ землеробства, а через місяць після призначення
сталася планетарного масштабу аварія на
Чорнобильській АЕС.

Із зони лиха в наше господарство 3-го
травня було переселено — із сіл Радинка
та Опачини Чорнобильського району — колгосп ім. 1 травня: 1 200 чоловік з незначною
кількістю тракторів і автомашин, дві сільські
ради, дійне стадо корів (200 голів), невелику
кількість свиней і декілька тисяч молодняка
великої рогатої худоби (ФОТО 3).
Людей родинами поселяли до жителів
села, а також у гуртожиток господарства.
9 Травня, у День Перемоги, в дослідне
господарство «Копилово» приїхали кореспонденти іноземних держав (30 осіб), яких
супроводжував голова Київського облвикон-

кому І. Плющ.
Кореспонденти цікавилися побутовими
умовами та зайнятістю переселенців, а люди
запитували Плюща, коли вони повернуться
до своїх осель, — на що той відповів одним
словом: «Ніколи…»
Згодом весь молодняк ВРХ і непродуктивні корови колгоспу було відправлено на
забій — на Дарницький м’ясокомбінат. Туші
та напівтуші завантажили у залізні рефрижератори-холодильники і довгенько курсували
залізницями України, бо в ті часи ніхто не міг
сказати, як потрібно поступити з продуктами,
зараженими радіоактивними сполуками…»

них зайвих речей. Домашніх тварин взяти із
собою не дозволяли. Чимало із них поверталися до рідних дверей і помирали там (НА
ФОТО 14).
Інші дичавіли — і їх, за спеціальним розпорядженням, у 30-кілометровій зоні відчуження знищували. Так, за довідкою голови
Товариства мисливців і риболовів І. Лисенка від 18.06.1986 р., станом на 17 червня 20
«снайперами» відстріляно 20 307 кішок і собак.
Над 4-м реактором будували «саркофаг»
(за бурхливими подіями останніх років ми
і забули поцікавитися, а чи добудували?).
Ліквідаторам аварії на ЧАЕС встановлювали
пам’ятники (НА ФОТО 18 — пам’ятник чорнобильцям-автомобілістам і дорожникам на
трасі біля Вишгорода).
А їх все меншало. І до рідної хати у селі
Бєлая Сарока Наравлянскага района (Гомельська область, Білорусь) приїхав лише
один (НА ФОТО 20) із братів Шавреїв (НА
ФОТО 19 — Шаврей Леонід, Шаврей Іван,
Шаврей Петро були одними із перших на ліквідації пожежі на ЧАЕС — поряд із Правиком,
Кібенком і Телятниковим). Радіаційний фон у
цьому населеному пункті, що за 13 км від реактора ЧАЕС, був майже у 100 разів вищим
за норму.
Немає і талановитого художника Ігоря
Ткача (НА ФОТО 2), який 29 квітня 1986го допомагав своєму товаришеві Валерію,
військовому, скидати з гелікоптера мішки
з піском. Рейсів було декілька — і вони позначилися на здоров’ї ліквідаторів (Валерій
пішов із життя на п’ять років раніше за друга). А Ігор назавжди залишиться 37-річним,
у своїх полотнах (НА ФОТО 4-5), яких понад
100 — філософських, глибоких, космічного
інтелекту…
Подивіться на ці світлини! Про кожного з
цих людей можна написати не одну книгу. Від
дня аварії на ЧАЕС минуло 29 років. У нас, на
Вишгородщині, відмінили пільги по четвертій
зоні: держава не спроможна усіх підтримувати (вижили ж люди дотепер, значить і далі —
справляться самі).
На Житомирщині стоять хати-пустки (НА
ФОТО 15-17, зафільмовано родиною Любові
і Сергія Ніколенків у Народицькому районі).
Деякі старанно побілені, на інших — надпис
«Продана» (схоже, для того, щоб не простяглась чиясь «липка» рука до рідних стін). По
безлюдних вулицях хижо крадуться здичавілі
коти. А біля розбитих вікон квітнуть рожеві
кущі і заглядають до хати торішні яблука…
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Олексій РАЧИНСЬКИЙ,
заступник Вишгородського
міського голови
(Початок на стор. 1)
Триступеневе
територіальне
самоврядування тут не має ієрархічної структури: гміна як базова
одиниця, повіт (на українських теренах — район) і воєводство (область) — незалежні одне від одного
і разом підпорядковуються нагляду
з боку держави у визначених законом рамках.
Модель влади змінилася на користь громад і реалізації їхніх прав
на самоврядування. Фінансово самодостатнє місцеве самоврядування саме на базовому рівні змогло
перебрати на себе більшість функцій із забезпечення життєдіяльності
громад. Ефективне самоврядування стало поштовхом до соціальноекономічного розвитку сільських
громад і сіл.
Досвід переконує, що коли й
найбільш вдалу модель перекласти на інший грунт, не врахувавши
особливостей, то результат може
виявитися неочікуваним. Не можна
об’єднувати громади уніфіковано, не
підходячи до кожної індивідуально.
Головне — не кількість населення самоврядної одиниці, а,
як зазначається в Європейській
хартії, здатність органів місцевого
самоврядування в межах закону
здійснювати регулювання та управління істотною часткою суспільних
справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення. Проте схоже, що альтернатив об’єднанню сільських громад
не залишено.
У чинному Бюджетному кодексі України об’єднані і «прості» громади, розведені навіть по різних
статтях: надходження та витрати
«бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються
згідно із законом та перспективним планом формування територій
громад», передбачені у статті 64, а
«…сільських, селищних бюджетів»
— у статті 69. Доходи, відповідно,
теж різні, і очевидно, що на користь
об’єднаних громад їх «покладено»
більше.
У наступній статті розкажу про
своє — як землевпорядника — бачення щодо об’єднання територіальних громад у Вишгородському
районі.

Вишгород

Автобус для бабусі та дідуся

Обговорюємо

Реформа місцевого
самоврядування в
Україні:
ЗА і ПРОТИ

ІНФОРМвікно
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Катерина ЗУРМА
До редакції зателефонувала схвильована
жінка і розповіла про події одного дня. Вранці вона скористалася своєю пенсіонерською
пільгою на маршруті № 397 і без пригод доїхала до ст. м. «Героїв Дніпра» у Києві. Втім,
жінку цікавили лише доступні ціни на столичному ринку — і десь за дві години вона поверталася додому.
Та от одразу виїхати з Героїв Дніпра до Вишгорода не вдалося. Група спортивних молодиків
не давала пенсіонерам та іншим пасажирам, що
зібралися на кінцевій зупинці, зайти в авт. № 397.
Водіїв буквально зганяли з місця — під тим приводом, що «Кличко заборонив зупинку».
За деякий час на зупинці з’явився пристойного вигляду чоловік і власними руками відкрив
двері автобуса та запросив до нього пасажирів.
Вже у Вишгороді пенсіонерку догнала сусідка,
яка не стала чекати кінця «розбірок» і автобусом
№ 41 дісталася Водогону, а потім пересіла на №
398.
Активні жінки одразу зв’язалися з громадською приймальнею Київської ОДА, а там почули: «Ми з Києвом не працюємо». Вишгородянки
просили дізнатися, що це все означає, чи не відмінять маршрут на Героїв Дніпра?
Редакція зателефонувала директору ТОВ
«АвтоЛайн» Олександру Балуєву, і він підтвердив «подію»:
— Із 10-ої до 11:30 дев’ятого квітня на зупинку авт. № 397 на Героїв Дніпра приїхав бі-

лий бусик (мерседес-принтер). Із нього вийшли
дванадцятеро молодиків, начебто із громадської
організації, які не давали автобусам заїхати на
зупинку, не пускали людей в автобуси та говорили, що вже і кіоск диспетчера забрали (начебто
«Київміськархітектура»).
Мені довелося втрутитися і силоміць відкрити
двері для пасажирів.
Звісно, щодо цього рейдерства пішло звернення у правоохоронні органи. Цікаво, що це вже
не перший «наїзд». Замість чесної конкуренції
вдаються до «публікацій»: так у газеті «Рідне місто Вишгород» недавно розписали, як ображають
пенсіонерів на маршруті № 397.
Я не питаю, за які кошти ця газета розповсюджується безкоштовно. Та, знаєте, такі «статті»
дуже схожі на замовлення — і замовник очевидно накинув оком на маршрут № 397 «Вишгород
— Героїв Дніпра». Он маршрут «Київ — Лютіж»
обслуговують зовсім не підприємства Вишгородського району, а перевізник, здається, з Борисполя.
Це правда, не всі водії ввічливі, і не лише на
нашому маршруті… Але, скажіть відверто: де, на
якому маршруті, стільки пільговиків, як на 397му? Наскільки я знаю, на димерському № 398
пенсіонерів безкоштовно до автобуса пускають
лише двічі на тиждень. А на нашому маршруті №
397 — пільговики користуються своїми правами
щодня.
Ми завжди чесно писали про стан справ, зокрема, і про наявність чи відсутність компенсацій
за перевезення пільговиків. А також про наші до-

Приєднуйтесь до руху Червоного Хреста

«Здорова
нація-2015»

Ірина Правдива, Світлана Данилюк, Вадим Геращенко
розвантажують ранозагоюючий антибактеріальний крем
для ніг

Валентина КАШКА, ВРО ТЧХ
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Вишгородська районна організація Товариства Червоного Хреста України в рамках
Всеукраїнського місячника — спільно з благодійним фондом «З відкритим серцем у майбутнє» — збирала у селах району благодійні
внески, продовольство, одяг та взуття, ліки,
засоби гігієни. Все це — одиноким громадянам похилого віку, інвалідам, ветеранам ВВВ,
дітям із неблагополучних сімей, хворим на туберкульоз і СНІД, іншим категоріям громадян,
які потребують благодійної допомоги.
Усього допомоги було надано на загальну
суму 70 755 грн.
Картоплею, буряком, морквою, домашньою
консервацією, крупами, какао, цукром, борошном, печивом, олією, макаронами, салом, чаєм,
горіхами, сушкою, цукерками, тушонкою, вермі-

шеллю «Мівіна», рибними консервами, пасками,
одягом та взуттям б/в, туалетним папером, милом, зубною пастою поділилися (загальна сума
— 26 445 грн):
20.04.15 — смт Димер і с. Катюжанка (на
суму 7 640 грн);.
21.04.15 — с. Демидів і Лютіж (на суму 4 111
грн);
22.04.15 — с. Синяк і Литвинівка (на суму
6 333 грн);
23.04.15 — с. Старі і Нові Петрівці (на суму
4 961 грн);
24.04.15 — с. Пірново і Воропаїв (на суму
3 400 грн).
ПП «Ярослав» надало власну продукцію (на
суму 265 грн), а ПП «Альянс краси» — крем для
ніг антибактеріальний, ранозагоюючий та рідке
мило (на суму 44 045 грн).
БФ «З відкритим серцем у майбутнє» зібрав
овочі для сушки воїнам АТО (на суму 2 208 грн),
КЗ «Вишгородська районна лікарня» — овочі
та консервацію (на суму 5 378 грн), «Вишгородський районний територіальний центр соціального обслуговування» (смт Димер) — овочі та одяг
б/в (на суму 2 841 грн), Вишгородський районний
дитячий будинок «Любисток» (с. Нові Петрівці)
— овочі, консервацію, засоби гігієни (на суму
1 344 грн), КЗ «Соціальний гуртожиток Вишгородського району Київської області» (с. Нові Петрівці) — овочі, консервацію, засоби гігієни (на
суму 532 грн).
Незахищені верстви населення вже отримали допомогу (овочі, консервацію, засоби гігієни
тощо) на суму 14 142 грн.

Споживач
сягнення чи проблеми.
Із червня 2015-го у столиці відміняють практично всі пільги. Наше ж підприємство-перевізник не перший рік іде назустріч усім потребам
міста і району: згадайте хоча б безкоштовні автобуси у поминальні дні із центру Вишгорода на два
міські кладовища. А скільки перевозили дітей,
ветеранів, творчі колективи? А День міста, оздоровлення вишгородських дітей на морі, зустрічі у
містах-побратимах, толоки у Вишгороді — всюди
надавало транспорт наше підприємство...
От попереду День Перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні, що зазвичай урочисто
відзначається у Вишгороді. І ТОВ «АвтоЛайн»
як одне з підприємств міста, що платить податки саме у Вишгороді, візьме у ньому посильну
участь.
Міська рада ветеранів, яка колись починала
стосунки з нами на високих тонах, тепер — на
регулярних зустрічах у Вишгородській РДА — зазначає результати співпраці. Для нас літні люди
— це наші батьки і діди, які відвойовували рідну
землю, відбудовували зруйноване війною.
Так що передайте шановній пасажирці, яка
турбується про автобус: ми працюватимемо на
маршруті № 397 сумлінно, з повагою і конкурентноспроможно — з пільговими рейсами. Автобуси
для бабусь і дідусів будуть. Розглядаємо і питання подовження внутрішньоміського автобусного
маршруту № 1 до траси Київ-Димер, аби мешканці правобережних сіл добиралися на роботу й
до установ Вишгорода, а вишгородці — до батьківських хат і городів у дачний сезон.

Дати скорботні…
втрати
незворотні…
Ігор ПАВЛЮК

Особисте

Минулого тижня три скорботні дати відзначали ми: 24 квітня —100-річчя геноциду
вірмен в Османській імперії; 26 квітня — 29
років Чорнобильській катастрофі… А 26
квітня відкрили пам’ятник у містечку Десна
— загиблим воякам 25 -го батальйону «Київська Русь».
Про перші дві дати вже ішлося у нашій пресі. А от третя подія — це наше сьогоденне —
спільне й особисте...
Я у складі делегації «Вишгородської самооборони Майдану» був на відкритті цього монумента. Все — чинно, гідно, з квітами, молитвами священика о. Олександра УПЦ Київського
Патріархату. Були телевізійники, представники
районного та обласного керівництва — заступник голови Київоблдержадміністрації Д. Христюк, воєнком Київської області полковник Є.
Пошаталов та інші.
Герої не вмирають… Це засвідчив монумент — кам’яна стела з іменами 25 воїнів 25-го
батальйону «Київська Русь», який почав формуватися майже рік тому з добровольців Вишгородщини та усієї України. Більшість — наші
земляки. І серед загиблих — є наші сусіди, знайомі та рідні.
Зараз 25-й батальйон — на переформуванні та ротації в м. Гончарівське біля смт Десна.
Командир — капітан Андрій Янченко. А 11-й
батальйон «Київської Русі» зараз — у зоні АТО
біля селища Піски.
…Весна, Десна, сосновий бір, квіти, сонце,
життя — за все це спасибі нашим бійцям… Вічна їм пам’ять...
Від редакції. Присвячені цим подіям вірші
автора — див. на сайті газети vyshgorod.in.ua

Знай наших!

Важка атлетика

Спортивна гімнастика

Жіноча збірна України з важкої атлетики
стала найкращою на континенті, посівши перше місце в загальнокомандному заліку за підсумками виступу на чемпіонаті Європи в Тбілісі (Грузія). Цього року українки Юлія Паратова
в категорії до 53 кг і Юлія Калина у категорії
до 63 кг стали чемпіонками Європи, а Анастасія Лисенко у категорії +75 кг дебютувала
на дорослому чемпіонаті Європи та виборола
«срібло».
Наші чоловіки також повертаються додому не з порожніми руками — Олег Прошак
став чемпіоном Європи у ваговій категорії
+105 кг!

Олег Вєрняєв продемонстрував, за що
його визнали найкращим спортсменом України у 2014 році. На чемпіонаті Європи, який
відбувся у французькому місті Монпельє,
українець здобув блискучу перемогу у багатоборстві, випередивши майже на 1,5 бала
російського спортсмена Давида Білявського.
Окрім цього, Олег здобув «золото» на своїх
улюблених брусах, а ще один українець, Ігор
Радивилов, зупинився за крок до перемоги у
опорному стрибку та повезе додому «срібло».

Художня гімнастика
Наші дівчата продовжують зачаровувати

суддів пластикою і грацією. Так, на етапі Кубка світу в італійському Пезаро Анна Різатдінова виборола «срібло» у вправі зі стрічкою
та «бронзу» у вправі з булавами (18, 200), а у
групових вправах із п’ятьма стрічками Олена
Дмитраш, Євгенія Гомон, Олександра Гридасова, Валерія Гудим та Анастасія Возняк посіли 2 місце!

П’ятиборство
Успішно пройшов для України ІІІ етап Кубка світу з сучасного п’ятиборства. Змагання,
які складаються із стрільби, бігу, плавання,
фехтування та кінної виїздки, закінчились перемогою нашого Павла Тимощенка!

Синхронне плавання

Бокс

Наші чарівні представниці синхронного
плавання продовжують демонструвати неймовірні результати. Так, на турнірі Brazil
Synchro Оpen в Ріо-де-Жанейро українська
команда завоювала 8 нагород, з яких 6 —
найвищого гатунку.

Ну і на завершення — не можна оминути
увагою успіхи наших боксерів: «Українські
отамани» взяли реванш у «Команди Росії» з
рахунком 3:2, а Олександр Усик здобув свою
сьому перемогу на професійному ринзі, нокаутувавши росіянина Андрія Князєва.

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

1 травня
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2+2
09:25 Д/с «5 баксiв.
net»
09:40 Д/ф
«Подорожуй Литвою»
10:15 Д/ф «Джерела
тисяча i однiєї ночi»
11:15 Музична
академiя Junior
12:45 Хто в домi
хазяїн?
14:30 Вiкно в
Америку
14:50 Утеодин з
Майклом Щуром
15:35 Д/ф «Євген
Патон. Щедрiсть
таланту»
16:30 Гурт «Авiатор».
Ювiлейний концертшоу «Еволюцiя»
18:35 Х/ф «Владика
Андрiй»
21:45 З перших вуст
22:00 «Подорожнi» з
Ольгою Герасим›юк
22:55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi

06:35 Х/ф «Екiпаж»
09:15 ТСН-Тиждень»
10:45 Х/ф «Там, де
ти»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Любов
без зайвих слiв»
00:00 Х/ф «Ворог
держави»
02:15 Х/ф «Веронiка»

06:00 Родом iз
України. Олена
Яковлєва
06:30 Х/ф «48 годин
на добу»
10:00 Герої
спортивного року2014
13:15 Неймовiрнi
подорожi
15:00 Мiкрокосмос
16:45 Iпостасi спорту
17:00 Вечiр Анатолiя
Матвiйчука
18:50 Цивiлiзацiя
Incognita
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олександр
Городницький
20:00 Великi битви
21:00 Замальовки
22:00 Концерт
Михайла
Поплавського
00:00 Латинський
коханець

07:30 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини
10:10 Х/ф
«Бiблiотекар. У
пошуках Списа Долi»
12:00, 13:20 Х/ф
«Бiблiотекар.
Повернення до
Копалень царя
Соломона»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:30, 16:20 Х/ф
«Бiблiотекар.
Прокляття Юдиного
потиру»
16:50 Х/ф «Останнiй
рубiж»
18:45 Факти. Вечiр
20:20 Дiстало!
21:10 Х/ф «Злива»
23:00 Х/ф
«Сховище»

07:00 Ранок покиївськи
09:30 Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
Столичнi телевiзiйнi
новини
13:10, 15:10,
23:50 Громадська
приймальня
14:55, 16:00,
16:55, 20:50, 23:20
Вiдкритий мiкрофон
16:20, 23:25
Європейська
столиця
17:10 У центрi уваги
18:50 Паспортний
стiл
19:20, 21:25 Столиця
22:30 Служба
порятунку

06:05, 16:00 Все
буде добре!
07:45, 18:25 За
живе!
08:55 Т/с «Самара»
10:45 Х/ф «Дочка»
12:40 Х/ф
«Поспiшайте
любити»
14:20 Битва
екстрасенсiв
18:00, 22:00 ВiкнаНовини
19:50 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
21:00 Т/с «Пiзнє
каяття»
23:55 Один за всiх

06:10 Мультфiльм

06:10, 15:30, 17:10

06:40 Орел i Решка.

Т/с «Слiд»

На краю свiту

07:00, 15:00, 19:00,

07:35, 20:00

01:20, 05:30 Подiї

Подробицi

07:10 Т/с

08:20 Х/ф «Москва

«Ненавиджу й

сльозам не вiрить»

кохаю»

11:20 Х/ф «Самотнiм

10:50 Моє нове

надається

життя

гуртожиток»

11:50 Т/с «Листи на

12:55 Концерт

склi»

«Весна на Зарiчнiй

18:00 Т/с

вулицi»

«Безсмертник. Вiра

15:45 Жди меня

й правда»

17:50 Новини

19:40 Т/с

18:10, 19:05

«Офiцерськi

Стосується кожного

дружини»

21:00 Т/с «Ленiнград

23:15 Х/ф «Чорна

46»

дiра»

23:50 Т/с «На

02:00 Т/с «Дорожнiй

безiменнiй висотi»

патруль-10»

09:25, 10:10,14:00,
19:30, 20:15 Авто
- SOS
11:40 Шосе крiзь
пекло
12:30 Важке золото
Аляски
13:15, 13:40, 22:30
Науковi дурощi
15:35 Дика природа
Амазонки
16:20 Розумнi мiста
свiту
17:10 Вертолiтнi
баталiї+
17:55 Тюремнi
труднощi
18:40 Поневiряння
за кордоном
21:00 Суперспоруди
Третього рейха
21:45 Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна
23:15 Розслiдування
авiакатастроф

06:00, 10:00 Епоха
Гайдара. Люди змiн
07:00, 09:00 Тут i
зараз
07:15, 13:45 Говорiть
з Юлiєю Таратутою
08:00, 20:00
Белковський на Дощi
09:30 Репортаж
«Дощу»
12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 16:10, 17:00
Тут i зараз
14:30 ТВлiтучка
16:05, 19:45 BBС на
«Дощi»
18:00, 23:00
Говорiть з Тимуром
Олевським
18:45, 23:45 Тут i
зараз: Сказано на
«Дощi»
19:00, 05:00 Online
21:00, 00:00 Дзядко.
Вечiрнє шоу
22:00, 01:00 Монгайт

Ну чому всі
говорять:
«Ти злий»?
А як же інші
мої негативні
якості: саркастичність,
впертість і
диявольська
чарівність?

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:06 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
07:06 М/с
«Барбоскiни»
07:15 М/с «Кунг-Фу
Панда: Легенди
крутостi»
07:36 Єралаш
09:10 М/ф
«Мармадюк»
11:05 Х/ф «Скубi-Ду»
12:50 Х/ф «Скубi-Ду 2»
14:40 Х/ф «Астерiкс i
Обелiкс у Британiї»
16:50 Х/ф «Люди в
чорному 3»
19:00 Т/с
«Бiблiотекарi»
21:15 Х/ф «Таксi»
23:05 Х/ф «Моя
суперколишня»

07:30, 08:30, 09:45,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 15:33, 16:30,
17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час. Важливо
09:15, 14:15 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
10:35, 00:35 Машина
часу
11:35, 05:15 Велика
полiтика
15:15, 15:37, 16:10,
16:34 Єдина родина
17:19, 17:35, 18:15,
20:00, 21:10 Україна понад усе!
18:32 Точка кипiння
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:32 Моя земля

06:00 Мультфiльми
06:25 Нове Шалене
вiдео по-українськи
09:00 Х/ф «Ера
драконiв»
11:00 Х/ф «Зорянi
вiйни: Епiзод 1»
13:50 Х/ф «Зорянi
вiйни: Епiзод 2»
16:50 22 Тур ЧУ.
Динамо - Говерла
19:00 22 Тур ЧУ.
Волинь - Шахтер
21:00 Профутбол
22:00 Х/ф «Зорянi
вiйни: Епiзод 3 Помста Ситхiв»
01:00 Х/ф «Плоть i
кров»

06:00 Богинi ефiру
06:30 TOP SHOP
07:40 Чи знаєте ви,
що...
08:10 Мультфiльми
09:40, 16:00 Файна
Юкрайна
11:00 КВН
13:10 Орел i Решка
17:10 Звана вечеря
19:10, 20:00 Орел i
Решка
21:00 КВН на БIС
22:00 Х/ф «Кадет
Келлi»
00:00 Х/ф «Снiгова
людина»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:35 Правда життя
07:05 Агенти впливу
08:00 Т/с
«Павутиння»
15:25 Т/с
«Даїшники»
19:15 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»
22:00 Т/с «CSI: ЛасВегас»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»
00:40 Т/с «Рей
Донован»

— Задумайся
про те, скільки
людей тебе
ненавидить.
Про що це
тобі говорить?
—Я
популярний!

06:50 М/с «Машинi
казки»
07:15 М/с
«Лалалупсi»
07:40 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с
«Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi
iсторiї»
10:55 Обережно,
дiти!
11:20 М/ф «Барбi:
Пригоди Русалоньки
2»
12:30 Т/с «Сусiди»
15:05, 17:00 Т/с
«Сiмейний бiзнес»
18:00 Т/с «Кухня»
20:30, 23:30 Т/с «Два
батька i два сини»
21:00 Країна У
22:00 Т/с
«Свiтлофор»

06:00 Скарб.UA
06:40 Бандитський
Київ
08:00 Д/ф «Шосте
почуття»
08:50 У пошуках
iстини
10:30 Знищення бен
Ладена
12:10 Вiдчайдушнi
рибалки
14:10 Планета Земля
17:10 У пошуках
пригод
18:50 Мiстична
Україна
20:30 Таємницi Iсуса
23:30 Покер

06:00, 11:00 Руйнiвники
легенд
06:55 Акварiумний
бiзнес
07:50, 13:00, 18:30 Як
це влаштовано?
08:15 А ти б вижив?
09:10, 15:00 Швидкi
та гучнi
10:05, 10:35 Мисливцi
за складами
12:00, 12:30
Легендарний
автомобiль
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00, 23:00 Будинки на
деревах
16:00 Генiй автодизайну
19:00 Скарби з комори
20:00 Острiв з Бером
Грiллзом
21:00 Зiркове
виживання з Бером
Грiллзом
22:00 Аляска: родина
з лiсу
00:00 Top Gear

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
07:20 На слуху
08:20 Новини
звiдусiль
09:15
«Європейський
прорив року-2015»
10:20 «Подорожнi» з
Ольгою Герасим›юк
11:40 Д/с «Мiй новий
дiм - Корея»
12:20 Уряд
на зв’язку з
громадянами
13:20, 18:05 Час-Ч
13:30 КоордиНАТОр
14:20 Школа Мерi
Поппiнс
15:05 Нотатки на
глобусi
15:45 Фольк-music
22:00 Вiйна i мир
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:15ТСН
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:35, 08:35 М/с
«Маша i ведмiдь»
09:45, 22:00 Чотири
весiлля
11:05 Х/ф «Асi»
12:25, 13:00 Т/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Т/с
«Слiпа»
14:45 Сiмейнi
мелодрами
15:45 Битва салонiв
17:10 Т/с «Моя
кохана Дiла»
20:30 Чистоnews
21:00 Х/ф «Моє
щасливе завтра»
23:35 Х/ф «Величний
Джо»

05:35, 20:20

05:55 Х/ф «Антон
Iванович сердиться»
07:10 Неймовiрнi
подорожi
10:00, 16:50 Алло,
лiкарю!
11:00, 21:35
Замальовки: коротко
про головне
12:15, 20:00 Великi
битви
14:00 Пригоди в
Пiвнiчному морi
15:00, 18:30, 21:00
Соцiальний пульс
15:40 Цивiлiзацiя
Incognita
16:00, 23:35 Енiмалiя
17:45 Соцiальний
статус: ваша пенсiя
18:20 Мистецтво i час
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олександр
Городницький
22:35 Всесвiт
00:00 «Латинський
коханець»

06:30 Мультфiльм

06:15, 15:30, 17:10

07:00 «Ранок з

Т/с «Слiд»

IНТЕРом»

07:00, 08:00, 09:00,

09:00 Т/с «Головний

15:00, 19:00 Подiї

калiбр»

07:10, 08:10 Ранок з

12:40 Д/с «Слiдство

Україною

вели... з Леонiдом
Каневським»
14:25 Т/с «Аромат
шипшини»
17:50 Новини
18:10, 19:05
Стосується кожного

Громадянська
оборона
06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:10, 02:45 Т/с
«Революцiя»
11:50, 13:20, 16:50
Т/с «Дiзнавач»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:20, 16:20 Т/с
«Iнкасатори»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
21:30 Т/с «Шеф»
23:20 Х/ф «Злива»

09:15, 04:10
Зоряний шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
11:10 Т/с «Листи на
склi»
18:00, 04:40 Т/с
«Безсмертник. Вiра

21:00 Т/с «Ленiнград

й правда»

46»

21:00 Т/с

23:50 Т/с «На

«Офiцерськi

безiменнiй висотi»

дружини»

00:50 Д/ф «Чорна

23:00 Подiї дня

пiхота»

23:30 Т/с «Шаман»

07:00 Ранок покиївськи
09:30 Київ музика
10:00 Телемаркет
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
Столичнi телевiзiйнi
новини
13:10, 15:10,
23:50 Громадська
приймальня
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 Вiдкритий
мiкрофон
16:20, 23:25
Європейська
столиця
17:10 У центрi уваги
19:20 Столиця
20:50, 23:20 Мiська
варта
21:25 Київський ринг
з Реною Назаровою
22:30 Київськi iсторiї

05:30, 18:00, 22:00

06:10, 07:25, 07:30,

Вiкна-Новини

07:55 Kids’Time

07:10, 07:30 Зроби
або помри морем
09:25, 14:00, 19:30
Суперспоруди
Третього рейха
12:30 Важке золото
Аляски
15:35 Дика природа
Амазонки
16:20 Екстремальна
подорож
17:10 Вертолiтнi
баталiї
17:55 Керування
юрбою
21:00, 00:45 Чини
правильно
21:25 Порушники
закону
21:45 Рецепти
виживання
22:10 Як не стати
жертвою злочину
23:15 Розслiдування
авiакатастроф

06:05, 16:00 Все

06:13 М/с «Пригоди
Джекi Чана»

буде добре!

07:26 М/с

07:45, 18:25 За

«Барбоскiни»

живе!

07:31 М/с «Кунг-Фу

08:55 Т/с «Самара»
10:45 Х/ф

Панда: Легенди
крутостi»
07:56 Єралаш

«Спортлото-82»

12:00 Т/с «Татусевi

12:35 МастерШеф

дочки»

19:50 Слiдство

16:55 Т/с «Воронiни»
18:00, 01:15

ведуть екстрасенси

Репортер

20:55 Т/с «Пiзнє

18:20, 00:30 Абзац!

каяття»

19:00 Т/с

22:35 Кохана, ми

«Бiблiотекарi»
21:00 Х/ф «Таксi»

вбиваємо дiтей

22:45 Х/ф

00:25 Один за всiх

«Невдачливi»

07:00, 09:00 Дзядко.
Вечiрнє шоу.
08:00, 13:45
Говорiть.
08:45 Репортаж
«Дощу»
11:00 Online
11:45 Геофактор
11:55, 18:45, 20:30,
23:45 Тут i зараз:
Сказано на «Дощi»
12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 16:10, 17:00
Тут i зараз
14:30 ТВлiтучка
16:05, 19:45 BBС на
«Дощi»
18:00, 23:00
Медведєв
19:00 Козирєв online
21:00, 00:00
Макєєва
22:00, 01:00 Hard
day’s night

05:05 Х/ф «У важкi
часи»
06:45 Х/ф
«Добровольцi»
08:30 Випадковий
свiдок
09:00 Кримiнальнi
справи
09:50 Т/с «Суто
англiйськi вбивства»
11:40, 22:00 Т/с
«CSI: Лас-Вегас»
13:10, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с
«Державний захист»
23:45 Т/с «Закон i
порядок»

06:30, 06:50, 07:05,
07:15, 07:35, 08:10,
08:20, 08:35 Ранок
на П’ятому
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
22:30, 23:25 Час.
Важливо
07:50 Автопiлотновини
09:32 Кордон
держави
15:35 Дiалоги з
Патрiархом
16:15 Драйв
16:35 Моя земля
17:15, 17:35, 18:14,
18:31 Україна понад усе!
20:00, 21:10, 01:15
Час. Пiдсумки дня
21:40 Час-Тайм

06:00 Мультфiльми

06:00 Богинi ефiру

06:25 Нове Шалене

06:30 TOP SHOР

06:50 М/с «Машинi
казки»
07:15 М/с
«Лалалупсi»
07:40 М/с
«Чагiнгтон»
10:05 М/с
«Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi
iсторiї»
11:20 Х/ф
«Бременськi
музиканти»
12:30 Т/с «Сусiди»
15:05, 17:00 Т/с
«Сiмейний бiзнес»
19:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
19:30, 20:30, 23:00
Т/с «Два батька i два
сини»
21:00 Країна У
22:00 Т/с
«Свiтлофор»

вiдео по-українськи

07:40 Чи знаєте ви,

09:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв»

що...

12:50 Х/ф «Зорянi

08:10 Мультфiльми

вiйни: Епiзод 3 -

09:40, 16:00 Файна

Помста Ситхiв»

Юкрайна

15:45 «6 кадрiв»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «Ментiвськi

10:40 Х/ф «Кадет
Келлi»
12:40 Т/с «Всi жiнки -

вiйни»

вiдьми»

21:25 1/2 Лiга

14:10, 19:10 Орел i

Чемпiонiв. Ювентус

Решка

- Реал

17:10 Звана вечеря

23:40 Про Лiгу
Чемпiонiв + огляд

21:00 КВН на БIС

iгрового дня

22:00 Т/с «Доктор

00:40 Х/ф «Захованi»

Хаус»

06:50 Бандитський
Київ
07:20 Пiдроблена
iсторiя
08:10, 14:00 У
пошуках iстини
09:00, 15:40
Мiстична Україна
09:50, 16:30 Їжа
богiв
10:40, 19:10 У
пошуках пригод
11:30, 22:40 Планета
Земля
12:20 Акули:
вирватися з пащi
13:10, 21:50 Вижити
попри все
14:50, 20:00 Правила
життя
17:20, 20:50 Скарби
зi звалища
18:20 Як захопити
планету

07:50, 13:00,
18:30, 05:35 Як це
влаштовано?
09:10 Зiркове
виживання з Бером
Грiллзом
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Мисливцi за
релiквiями
12:00 Генiй автодизайну
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00 Скутi
15:00 Викривлення
часу
16:00 Майстерня
«Фантом Воркс»
17:00, 17:30, 21:00
Махiнатори
20:00, 20:30
Згуртована команда
22:00 Вуличнi
перегони
23:00, 23:30 Битви
за контейнери
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секс

01:35 Служба

00:25 Один за всiх

розшуку дiтей

06:30, 06:50, 07:05,
07:15, 07:35, 08:10,
08:20, 08:35 Ранок на
П’ятому
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 Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
00:00 Час. Важливо
07:50 Автопiлотновини
15:35 Модне здоров’я
16:10 Мiграцiйний
вектор
16:35 Невигаданi
iсторiї
17:15, 17:35, 18:15,
18:35, 20:00, 21:10
Україна - понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:30 Клуб реформ
23:48 Мiсцевий час

08:00, 13:45
Белковський на Дощi
08:45, 11:55, 18:55,
20:30 Тут i зараз:
Сказано на «Дощi»
11:00, 19:00, 05:00
Козирєв online
12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 16:10, 17:00
Тут i зараз
12:50, 16:50, 18:45,
20:50, 23:50 Health
Kitchen
14:30 ТВлiтучка
16:05, 19:45 BBС на
«Дощi»
18:00 Панфiлова
20:00 Репортаж
«Дощу»
21:00, 00:00
Монгайт. Вечiрнє
шоу
22:00 Собчак
23:00 Синдєєва

05:35 Х/ф «Дожити
до свiтанку»
06:55 Х/ф «Iшов
четвертий рiк вiйни»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 Кримiнальнi
справи
09:50 Т/с «Суто
англiйськi вбивства»
11:35, 22:00 Т/с
«CSI: Лас-Вегас»
13:05, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с
«Державний захист»
23:45 Т/с «Закон i
порядок. Злочиннi
намiри»

07:15 М/с
«Лалалупси»
07:40 М/с «Чагiнгто»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с
«Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi
iсторiї»
10:55 Обережно,
дiти!
11:20 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
12:30 Т/с «Сусiди»
14:45, 17:00 Т/с
«Сiмейний бiзнес»
19:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
19:30, 20:30, 23:00
Т/с «Два батька i два
сини»
21:00 Країна У
22:00 Т/с
«Свiтлофор»

06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
09:25 Музична
академiя Junior
10:30 Церемонiя
нагородження
премiєю в галузi
журналiстики
13:20, 18:05 Час-Ч
13:30 КоордиНАТОр
14:45 Казки Лiрника
Сашка
15:50 Як ваше
здоров’я?
16:30 Чоловiчий клуб
16:55 Д/ф «По той
бiк людства. Свiт
машин»
18:15 Новини. Свiт
19:30 ДебатиPRO
22:00 Слiдство. Iнфо
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:00, 00:00, 01:00
Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:15 «ТСН»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:35, 08:35 М/с
«Маша i ведмiдь»
09:45 Чотири весiлля
11:05 Х/ф «Асi»
12:25, 13:00 Т/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Т/с
«Слiпа»
14:45 Сiмейнi
мелодрами
15:45 Битва салонiв
17:10 Т/с «Моя
кохана Дiла»
20:30 Чистоnews
21:00 Х/ф «Моє
щасливе завтра»
22:00 Iнспектор
Фреймут
23:35 Х/ф «Величний
Джо»

05:35 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:10, 03:05 Т/с
«Революцiя»
11:50, 16:50 Т/с
«Дiзнавач»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:20, 16:20 Т/с
«Iнкасатори»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Секретний
фронт
21:25 Т/с «Шеф»
23:15 Х/ф «Велика
крадiжка»

07:00 Ранок покиївськи
09:30 Київ музика
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
Столичнi телевiзiйнi
новини
13:10, 15:10,
23:50 Громадська
приймальня
14:55, 16:00, 16:55,
18:55Вiдкритий
мiкрофон
16:20, 23:25
Європейська
столиця
17:10 У центрi уваги
19:20, 21:25 Столиця
20:50, 23:20 Мiська
варта
22:30 Мiсто добра

05:00, 18:00, 22:00

06:13 М/с «Пригоди

Вiкна-Новини

Джекi Чана»

07:30, 15:00, 18:30,
21:00 Соцiальний
пульс
06:15 Великi битви
10:00, 16:50 Алло,
лiкарю!
11:00 Замальовки:
коротко про головне
14:00, 22:00 Всесвiт
15:40 Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою
17:45 Слiдство
ведуть екстрасенси
18:20 Цивiлiзацiя
Incognita
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Олександр
Городницький
20:00 Апокалiпсис:
друга свiтова вiйна
23:30 Натхнення
23:50 Ландшафтнi
iгри

05:40, 20:00
«Подробицi»
06:30 Мультфiльм
07:00 Ранок з
IНТЕРом
09:00 Т/с «Головний
калiбр»
12:40 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
14:25 Т/с «Аромат
шипшини»
17:50 Новини
18:10, 19:05
«Стосується
кожного»
21:00 Т/с «Ленiнград
46»
23:50 Т/с «На
безiменнiй висотi»
00:50 Д/ф «Майор
Вихрь. Правдива
iсторiя»

06:15, 15:30, 17:10

07:55 Суперспоруди
Третього рейха
08:40 Апокалiпсис:
Друга свiтова вiйна
09:25, 14:00, 19:30
Керування юрбою
10:10, 14:45, 20:15
Злом Системи
10:55 Авто - SOS:
Загадка Porsche
15:35 Таємницi
гуансiйських печер
16:20 Екстремальна
подорож
17:10 Вертолiтнi
баталiї
17:55 Шосе крiзь
пекло
21:00 Шосе крiзь
пекло: Снiговий
армагеддон
22:30 Золото в
холоднiй водi
23:15 Розслiдування
авiакатастроф

Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
11:10 Т/с «Листи на
склi»
18:00 Т/с
«Безсмертник. Вiра
й правда»
21:00 Т/с
«Офiцерськi
дружини»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Шаман»

Передплачуйте газету «Вишгород».

05:35, 16:00 Все
буде добре!

07:30 М/с
«Барбоскiни»
07:36 М/с «Кунг-Фу

07:05, 18:25 За

Панда: Легенди

живе!

крутостi»

08:15 Т/с «Самара»

08:00, 18:00, 01:30

10:05 Кохана, ми

Репортер

вбиваємо дiтей

08:05 Єралаш
12:00 Т/с «Моя

12:00 МастерШеф

прекрасна нянька»

19:55 Слiдство

17:00 Т/с «Воронiни»

ведуть екстрасенси

18:20, 00:45 Абзац!

20:55 Т/с «Пiзнє

19:00 Т/с

каяття»

«Бiблiотекарi»

22:35 Давай
поговоримо про

21:00 Х/ф «Таксi»
22:45 Х/ф «Жарти
убiк»

06:00 Мультфiльми

06:00 Богинi ефiру

06:25 Нове Шалене

06:30 TOP SHOP

вiдео по-українськи

07:40 Чи знаєте ви,

09:00, 18:30, 21:00
Новини Спецкор
09:30 Т/с «Вулицi

що...
08:10 Мультфiльми
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»

розбитих лiхтарiв»

10:40 Т/с «Всi жiнки -

13:00 Х/ф «Фанат»

вiдьми»

15:00 Д/п

14:10, 19:10 «Орел i

«Вiтчизняннi

Решка»

гранатомети»

15:00, 20:00 «Орел

15:50 Д/п «Таємниця

i Решка. Незвiдана

смертi Гiтлера»
16:40 6 кадрiв
19:00 Т/с «Ментiвськi

Європа»
17:10 Звана вечеря
21:00 КВН на БIС
22:00 Т/с «Доктор

вiйни»

Хаус»

21:30 Хоробрi серця

01:20 Топ-модель

00:00 ДжеДАI

по-росiйськи

06:50, 00:20
Бандитський Київ
07:20 Пiдроблена
iсторiя
08:10, 14:00 У
пошуках iстини
09:00, 15:40
Мiстична Україна
10:40, 19:10 У
пошуках пригод
11:30 Планета Земля
12:20 Акулячий пляж
13:10, 21:50 Вижити
попри все
14:50, 20:00 Правила
життя
17:20, 20:50 Скарби
зi звалища
18:20 Напад
акули: iнструкцiя з
виживання
22:40 Дивовижна
Лужиця
23:30 Покер

09:10, 09:40
Згуртована команда
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Битви за
контейнери
12:00 Майстерня
«Фантом Воркс»
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00, 23:00 Майстер
з будiвництва
басейнiв
15:00 Не намагайтеся
повторити
16:00 П›ята передача
20:00 Мисливцi за
релiквiями
20:30 Мисливцi за
релiквiями - ломбард
21:00, 21:30
Екстремальнi
колекцiонери
22:00 Скарби з
комори
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
07:30, 23:25 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
09:10 ДебатиPRO
10:25 Музична
академiя Junior
11:45 Д/с «Мiй новий
дiм - Корея»
12:20 Слiдство. Iнфо
13:20, 18:05 Час-Ч
13:30 КоордиНАТОр
14:40 Надвечiр’я
15:50 Театральнi
сезони
16:25 Ювiлейний
концерт В. Крищенка
19:20 Х/ф «Ати-бати,
йшли солдати»
22:00 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:00 ТСН
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:35, 08:35 М/с
«Маша i ведмiдь»
09:45 Чотири весiлля
11:05 Х/ф «Асi»
12:25, 13:00 Т/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Т/с
«Слiпа»
14:45 Сiмейнi
мелодрами
15:45 Битва салонiв
17:10 Т/с «Моя
кохана Дiла»
20:30 Чистоnews
21:00, 22:00 Х/ф
«Моє щасливе
завтра»
23:20 Х/ф «Полiт
Фенiкса»

05:35 Громадянська

05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
Соцiальний пульс
06:15 Глобал - 3000
06:35 Свiтськi хронiки
07:10 Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою
10:00, 16:50 Алло,
лiкарю!
11:00, 20:00
Апокалiпсис
12:15 Щоденник для
батькiв
13:10, 17:45 Слiдство
ведуть екстрасенси
14:00, 22:35 Всесвiт
15:40 Цивiлiзацiя
Incognita
16:00, 23:35 Енiмалiя
18:20 Кумири
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Iван Драч
21:35 Замальовки:
коротко про головне
00:00 Х/ф
«Сталiнград»

05:40, 20:00
«Подробицi»
06:30 Мультфiльм
07:00 «Ранок з
IНТЕРом»
09:00 Т/с «Головний
калiбр»
12:40 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
14:25 Т/с «Аромат
шипшини»
17:50 Новини
18:10, 19:05
«Стосується
кожного»
21:00 Т/с «Ленiнград
46»
23:50 Т/с «На
безiменнiй висотi»
00:55 Д/ф
«Визволення»

05:05, 18:00, 22:00

06:11 М/с «Пригоди

Вiкна-Новини

Джекi Чана»

05:40, 16:00 Все

07:30 М/с

«Замкнений»

07:00 Ранок покиївськи
09:30 Київ музика
10:00 Телемаркет
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
Столичнi телевiзiйнi
новини
13:10, 15:10,
23:50 Громадська
приймальня
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 Вiдкритий
мiкрофон
16:20, 23:25
Європейська
столиця
17:10 У центрi уваги
19:20, 21:25 Столиця
20:50, 23:20 Мiська
варта
22:30 Прогулянки
мiстом

06:15, 14:20, 15:30,
17:10 Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45
Говорить Україна
11:10 Т/с «Листи на
склi»
18:00 Т/с
«Безсмертник. Вiра
й правда»
21:00 Т/с
«Офiцерськi
дружини»
21:55 Футбол. Лiга
Європи УЄФА 1/2
фiналу «Наполi»
00:00 Х/ф «Чорна
дiра»

06:45, 13:15, 22:55
Науковi дурощi
07:10 Зроби або
помри
07:55 Керування
юрбою
10:10, 14:45, 20:15
Дикий тунець: Якiрна
лють
10:55 Авто - SOS:
Ангели Herald
12:30 Важке золото
Аляски
13:40 Науковi дурощi
15:35 Зграя: Леви
16:20 Екстремальна
подорож
17:10 Вертолiтнi
баталiї
18:40 Сила племенi:
Воїни кровi
21:00, 00:45 Дике
будiвництво
00:00
Паранормальне

оборона
06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:05, 03:25 Т/с
«Революцiя»
11:50, 16:50 Т/с
«Дiзнавач»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:20, 16:20 Т/с
«Iнкасатори»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:30 Т/с «Шеф»
23:20 Х/ф

буде добре!

«Барбоскiни»
07:36 М/с «Кунг-Фу

07:10, 18:30 За
живе!

Панда: Легенди
крутостi»

08:25 Т/с «Самара»

08:00, 18:00, 01:15

10:15 Моя правда

Репортер

12:05 МастерШеф

08:05 Єралаш

19:55 Слiдство

11:55 Т/с «Татусевi

ведуть екстрасенси
20:55 Т/с «Пiзнє

дочки»
16:55 Т/с «Воронiни»
18:20 Абзац!

каяття»

19:00 Т/с

22:35 Я соромлюсь

«Бiблiотекарi»

свого тiла

21:00 Х/ф «Таксi»

00:25 Один за всiх

22:50 Х/ф «Тачка»

08:00, 13:45
Панфiлова
08:45, 11:55, 18:45,
20:30, 23:45 Тут i
зараз: Сказано на
«Дощi»
11:00, 19:00 Козирєв
onlinе
11:45 Геофактор
12:00, 15:00, 16:00,
16:10, 17:00 Тут i
зараз
13:00 Тут i зараз
14:30 ТВлiтучка
16:05, 19:45 BBС на
«Дощi»
18:00, 23:00 Грошi:
Пархоменко
20:00 Репортаж
«Дощу»
21:00, 00:00 Лобков.
Вечiрнє шоу
22:00 Макєєва

06:30 Х/ф «Твiр до
Дня Перемоги»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто
англiйськi вбивства»
11:35, 22:00 Т/с
«CSI: Лас-Вегас»
13:05, 19:30 Т/с
«Вулицi розбитих
лiхтарiв»
15:00, 19:00, 21:40
Свiдок
15:15 Т/с
«Державний захист»
23:45 Т/с «Закон i
порядок. Злочиннi
намiри»

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, 23:00
Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час. Важливо
07:50 Автопiлотновини
09:35 Майстри
Ремонту
11:35 Час: пiдсумки
дня
14:35, 00:35 Велика
полiтика
15:10, 15:35, 16:05
Клуб реформ
17:15, 17:35, 18:15,
18:31, 20:00 Україна понад усе!
22:35 Хронiка дня

06:00 Мультфiльми
06:25 Нове Шалене
вiдео по-українськи
08:25, 21:30 ДжеДАI
08:45 Секретнi
матерiали
09:00, 18:30, 21:00
«Спецкор»
09:30 Т/с «Лiнiйний
вiддiл»
13:00 Х/ф «Фанат»
14:45 Д/п «Невiдомi
лiтаки»
15:45 Д/п «Воїни
свiту. Цахал»
16:40 6 кадрiв
19:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6»
22:00 1/2 Лiга
Європи УЄФА.
Севiлья - Фiорентiна
00:05 Про Лiгу
Європи + огляд
iгрового дня

06:00 Богинi ефiру
06:30 TOP SHOP
07:40 Чи знаєте ви,
що...
08:10 Мультфiльми
09:40, 16:00 Файна
Юкрайна
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
17:10 Звана вечеря
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»

06:50 М/с «Машинi
казки»
07:15 М/с
«Лалалупси»
07:40 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с
«Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi
iсторiї»
10:55 Обережно,
дiти!
11:20 Х/ф
«Пастушка»
12:30 Т/с «Сусiди»
14:45, 17:00 Т/с
«Сiмейний бiзнес»
19:00, 20:00 Т/с
«Кухня»
19:30, 20:30, 23:00
Т/с «Два батька i два
сини»
22:00 Т/с
«Свiтлофор»

06:00, 23:30 Загадки
Всесвiту
06:50 Бандитський
Київ
07:20 Пiдроблена
iсторiя
08:10, 14:00 У пошуках
iстини
09:00, 15:40 Мiстична
Україна
09:50, 16:30 Їжа богiв
10:40, 19:10 У пошуках
пригод
11:30 Дика Нова
Зеландiя
12:20 Як захопити
планету
13:10, 21:50 Вижити
попри все
14:50, 20:00 Правила
життя
17:20, 20:50 Скарби зi
звалища
18:20 Акули:
вирватися з пащi
22:40 Неймовiрний
риф

07:50, 13:00, 18:30
Як це влаштовано?
08:15 Мисливцi за
релiквiями
09:10, 09:40
Екстремальнi
колекцiонери
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Вантажнi вiйни
12:00 П’ята
передача
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00 Гра на життя
15:00, 15:30 Ефект
Карбонаро
16:00 Мотобитва
20:00, 21:00 Золота
лихоманка
22:00 Реальнi
далекобiйники
23:00, 23:30 Битва
за нерухомiсть

Як роблять
жінки:
— Все, не
дзвони мені
більше!..
(І сидять
чекають)

ТЕЛЕпрограма
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:00, 21:00
Новини
08:25, 00:25 Вiд
першої особи
09:25 Д/ф «Рейх: крах
чорних селекцiонерiв»
09:55 Х/ф «Україна у
вогнi»
11:35 Д/ф «Останнiй
напис»
12:25 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
14:45 Д/ф «Рiзнi
адреси вiйни»
15:55 Х/ф «Бiлий птах
з чорною ознакою»
17:45 Новини. Свiт
18:30 Д/ф «Срiбна
земля. Карпатська
республiка»
20:00 Д/ф «Золотий
вересень. Хронiка
Галичини 39-41 рр.»
22:00 «Перша хвилина
миру»
23:10, 00:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30 «ТСН»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:35, 08:35 М/с
«Маша i ведмiдь»
09:45 Х/ф «Асi»
12:25, 13:00 Т/с
«Ворожка»
13:35, 14:10 Т/с
«Слiпа»
14:45 Сiмейнi
мелодрами
15:45 Битва салонiв
17:10 Т/с «Моя
кохана Дiла»
21:00 Х/ф «Моє
щасливе завтра»
22:00 Заходи
з вiдзначення
Дня пам›ятi та
примирення
23:00 Х/ф «Читець»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайнi новини
10:10 Х/ф «Офiцери»
12:20, 13:10 Х/ф
«Мерседес тiкає вiд
погонi»
12:45, 15:45 Факти.
День
14:20, 16:20, 23:05
Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати»
16:35 Х/ф «Операцiя
«Валькiрiя»
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Свобода слова
22:00 Пряма
трансляцiя концерту
до Дня пам’ятi i
примирення

07:00 Ранок покиївськи
09:30 Прогулянки
мiстом
10:00 Телемаркет
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
Столичнi телевiзiйнi
новини
13:10, 15:10,
23:50 Громадська
приймальня
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 Вiдкритий
мiкрофон
16:20, 23:25
Європейська
столиця
17:10 У центрi уваги
19:20, 21:25 Столиця
20:50, 23:20 Мiська
варта
22:30 Якiсне життя

06:45, 23:50 Х/ф «Двi

07:00 Україна у вогнi,
рiк 41-й
07:20 Україна у вогнi,
рiк 42-й
07:45 Україна у вогнi,
рiк 43-й
08:00 Україна у вогнi,
рiк 44-й
08:30 Україна у
вогнi, рiк 45-й. Цiна
перемоги...
10:00, 16:50 Алло,
лiкарю!
11:00, 20:00
Апокалiпсис: друга
свiтова вiйна
12:15 Формула
перемоги
13:10, 17:45 Слiдство
ведуть екстрасенси
15:40 Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Iван Драч
22:00 Х/ф
«Сталiнград»

06:20 Мультфiльм
07:00 «Ранок з
IНТЕРом»
09:00 Т/с «Головний
калiбр»
12:40 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
14:25 Т/с «Аромат
шипшини»
17:50 Новини
18:10 Стосується
кожного
20:00 Подробицi
21:00, 23:05 Чорне
дзеркало
22:00 Трансляцiя
офiцiйних заходiв з
нагоди Дня пам’ятi
та примирення
23:30 Т/с «Без права
на вибiр»

06:10 Реальна

06:45, 13:15, 13:40
Науковi дурощi
11:40 Розумнi мiста
свiту
12:30 Важке золото
Аляски
15:35 Зграя: Гiєновi
собаки
16:20 Екстремальна
подорож
17:10 Вiйна
генералiв
17:55 Золото Юкону
21:00 Золото Юкону:
Коли взявся за гуж,
не кажи, що не дуж
21:45 Космос:
Простiр i час:
Молекули
22:30 Зiркова
розмова
23:15 Розслiдування
авiакатастроф

07:00, 09:00 Лобков.
Вечiрнє шоу
08:00, 13:45 Грошi:
Пархоменко
08:45, 11:55, 18:55,
20:30, 23:55 Тут i
зараз: Сказано на
«Дощi»
11:00 Козирєв online
12:00, 13:00, 15:00,
16:00, 16:10, 17:00
Тут i зараз
12:50, 16:50, 18:45,
20:50, 23:45 Health
Kitchen
14:30 ТВлiтучка
16:05, 19:45 BBС на
«Дощi»
18:00, 23:00 Говорiть
з Юлiєю Таратутою
19:00 Online
20:00 Репортаж
«Дощу»
21:00, 00:00 Фiшман.
Вечiрнє шоу
22:00 Грошi

мiстика
06:15 Т/с «Ангели
вiйни»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15, 15:25,
21:00, 23:30
Т/с «Офiцерськi
дружини»
18:00 Т/с
«Безсмертник. Вiра
й правда»
19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
00:30 Т/с «Ангели
вiйни»

Передплачуйте газету «Вишгород».

iсторiї про кохання»
08:50 Х/ф «Кров не
вода»
12:45, 18:40 Х/ф
«Наречений»
18:00, 23:05 ВiкнаНовини
22:00 Заходи
з вiдзначення
Дня пам›ятi та
примирення.
Концерт «Голоси
героїв
01:50 Х/ф
«Бiлоруський
вокзал»

06:56 М/с
«Барбоскiни»
07:05 М/с «Кунг-Фу
Панда: Легенди
крутостi»
07:26, 18:00
Репортер
07:30 М/ф «Труп
нареченої»
09:10 Х/ф «Чарiвники
з Уейверлi»
11:10 Х/ф «Мiсто
Ембер: Втеча»
13:05 Х/ф
«Таймлесс: Рубiнова
книга»
15:35 Х/ф «Таймлесс
2: Сапфiрова книга»
18:20 Абзац!
19:00 Т/с
«Бiблiотекарi»
21:00 Х/ф
«Перевага»
23:30 Х/ф
«Роллербол»

06:30, 06:50, 07:05,
07:15, 07:35, 08:10,
08:20, 08:35 Ранок на
П’ятому
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, 23:00,
00:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:20,
23:25 Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:25, 17:30, 18:30,
22:30, 23:30 Час.
Важливо
14:35 Феєрiя мандрiв
16:30 Вiкно в Європу
17:15, 17:35, 18:14,
18:35, 20:00, 21:10
Україна - понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:00 Час новин
(росiйською мовою)
22:35 Особливий
погляд

06:00 Мультфiльми
06:50 Д/п «Невiдомi
лiтаки»
07:45 Д/п «Воїни
свiту. Цахал»
08:40 «ДжеДАI»
09:00 Новини
«Спецкор»
09:30 Т/с «Таємниця
твердинi шифрiв»
23:00 Х/ф «Залiзна
сотня»

08:30 Ранковий

06:20 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
06:50 М/с «Машинi
казки»
07:15 М/с
«Лалалупси»
07:40 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с
«Смурфiки»
10:55 М/с «Качинi
iсторiї»
11:20 Х/ф «Столику,
накрийся»
12:30 Т/с «Та,
що говорить з
привидами»
16:00 Х/ф «Амелiя»
18:00 Х/ф «Крихiтка
на мiльйон доларiв»
20:30 Х/ф «Солт»
22:20 Х/ф «127
годин»
00:00 Х/ф «У краю
кровi та меду»

06:50, 00:20
Бандитський Київ
07:20 Пiдроблена
iсторiя
08:10 Україна: забута
iсторiя
09:00, 14:00 У пошуках
iстини
09:50 Д/ф «Мiсто, яке
зрадили»
10:40, 19:10 У пошуках
пригод
12:20 Як захопити
планету
13:10, 21:50 Вижити
попри все
14:50, 20:00 Правила
життя
15:40 Д/ф «Перший
день вiйни»
16:30 Танки. Великi
битви
17:20, 20:50 Герої
крижаних дорiг
18:20 Акулячий пляж
22:40 Неймовiрний
риф

«Свiдок»
09:00 Випадковий
свiдок
09:10 Х/ф «Подвиг
Одеси»
11:30, 15:15 Т/с
«Нiмець»
15:00, 19:00 Свiдок
19:30 Х/ф «День
Перемоги»
21:00 Т/с
«Перевiзник»
23:00 Х/ф «Ворог
бiля ворiт»
01:15 Х/ф «Твiр до
Дня Перемоги»

06:30, 08:10
«Мультфiльми»
07:40 Чи знаєте ви,
що...
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
20:00 Х/ф «Один
день»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:20 Топ-модель
по-росiйськи

Одного разу ти запитаєш мене,
як часто я випиваю: щодня чи
тільки по п’ятницях? Я відповім:
«Звичайно, по п’ятницях». Ти
підеш, так і не дізнавшись, що у
мене сім п’ятниць на тиждень
***
Коли жінка бачить знижку на
50%, то її мозок відключається
на стільки ж

06:00, 06:25,
11:00, 11:30 Ефект
Карбонаро
07:50, 13:00, 18:30
Як це влаштовано?
08:15, 09:10
Золота лихоманка
10:05, 10:35, 19:00,
19:30 Битва за
нерухомiсть
13:30, 18:00 Як це
зроблено?
14:00, 23:00
Акварiумний бiзнес
15:00 Руйнiвники
легенд
16:00, 16:30
Легендарний
автомобiль
17:00 Махiнатори
20:00 Неймовiрний
хмарочос
21:00 Сибiрська
рулетка
22:00 Аляска:
останнiй кордон
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08:15, 23:00
Вертикаль влади
09:20 Х/ф «Бiлий птах
з чорною ознакою»
11:00 Урочистостi
з нагоди 70-рiччя
Перемоги над
фашизмом у Європi
12:35 Концертна
програма «Нам є, що
захищати». Олександр
Злотник
14:20 Д/ф
«Володимир Кравчук.
Меншенький» з циклу
«Героям слава»
15:35 Д/ф
«Сiмдесятники. Леонiд
Биков»
19:00 Х/ф «Батько
солдата»
21:00, 05:00 Новини
22:50 Суперлото,
Трiйка, Кено
23:45 Концерт «30
рокiв навколо смiху»

06:30, 19:30 «ТСН»

06:00 Х/ф «Жди мене»
07:30 Соцiальний
пульс
07:50 Концерт Наталi
Бучинської та Нiколо
Петраша
10:00, 20:00
Апокалiпсис
11:15, 18:00 Урочиста
церемонiя «Людина
року - 2014»
14:00 Вперед, на
Олiмп!
15:00 Неймовiрнi
подорожi
16:00 Концерт до
80-рiччя Миколи
Сивого
17:50 Кумири
21:00 Андрiй
Ромоданов
22:00 Родiон
Нахапетов
23:00 Мiлен Демонжо

07:00 Марафон
«Наша Перемога»
11:00 «Трансляцiя
офiцiйних заходiв
з нагоди Дня
Перемоги»
12:30 Спецпроект.
День Перемоги.
Повернення
13:30 Х/ф «У бiй
iдуть лише старики»
15:00 Спецвыпуск.
Жди меня. Встречи
Победы
16:35 Т/с «В червнi
1941-го»
20:00 Подробицi
20:30 Концерт
«Перемога. Одна на
всiх»
22:35 Т/с «Завдання
особливої
важливостi.
Операцiя «Тайфун»
01:55 Х/ф «У серпнi
44-го»

08:00, 08:30 М/с
«Качинi iсторiї»
08:55 Свiтське життя
10:00, 20:15 Українськi
сенсацiї
11:00 «Заходи з
вiдзначення Дня
Перемоги»
12:30 Х/ф «Процес»
16:25, 21:20 «Вечiрнiй
квартал у Грецiї»
18:30 «Розсмiши
комiка»
23:25 «Що? Де? Коли?
2015»
00:30 Х/ф
«Фальшивомонетники»

06:25 Мультфiльми
06:55 Х/ф «Червонi
хвости»
09:05 Х/ф «Дачна
поїздка сержанта
Цибулi»
10:45, 12:45 Факти.
День
11:00 Урочистостi до
Дня Перемоги
13:25 Дiстало!
14:25 Секретний
фронт
15:30 Громадянська
оборона
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «В бiй
iдуть однi «старики»
22:00 Х/ф «Операцiя
«Валькiрiя»

08:00 Ранок покиївськи
09:30 Київ музика
10:00 Телемаркет
13:00 Я люблю тебе,
Україно
14:50 Паспортний
стiл
15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
Столичнi телевiзiйнi
новини
15:10, 17:10, 18:10,
23:50 У центрi уваги
16:00, 16:55, 18:00,
18:55, 20:55, 23:20
Вiдкритий мiкрофон
16:20, 23:25
Європейська
столиця
19:20, 21:25 Столиця
22:30 Життєвi iсторiї

06:40 Х/ф «Мiцний
горiшок»
08:00 Караоке на
Майданi
09:00 Все буде
смачно!
11:00 Заходи з
вiдзначення Дня
Перемоги
12:40 Х/ф «У Бога
свої плани»
14:40 Т/с «Коли ми
вдома»
15:00 Х/ф «Кров не
вода»
19:00 Україна має
талант
21:50 Т/с «Коли ми
вдома»
23:10 Давай
поговоримо про
секс

06:00, 07:30
Kids’Time
06:01 М/с «Губка
Боб Квадратнi
штани»
07:35 Уральськi
пельменi
09:30 Т/с
«Бiблiотекарi»
19:15 М/ф «Велика
подорож»
21:00 Х/ф «Перлина
Харбор»
23:45 Х/ф «Гiтлер,
капут»

07:00, 11:00, 15:00,

06:45, 10:10, 11:40,
17:10, 17:35, 17:55
Науковi дурощi
08:40 Двобiй
непереможних
10:55, 11:20, 12:05
Науковi дурощi
12:30 Бiльше, нiж
фокуси з Дi Ем Сi:
Ходiння крiзь стiни
13:15 Космос:
Простiр i час
14:00 Суперспоруди
Третього рейха
15:35 Таємне життя
хижакiв
20:15 Катастрофа в
реальному часi
21:00, 00:00 Цунамi
21:45, 00:45
Мегацунами: хто
наступний?
22:30 Найгiрша
погода за всi часи?
23:15 Вторгнення на
Землю

06:00, 10:00, 21:30
Грошi
07:00, 09:00, 18:00
Фiшман. Вечiрнє
шоу
08:45, 11:45
Снiданки з Оленою
Долецькою
11:00 Говорiть з
Тимуром Олевським
11:55 Тут i зараз:
Сказано на «Дощi»
13:00, 20:00 Епоха
Гайдара. Люди змiн
14:00 Грошi:
Пархоменко
15:00, 17:00, 19:00
Тут i зараз
15:20 Лекторiй
«Пряма мова»
19:20 Говорiть з
Юлiєю Таратутою
21:00, 00:00 Тут i
зараз
22:30 Собчак

05:00 Т/с «Нiмець»
11:30 Речовий доказ
12:00 Головний
свiдок
12:55 Випадковий
свiдок
13:30 Правда життя
14:00 Т/с «Таємницi
слiдства»
19:30 Т/с «Жiнки на
межi»
23:00 Х/ф «Виклик»

19:00 Подiї
07:10 Т/с «Ангели
вiйни»
10:00 Зоряний шлях.
Субота
11:40 Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
13:30, 15:20 Т/с
«Будинок сплячих
красунь»
18:00, 19:40 Т/с
«Незламна»
22:20 Фiльм про
фiльм «Незламна»
23:10 Т/с
«Перекладач»

Хочеш
залишити
гарне
враження про
себе?
Напийся...
Залиш
незабутнє!

Ну чого ти
сумуєш?
Більше
оптимізму:
коли-небудь
невезіння
закінчиться,
ти ж не
безсмертний

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
23:00, 00:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:30, 23:30
Час. Важливо
10:31 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
11:10 Хронiка тижня.
Свiт
11:35 Майстри
Ремонту
18:05 Мiсцевий час
19:35, 20:15, 20:35
Україна - понад усе!
20:30 Час важливо
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:50 Гра iнтересiв
23:35 Iсторiя успiху

06:00 Мультфiльми
08:00 Х/ф «Залiзна
сотня»
10:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни»
18:00 Х/ф «Глибина»
20:00 Х/ф «Мiцний
горiшок»
22:30 Х/ф «У бiлому
полонi»

06:20 Х/ф «У
пошуках капiтана
Гранта»
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:35 М/с
«Ескiмоска»
11:15 М/ф «Пiнгвiн
Джаспер : подорож
на край землi»
12:50 М/ф
«Правдива iсторiя
кота в чоботях»
14:15 Х/ф «Загадай
бажання»
16:00 Х/ф «Марлi
та я 2»
21:35 Країна У
22:00 Т/с «Два
батька i два сини»
00:00 Х/ф «Пiдпiлля»

06:00 Скарб.UA

06:30 TOP SHOP
07:40 Чи знаєте ви,
що…
08:10 Звана вечеря
11:00 Рецепти
щастя. Нова iсторiя
12:00 М/ф «Воруши
ластами, Семмi»
13:25 Файна
Юкрайна

Хочу в
дитсадок…
Щоб мене
привели,
нагодували і
спати поклали.
Грати зі мною
не треба, я
буду тихо
спати і все!

06:50 У пошуках
iстини
08:30 Д/ф «Перший
день вiйни»
09:20 Д/ф «Мiсто,
яке зрадили»
10:10 Д/ф «Битва за
Київ»
11:00, 20:30 Танки.
Великi битви
14:00 Неймовiрний
риф
17:00 У пошуках
пригод
18:40 Шукачi
00:30 Україна:
забута iсторiя

14:20 Орел i Решка
19:15 М/ф «Астерiкс
i Обелiкс пiдкорюють
Америку»
20:50 М/ф «Астерiкс
i Обелiкс: Велика
бiйка»
22:20 Т/с
«Надприродне»
00:00 Т/с «Красуня
та чудовисько»

09:10 Скарби з
комори
10:05, 22:00 Мисливцi
за релiквiями
10:35, 22:30 Мисливцi
за релiквiями ломбард
11:00, 11:30
Екстремальнi
колекцiонери
12:00, 12:30
Згуртована команда
14:00 Вуличнi
перегони
15:00 Будинки на
деревах
16:00 Майстер з
будiвництва басейнiв
17:00 Акварiумний
бiзнес
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Морпiх Дуг
20:00 Один день в
Освенцимi
21:00 Зiркове
виживання з Бером
Грiллзом
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06:40 «Пам›ятаємо.
Перемагаємо»
09:35 Хто в домi
хазяїн?
10:15 Школа Мерi
Поппiнс
11:05 Музична
академiя Junior
12:25 Х/ф «Батько
солдата»
14:25 Фольк-music
16:00 Д/ф
«Олександра
Шулежко. Доля
праведницi»
16:40 Д/ф «Срiбна
земля. Карпатська
республiка»
18:05 Театральнi
сезони
18:45 Х/ф «Далеко
вiд вiкна»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:05 Музика гiдностi
22:55 Трiйка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Вечiрня
казка»
07:35 М/ф
08:00, 08:35 М/с
«Качинi iсторiї»
09:00 «Лото-Забава»
09:40 М/ф
«Ескiмоска 2:
Пригоди в Арктицi»
09:45 Т/с «Маша i
ведмiдь»
10:15 ТСН
11:00 Свiт навиворiт
12:10 Iнспектор
Фреймут
13:25 Чотири весiлля
14:50 Х/ф «Сiмейний
бiзнес»
17:50 Х/ф «Про
Вовка промовка»
19:30 «ТСНТиждень»
21:00 Голос країни
23:15 Бойовик «План
утечi»

06:55 Факти

06:20 Х/ф «Веселка»
07:45 Натхнення
10:00, 20:00
Апокалiпсис: друга
свiтова вiйна
11:15, 18:00 Людина
року - 2014
14:00 «Щоденник
для батькiв»
15:00 Неймовiрнi
подорожi
16:00 Концерт
М. Поплавського
«Мама, вiчна i
кохана»
17:20 Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою
21:00 Цивiлiзацiя
Incognita
21:15 Кумири
21:35 Свiтськi
хронiки
22:00 Х/ф «Вся
президентська рать»

06:30, 20:00
«Подробицi»
07:00 Х/ф «У бiй
iдуть лише «старi»
08:35 Удачний
проект
09:25 Готуємо разом
10:20 Орел i Решка.
Ювiлейний сезон
11:20 Т/с «В червнi
1941-го»
15:30 Концерт
«Перемога. Одна на
всiх»
18:10, 20:30 Т/с
«Наказано знищити.
Операцiя «Китайська
скринька»
22:20 Х/ф
«Англiйский пацiєнт»
01:25 Т/с «Завдання
особливої
важливостi.
Операцiя «Тайфун»

06:00, 07:20 Т/с
«Незламна»
06:40 Подiї
10:00 Т/с «Танкiсти
своїх не кидають»
14:00 Моє нове
життя
15:00, 20:00 Т/с
«Лiкарка»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
23:50 Великий
футбол

07:25 М/c «Муча
Луча»
08:15 Зiрка U-Tube
10:10 Дивитись усiм!
11:10, 13:00 Т/с
«Шеф-2»
12:45 Факти. День
16:50 Х/ф «В бiй
iдуть однi «старики»
18:45 Факти тижня
19:50 Х/ф
«Повiтряний
маршалл»
21:50 Х/ф «Сiрi»
00:00 Х/ф
«Невiдомий»

У буфеті:
— Дівчино,
дайте, будь
ласка, пляшку
горілки.
— З собою?
— Ні, без Вас

08:00 Ранок покиївськи
09:30 Київ музика
13:00 Мамо, вiчна i
кохана
14:05 Служба
порятунку
14:40 Гаряча лiнiя
«102»
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00,
20:55, 22:50, 23:30
Вiдкритий мiкрофон
15:10, 17:10, 18:10 У
центрi уваги
16:20, 23:35
Європейська
столиця
19:20, 21:30 Столиця
21:00, 23:00 СТНтижневик
22:30 СТН-спорттижневик

06:05 Х/ф «Вони
билися за
Батькiвщину»
09:00 Все буде
смачно!
11:15 Караоке на
Майданi
12:10 Х/ф «Пiзнє
каяття»
16:05 Україна має
талант
19:00 Битва
екстрасенсiв
20:40 Один за всiх
21:55 Детектор
брехнi
23:10 Я соромлюсь
свого тiла

06:45, 09:50, 11:20,
12:05, 17:35,
19:30,19:55, 20:40
Науковi дурощi
07:10 Захоплююча
наука
07:55 Популярна
наука
08:40 Розумнi мiста
свiту
09:25, 17:55 Науковi
дурощi
12:30 Бiльше, нiж
фокуси з Дi Ем Сi
13:15 Космос:
Простiр i час
14:00 Суперспоруди
Третього рейха
15:35 Таємне життя
хижакiв: На межi
16:20 Мета - Баку
21:00, 00:00 Авто
– SOS
22:30 Мегазаводи:
суперавтомобiлi

07:00, 09:00 Тут i
зараз: Пiдсумковий
випуск новин
07:30, 17:20
Говорiть з Тимуром
Олевським
08:00 Право їсти i
спiвати
09:30 Грошi:
Пархоменко
10:45 Снiданки з
Оленою Долецькою
11:00 Собчак
14:00 Говорiть з
Юлiєю Таратутою
15:00, 17:00, 19:00
Тут i зараз
15:20 Лекторiй
«Пряма мова»
19:20 Медведєв
21:00 Белковський
на Дощi
22:00 Синдєєва

Передплачуйте газету «Вишгород».

Підприємству на постійну роботу потрібен ОХОРОНЕЦЬ.
Звертатись за тел: (067) 44-05-802

ТОВ «Е.К. «КОМФОРТ-МАЙСТЕР» повідомляє, що, згідно з рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 88 від 16 квітня
2015 року, тариф на послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій за адресами:
вул. Кургузова, 1-а,
корп. 1, корп. 2 становитиме:
вул. Кургузова, буд. 1-а,
корп. 1 — 3,61 грн за 1 кв.м, у т.ч. ПДВ
вул. Кургузова, буд. 1-а,
корп. 2 — 3,60 грн за 1 кв.м, у т.ч. ПДВ

КП «Вишгородське БТІ»
переїхало за новою адресою:
м. Вишгород, просп.
Т. Шевченка, 1, прим. 15
(вхід біля Податкової інспекції).
Тел: (04596) 23-379,
(067) 464-15-72
Вважати недійсним втрачений диплом спеціаліста, виданий Інститутом підготовки кадрів державної
служби зайнятості України 16 серпня 2000 р. на ім’я Наталії Андріївни
МУСІЄНКО

09:10, 14:35 Велика
полiтика
10:35, 22:35 Кiно з Я.
Соколовою
13:15 Хронiка тижня.
Свiт
13:35 Дiалоги з
Патрiархом
15:35 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
16:10, 16:40, 17:10,
17:35 «Єдина родина»
19:25, 20:35 Україна понад усе!
21:00 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:20 Територiя закону
23:35 Фiнансовий
тиждень

06:00 Мультфiльми
06:20, 07:30 Нове
Шалене вiдео поукраїнськи
07:00 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА
2014-2015
08:45 Хоробрi серця
11:00 Люстратор
7.62
12:00 ДжеДАI
13:00 Бушидо
15:45, 23:10 «Гра без
правил»
16:50 23 Тур
ЧУ. Карпати Чорноморець
19:15 23 Тур ЧУ.
Днiпро - Зоря
21:30 Профутбол
23:30 Х/ф «Глибина»

06:30 TOP SHOP
07:40 Чи знаєте ви,
що...
08:20 Рецепти щастя.
Нова iсторiя
09:20 М/ф «Мухнемо
на Мiсяць»
11:00 М/ф «Воруши
ластами, Семмi»
12:40 Розсмiши комiка
13:35 Файна Юкрайна
14:00 Орел i Решка
15:50 Орел i Решка.
Незвiдана Європа
16:50 М/ф «Астерiкс
i Обелiкс пiдкорюють
Америку»
18:15 Вечiрнiй квартал
20:00 Х/ф «Кейт i Лео»
22:20 Т/с
«Надприродне»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:05 Т/с «Таємницi
слiдства»
11:30 Легенди
карного розшуку
12:00 Агенти впливу
12:50, 22:50
«Випадковий свiдок»
13:00 Х/ф «Ворог
бiля ворiт»
15:20 Т/с
«Павутиння»
23:00 «Головний
свiдок»
00:00 Х/ф «Нашестя
тарганiв»

Прочитав,
що не можна
їсти за 2
години до
сну... Так і
не зміг лягти
спати

07:30 Байдикiвка
08:30 М/с
«Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтиком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:45 М/с «Мiккi
Маус»
11:15 М/ф
«Правдива iсторiя
кота в чоботях»
12:40 М/ф «Барбi:
Академiя принцес»
14:15 Х/ф «Марлi
та я 2»
16:15 Х/ф «Загадай
бажання»
18:00 Х/ф «Свiдок на
весiллi»
22:00 Т/с «Два
батька i два сини»

06:00 Бандитський
Київ
08:30 Д/ф «Чорна
пiхота»
09:20 Д/ф
«Вони билися за
Батькiвщину»
10:10 Д/ф
«Аджимушкай»
11:00, 20:30 Танки.
Великi битви
14:00 Неймовiрний
риф
15:00 Дикий
Iндокитай
17:00 У пошуках
пригод
18:40 Шукачi
23:30 Сучаснi дива
00:30 Вiйна
всерединi нас

06:25 Аляска: останнiй
кордон
07:20 Неймовiрний
хмарочос
08:15 Аляска: родина
з лiсу
09:10, 15:00, 16:00,
17:00 Зiркове
виживання з Бером
Грiллзом
10:05 Акварiумний
бiзнес
11:00 Майстер з
будiвництва басейнiв
12:00 Будинки на
деревах
13:00, 21:00 А ти б
вижив?
14:00, 14:30, 22:00,
22:30 Бер Грiллз:
кадри порятунку
18:00, 19:00 Золота
лихоманка
20:00 Реальнi
далекобiйники
23:00 Швидкi та гучнi

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Відомості про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за
2014 рік Вищедубечанського сільського
голови Галини Іванівни БЕРЕЗИНЕЦЬ. Загальна сума сукупного доходу — 85 006
грн, сума доходу членів сім’ї — 92 724
грн. Нерухоме майно: земельні ділянки —
11 858 кв. м, квартира — 80,9 кв. м; нерухоме майно, що перебуває у власності
членів сім’ї: земельна ділянка — 12 600 кв.
м; житловий будинок — 120 кв. м. Транспортні засоби: автомобіль Lanos, 2006 р.
в. Транспортні засоби членів сім’ї: Hundai
2008 р. в., ВАЗ, 1986 р. в., трактор Т-40

Казначеям
— 20 років
27 квітня 20-та річниця з дня створення Державного
казначейства
України.
З професійним святом
вітаємо працівників Вишгородського управління Державної казначейської
служби України.
Бажаємо добра та натхнення у праці, успіхів, процвітання, міцного здоров’я та мирного неба!
Колектив КП
«Редакція газети «Вишгород»

30 квітня день народження святкує
Вікторія КУТАФ’ЄВА!
Нехай сьогодні, в день народження твій,
Приходить щастя, стукає в віконце,
Ти його в душу запусти, щоб зігрівало —
наче сонце,
Щоб завжди у твоєму крузі
жило кохання й вірні друзі!
Батько Олег, дідусь В’ячеслав,
бабуся Людмила та вся любляча родина
Кутаф’євих

06:00, 13:45
Kids’Time
06:01 М/с «Губка
Боб Квадратнi
штани»
07:55 М/с «Кунг-Фу
Панда: Легенди
крутостi»
10:10 М/с «Iсторiї
Тома й Джеррi»
12:05 М/ф «Велика
подорож»
13:50 Х/ф «Таксi»
15:45 Х/ф «Таксi 2»
17:30 Х/ф «Таксi 3»
19:05 Х/ф «Таксi 4»
21:00 Х/ф «2012»
00:10 Х/ф
«Полювання за
скарбами»

Безкоштовні
оголошення

Стоматологія
«СПЕКТР»
надає послуги:
— лікування;
— протезування;
— високоестетичні
реставрації;
— дитячий прийом з будь-якого віку;
— прийом дітей з особливостями розвитку;
— чистка з/д відкладень, AIR-FLOW;
— консультація безкоштовно;
— низькі ціни.
Діють знижки на чистку
та реставрацію.
Наша адреса: м. Вишгород,
просп. Т. Шевченка, 2-г, 2-й поверх.
Працюємо з 10:00 до 20:00.
Можливий індивідуальний графік.
Тел: (098) 663-62-72, (095) 389-95-10

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Скляні кухонні фартухи, вироби зі скла.
Тел: (097) 546-11-04
Меблі на замовлення. Помірні ціни. Гарантія,
доставка. Тел: (096) 702-51-82

Всі види юридичних послуг. Тел: (096) 983-72-46

ПРОДАМ
Гараж №48 (Євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Битовку 6х3, металевий каркас, електропроводка, самовивіз. Тел: (067) 682-65-97

Лінолеум новий, красивий.
Дешево. 3,5 х 3,5, 3,5 х 5.
Тел: (093) 454-28-44

НАЙМУ
Гараж, довгостроково.
Тел: (099) 43-86-076

Втрутилась прокуратура

Заробітну плату одержали
Верховною
Радою
України
14.10.2014 прийнято Закон України
№1698- УП «Про прокуратуру» (далі
— Закон), який 25.10.2014 опубліковано в офіційному виданні «Голос України» №206 (5956).
Відповідно до розділу ХІІ «Перехідні положення», прокуратура
виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих
питань органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування,
їх посадовими і службовими особами
виключно у формі представництва
інтересів громадянина або держави
в суді.
Так, прокуратурою Вишгородського
району встановлено, що підприємство

ТОВ «Гідромонтаж» має заборгованість
щодо виплати заробітної плати своїм
працівникам, чим порушує їх конституційні та трудові права.
На підставі викладеного прокурором району для поновлення трудових
прав працівників підприємства ТОВ
«Гідромонтаж», в інтересах останніх,
направлено до Вишгородського районного суду Київської області 15 заяв (на
загальну суму 171 916, 45 грн) про видачу судових наказів щодо захисту їх порушених прав, а саме — щодо виплати
останнім заборгованої заробітної плати
керівництвом підприємства.
Дані заяви Вишгородським районним судом задоволені. Працівникам підприємства на даний час здійснюється
виплата заборгованої заробітної плати.

КОЛО жінки

Вишгород

1 травня

Пенсіонери, опановуйте комп’ютер!
Влас. інф.
До Пенсійного фонду України (ПФУ) революційно вриваються інформаційні технології. Ледве
встигли ми звикнути до відсутності черг у громадських приймальнях регіональних управлінь
ПФУ, як ПФУ оголосив про створення нової системи обслуговування громадян та обробки пенсійної документації централізовано.
Це означає, що можна буде звернутися по вирішення пенсійних питань до будь-якого управління
Фонду, незалежно від місця проживання. А також
отримати консультацію чи надіслати документи дистанційно.
Плани ПФУ — дуже раціональні. Обробку заяв
про призначення та розрахунок найкращого варіанту пенсії у найближчому майбутньому здійснюватимуть автоматично. Подати заяву, звернення, скаргу,
отримати консультацію, переглянути індивідуальні
дані можна буде через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду, пункт обслуговування в банку або на пошті та через модернізований Контакт-

центр ПФУ. У великих операційних залах (понад 10
«вікон») запровадять електронне керування чергою, відео-та аудіофіксацію прийому громадян.
Нещодавно нову систему презентували під час
семінару-наради у «прозорому офісі» Вінницької
міської ради — на базі головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області. Міністром
соціальної політики Павлом Розенком та головою
правління Пенсійного фонду України Олексієм Зарудним були озвучені першочергові завдання втілення у життя пенсійної реформи.
Так, у кожній області визначено пілотні райони
(на Київщині це, зокрема, Буча), де запроваджуватимуть єдині стандарти обслуговування: відмову від
величезного паперового документообігу, спрощення
та пришвидшення процедури прийому та обслуговування громадян.
Нагадуємо читачам, що вже понад рік практично
без черг Громадська приймальня ПФУ у Вишгородському районі працює з 8:00 до 16:15 у кімнаті
4 за адресою: м. Вишгород, вул. Межигірського
Спаса, 6. Телефон для довідок: (04596) 25-059.
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36 ялинок співпраці
Влас. інф.
ФОТО — веб-сайт КОДА, ПФУ у Київській області

Вже за рік, не виходячи з дому, можна буде вирішити всі питання:
переглянути розрахунки своєї пенсії у спеціальній програмі —
під кодом, який обере для себе пенсіонер

2015 року

Влас. інф.
За підсумками роботи у 1 кварталі 2015
року на Київщині
Своєчасно виплачено пенсії понад 572 тис.
осіб. Загальна сума видатків на пенсійні виплати та інші заплановані витрати склала 2 893,7
млн грн, що на 202,1 млн грн (на 7,5 %) більше, ніж за відповідний період минулого року.
Середній розмір пенсії по Київщині становить
1630, 70 грн (по Україні — 1594,26 грн), що на
110,13 грн більше, ніж у минулому році.
У І кварталі здійснено три масові перерахунки пенсій (уточнення показників середньої
заробітної плати за певні місяці та за три попередні роки), а також 33 857 індивідуальних
перерахунків пенсій, зокрема — у зв’язку зі
збільшенням тривалості страхового стажу та
заробітку.
Станом на 01.04.2015 до підвідомчих управлінь звернулося 16 426 вимушених переселенців із Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. 95,
2 % з них (15 638 чол.) вже отримують пенсії у
Київській області.
Доплату до пенсії у зв’язку з утратою годувальника, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2014 № 76, отримують

11 непрацездатних членів сімей семи осіб,
смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту.
100 утриманцям призначено пенсію (за
втратою годувальника) за 64-х загиблих під час
проведення АТО. 11-ти військовослужбовцям
призначено пенсії по інвалідності, що пов’язана
із участю в АТО.
Упродовж І кварталу ц. р. спеціалістами головного та територіальних управлінь здійснено 29 виступів на телебаченні, 122 виступи на
радіо та опубліковано 185 статей і матеріалів
із роз’ясненням змісту та перспектив пенсійної
реформи.
На 471-ій зустрічі за місцем проживання
громадян, на виїзних прийомах спеціалістів
та зустрічах у трудових колективах побували
4 410 чол. Проведено шість виїзних прийомів
громадян з особистих питань у сільських та селищних радах району — за участю депутатів
місцевих рад та 35 прийомів — за участю відповідальних працівників державних адміністрацій.
Проведено 16 «круглих столів» та 869 «гарячих» телефонних ліній, на які звернулося 3
049 громадян по роз’яснення — з питань пенсійного забезпечення та сплати страхових внесків.

Минулого тижня у Вишгороді відбулось засідання колегії при начальнику
головного управління Пенсійного фонду
України у Київській області Василю Фатхутдінову. Розглядали підсумки роботи
у І кварталі 2015 року, засади співпраці
з органами місцевої влади, Державної
фіскальної служби, соціальними партнерами та першочергові завдання у
створенні нової системи обслуговування громадян з використанням інформаційних технологій.
На колегії були присутні голова Вишгородської районної ради Ірина Побідаш,
начальник
фінансово-бухгалтерського
відділу Вишгородської міськради Наталія
Сакевич, голова обласного комітету Київської обласної профспілкової організації працівників Пенсійного фонду України
Леонід Білоус, начальники територіальних
управлінь та структурних підрозділів апарату головного управління ПФУ у Київській
області, начальник управління ПФУ у Вишгородському районі Оксана Тарасенко.
Після засідання колегії її учасники по-

клали квіти до пам’ятного знаку ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС і хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, кого
вже нема разом із нами.
Відвідали також Національний музейзаповідник «Битва за Київ у 1943 році»
у с. Нові Петрівці. (До заходу долучилися голова Київської обласної організації
«Української спілки ветеранів Афганістану» Іван Коваль та його заступник Олег
Янковський, заступник голови Київської
обласної організації ветеранів України Віктор Щетінін.)
Там — навколо пам’ятного знаку «Невідомому солдату» — було висаджено
36 ялинок, які символізують співпрацю
та дружні стосунки 29 територіальних
управлінь ПФУ у Київській області, апарату головного управління, чорнобильців,
«афганців», ветеранів і профспілкових організацій області та ЦК працівників ПФУ.

29 роковини

«Чорнобиля гіркий полин…»
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

У Вишгородській центральній районній бібліотеці відбувся круглий стіл
«Чорнобиля гіркий полин…» Ініціаторами
його стали працівники бібліотеки та Вишгородського районного територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
До участі у заході його організатори запросили ліквідаторів і постраждалих від аварії на ЧАЕС, представників управління соціального захисту населення, громадських
чорнобильських організацій.
Відкриваючи захід, ведуча Галина Дмитренко зауважила, що Чорнобиль гіркотою
віддає у кожному серці, що і сьогодні ми
відчуваємо його наслідки через втрати і підірване здоров’я, що кожному з нас є що

згадати про ті дні, є що вписати у цю гірку
сторінку нашої історії.
Спливають роки, сплітаючись у десятиліття, а день Чорнобильської трагедії залишається чорним днем нашої історії. О 1-й
годині 24 хвилини 40 секунд 26 квітня 1986
року збулися пророчі слова Іоанна Богослова: «Засурмив третій Ангел — і велика
зоря спала з неба палаючим смолоскипом. І
спала вона на третину річок та водні джерела. А ймення зорі тій Полин. І стала третина
води, як полин, і багато людей повмирали
з води, бо згіркла вона». І справді, чимало
людей поплатились своїм здоров’ям і навіть
життям через оту гірку зірку Полин.
Більшості трагічних наслідків, як зазначали учасники круглого столу, можна було
б уникнути, якби тодішнє керівництво України та Радянського Союзу не замовчувало
масштабів катастрофи. Та що там масш-

таби! Навіть про саму трагедію кілька днів
мовчали — і вже навіть після офіційного повідомлення 1 травня і на Хрещатику, і в наближених до Чорнобиля населених пунктах
проводились першотравневі демонстрації.
У ліквідаторів навіть забирали накопичувачі
радіації, а хворим ставили діагноз «серцева
недостатність».
У Вишгородському історичному музеї
зібрано чимало інформації і про ліквідацію
аварії на ЧАЕС, і про ліквідаторів: «Ці експозиції, — розповідає завідуючий музею Олег
Коваль, — постійно поповнюються новими
експонатами, ми оновлюємо виставку перед роковинами трагедії на ЧАЕС». А ось із
фотографіями тих днів набагато складніше,
бо, як згадують учасники ліквідації, знімати
на об’єкті було категорично заборонено.
Учасники заходу не обійшли увагою і
тему компенсацій та пільг постраждалим.

Держава взяла на себе чимало зобов’язань,
та вже сьогодні значна частина пільг скорочена чи й взагалі відмінена.
Жодна катастрофа ХХ століття не мала
таких тяжких екологічних наслідків, як Чорнобильська, зазначали учасники круглого
столу. Це трагедія не регіонального, не національного, а глобального масштабу. Вона є
проблемою не тільки нинішніх, а й майбутніх
поколінь. І саме тому на державному рівні
якнайшвидше треба реалізовувати програми щодо убезпечення укриття реактора
та рекультивації земель, щоб вони не продовжували видихати в повітря радіаційну
отруту.
Учасники заходу хвилиною мовчання
вшанували пам’ять всіх, хто поклав своє
життя на ліквідації аварії, і тих, хто постраждав від її наслідків і пішов із життя впродовж
усіх років від 26 квітня 1986-го.
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2015 року

Сторінки з альбому Епохи

Вишгород

Фронтовий
щоденник
Юхима
Гриневича
1
2

Марина КОЧЕЛІСОВА
(За
матеріалами
Вишгородського
історико-культурного заповідника та за
активного сприяння старшого наукового
співробітника з музейних експозицій ВІКЗ
Любові Ніколенко)
Повз Історичний музей (на вул. М.
Грушевського, 1) щодня проходять сотні
людей. Працівники музею добре знають, а ми хочемо нагадати читачам про
ініціатора створення і першого директора
(три роки на громадських засадах) тоді ще
краєзнавчого музею — Юхима Романовича Гриневича.
Привід згадати його вагомий —
70-річчя перемоги над нацизмом. А у фондах історичного музею є фронтовий щоденник Ю. Гриневича.
Ці пожовклі аркушики не можна без хвилювання тримати в руках. Уривчасті (видно, що у нечасті хвилини перепочинку після
боїв) записи починаються у жовтні 1941 р. з
Харківщини. І поряд із службовими позначками — характеристика місцевості: «степь,
балки, пески, нет лесов, отдаленность сел».
Далі — 1942-й, січень-липень (Купянськ,
Кантемирівка, Богучар, переправа через
Дон, відрядження в Калач; знову переправи
— через ріки Хопер і Медведицю).
Рік 1943-й позначився у записах Юхима
Гриневича Сталінградом, переправою через
Волгу, доставкою «Дугласом» у Ростовську
область, взяттям К. Лиману, Манича.
У Зернограді Юхим Романович навіть
встигає записати прізвище хазяїна, в якого
був «на постої» — це Влас Перепелюк, що,
мабуть, добре подбав про наших військових,
тому і запам’ятався.
У хуторі Петровському Ю. Гриневич
занотовує 09.09.1943 р.: «шесть хат», а за
тиждень пише: «Еленовка (красивое село)».
Жовтень 1943-го: «заболел желтухой —
до 12.11.1943» і поряд: «взят Неволь, Тамань
(уничтожено Кавказьку группир.) и форсировали Днепр».
Запис 27.02.1944 на хуторі Зеттіс № 2
(Чехоград): «Плоха хозяйка, холод, грязно,

скупа». (Забігаючи наперед, скажемо, що
у січні 1945-го за Львовом і Перемишлем, у
Кольбушово господиня була більш гостинна,
у записах: «хороша пани»).
Від Сиваша — 5-6 км: «Ездил в Джанкой». А далі — понад дві тисячі кілометрів на
північний захід:
«20.4, 16:00 с Ташлы-Кипчака 2.6.44
(Крым) 5:25 на ст. Партизаны.
Со ст. Партизаны эшелоном 3.6.44
г. через Мелитополь — Запорожье, Синельниково — Горловку — Константиновку — Славянск — К. Лиман — Сватово —
Купянск — Валуйки — Волоковку — Н.
Оскол — Елец — Волово — Гирбалево —
Белев — Сухиничи — Занозную — СпасоДемьянск — Ельню – Смоленск — Рудню =
2 275 км».
Потім був Мінськ-Вільнюс-Каунас і через
Бобруйськ-Олевськ-Ровно — на Броди та
Радзєхув.
1945-й почався для Юхима Гриневича з
перетину кордону з Польщею: «…через Вислу (вечером выпал снег), Щекоцины — Севеж — Тост — Трисс — Стрелитц».
Найрозлогіші записи про Німеччину: тут і
весняна туга щирого українця, що мріяв походити босими ногами по траві у рідному садку,
і враження від людей, архітектури, навіть у
музеях побував молодий офіцер:
«Германскую границу пересек в 11:40
1.2.1945 г. и прибыл в гор. Тросс- Стрелитц
2.2.45 г. в 12:00. Из Тросс-Стрелитц через
Оппельн в г. Бриг (убыл 14.4.45 в 9:00, прибыл 14.4.45 в 13:00). Тепло — цветут вишни,
верба развилась.
Из г. Бриг 18.4.45 в 6:30 — Бунцлау
18.4.45 г. 13:00 (19.4.45 г. посетил памятник
Кутузова М. И. в городе, музей и памятник
Сердца за городом 2 км (1751-1813).
Суворов о Кутузове: «Он шел на левом
фланге, но был моей правой рукой».
Германия 3-4 мая 1945 г.
13:00. 3.5.45 г. убыл с Бунцлау по автостраде на Берлин. Автострады — замечательные дороги, на перекрестках мосты
через каждые 500-600 м. Проселочные дороги — асфальтные, щебневые, по сторонам
обсажены вишнями, яблонями, каштанами,
кленом, липой.
Деревни похожи на город, по строительству домов, чистоте, комфорту, утвари. Поэтому Германия — город.
Рельеф — волнистая равнина, покрыта
песчаной, суглинковой и супесчаной почвой.
Поля чистые, хорошо обработаны. Множество лесов: сосна, береза, липа, бересток,
изредка дуб.
Город Берлин — окраина (восточная, западная): зелено, много садов и разных деревьев, сквериков, парков. Дома серые, но с
них остались развалины. В центре ни одного
дома.
3.5.45 в 19:00 был в помещении Рейхстага на ул. Генрихштрассе, большой серой
окраски дом. Со стороны входа на площади
памятник Вильгельму ІІ (много статуй). Рейхстаг разбит, еще горел, а русские солдаты
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приготовились спать на 3-м этаже.
В ровных берегах протекает р. Шпрее.
Немцев очень много. Все они, напуганные
русской местью по вызову к себе, бегут, торопятся, как послушные псы.
Да, на куполе Рейхстага видел красный
флаг. С Берлина ехал на Губ(д)ен, Зарац, Заган, Форст-Бунцлау. Прибыл 5.5.45 г. в 2 часа
ночи.
26 мая 1945 был в командировке в г.
Дрезден и западнее. Город целый, очень
много зелени — красота. Ехал через Бунцлау, Терлин, Лобау. По дорогам ( — ) бесконечные караваны людей на лошадях, велосипедах, волах, самотужки, все возраста (— )
от мала до велика. Они узнали войну.
Из Германии (Лоосвиц, около Бунцлау) 19.6.45 г. 9:40 — на ст. Броккау (южн.
Бреслау), со ст. Броккау 21.6.45 в 5:00 через Олац, Бриг, Оппельн, Гросс-Стрелитц,
Катовицы — Краков — Львов — Тернополь — Перемышль — Проскуров — Винницу — Киев — Полтаву — Чугуев — Волуйки —
Бобров — Борисоглебск, Балашов, Ртищево,
Пензу, Сызрань, Батраки.., Куйбышев, Бугуруслан, Златоуст, Челябинск, Курган, Петропавловск, Омск, Барабинск, Новосибирск,
Красноярск (12.7.45), Иркутск (16.7.45) понад
Байкалом 2 суток (купался), Улан-Уде, Чита,
Шилка, Биробиджан, Хабаровск (29.7.45 г.),
через Амур (мост 3 км и мост над Амуром 9
км), Иман, Спасы около Ворошилов(а) ст. Дубинский.
26.7.45 13:00 пос. Воздвиженка, 7.8.45
10:00, с. Ново-Никольск (7 км Ворошилов).
6-7.8 и 9-10.8.45 — Владивосток.
1.9.45 погрузка на пароход «Урал» и отправка на Сахалин (города Отамари, Тайхар, Найро, Сикука). На Сахалине с 7.9.45 по
9.12.45г., самолетом из г. Найро в Хабаровск,
Ворошилов (свадьба). 28.1.46 с Ворошилова
— в Москву (9.2.46 г.), Киев (10.2.46), Липки
(12.2.46) — гости».
Отакі вони — особисті записи зв’язківця,
техніка авіачастини, сержанта, старшини, капітана Ю. Гриневича. Для старшого
покоління — достатньо пунктирних нотаток.
Молодшим треба розповісти більше.
***
Народився Юхим Гриневич 16.10.1915
року в с. Липки на Житомирщині. Батько рано
помер. Мати, щоб прогодувати п’ятеро дітей,
наймитувала. Юхим працював із 13 років і
вчився самотужки, допомагали старша сестра і вчителі школи. Закінчив сім класів,
профтехшколу, у 1932 направлений на вчительську роботу.
У 18 років став директором сільської школи. Паралельно навчався у Житомирському
учительському інституті (1937-1939), закінчив
історичний факультет.
Із 22 червня 1941-го — в армії. Зв’язківець,
технік авіачастини, сержант, старшина…
Південно-Західний, Сталінградський, Степовий, IV Український, III Білоруський, I
Український фронти… Берлін, Далекий Схід,
де поєднав свою долю з майбутньою дружиною, тоді ще зовсім юною Зоєчкою, яку
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зустрів у 10-й Повітряній армії… Закінчив
війну у званні капітана. Із березня 1946 р.
Юхим Гриневич знову на педагогічній роботі.
Заочно закінчив Луцький педінститут ім. Лесі
Українки і до вересня 1976, до виходу на
пенсію, працював у вишгородських школах
№ 2 і № 1.
З ініціативи директора у школі № 1 був
створений Музей Бойової слави, при ньому
працював гурток «Пошук» (старшокласники розшукували визволителів Вишгорода
у 1943 р. і активно спілкувалися з воїнами
167 стрілецької дивізії І Українського фронту. Заслугою директора школи, всього
педагогічного й учнівського колективів є
те, що на набережній Київського «моря»,
на місці кровопролитних боїв за Вишгород
стоїть пам’ятна стела.
Виростив і вивчив двох дітей, діждався
онуків і правнуків. І весь час — школа і
постійна громадська робота (навіть коли вийшов на пенсію). І помер Учитель 01.09.1992го — у день першого дзвоника у школах.
***
P. S. Пам’ятаю Юхима Романовича на
уроках історії у нашій першій школі, де я навчалася в одному класі з його сином. Євгена
він ніколи не виділяв, хіба що був набагато
вимогливішим, ніж до інших учнів.
А коли наш директор розповідав про
війну, у залі було тихо-тихо, так яскраво описував він, якщо чесно, такі далекі для нас,
тодішніх підлітків, часи. Тепер, коли наші
хлопці гинуть на Сході, по-іншому читаються
скупі нотатки фронтового щоденника вчителя Юхима Гриневича.
НА ФОТО (підписи Ю. Гриневича):
1 — Грудень 1944. Радзєхув, Польща
2 — Хутір Санчуков. 5.02.43. Старенька
напоїла козячим молоком. Який жах…
3 — 9 травня 1975 р. Н. Петрівці.
4 — 1 травня 1945 р. Місто Бунлац
(Німеччина). В цьому місці поховано серце
М. І. Кутузова
5 — Травень 1945. Берлін, парадна
трибуна. Проходять наші частини
6 — 03.11.1982. Відкриття музею. Перші
відвідувачі
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Вишгород

Сторінки з альбому Епохи

1 травня

2015 року
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Солдати — поза
брудною політикою
Володимир ТКАЧ
ФОТО — архів родини КОРЧАГІНИХУСАЧОВИХ, спеціально для «Вишгорода»

70 років його прах лежав серед побратимів по роті в болотистій землі. Не відплаканий, не відспіваний, — не турбуючи живих.
Та, мабуть, неупокоєна душа всі ці роки не
мирилася з клеймом похоронки: «пропав безвісти». 70 років вірили у Божу милість і рідні. І
диво — сталося.
Восени 2013 року волонтери загону «Невський п’ятачок» під час пошукових робіт у селищі Чорна Річка Всеволозького району Ленінградської області знайшли останки бійця Червоної
армії. Удача була подвійною: поряд знаходився
посмертний медальйон. Дуже рідкісний випадок,
але у пластмасовому футлярчику — на подив
пошуковців — збереглася і записка: «червоноармієць Корчагін Михайло Іванович, народжений у
Тамбовській області Кирсановського району у с.
Хамелінка. Мобілізований Сталінським райвійськкоматом Карагандинської області у 1942 році».
Його сім’я проживала у селищі № 19 Сталінського району на вул. Набережній, 9. У разі смерті похоронку мала отримати дружина — Анастасія Олександрівна.
Це був ключ до активного пошуку рідних.
Спочатку Казахстан, потім Україна і, нарешті, —
Вишгород.
Ми зустрілися з Тамарою Михайлівною Усачовою (Корчагіною), донькою загиблого червоноармійця. Жінка вже на заслуженому відпочинку,
за плечима 44 роки трудового медичного стажу,
з 1985 року мешкає у Вишгороді. Тамара Михайлівна помітно схвильована:
— На жаль, я батька не бачила живим, бо
народилася вже тоді, коли його мобілізували на
фронт. У мами на руках залишилося четверо дітей, всі дівчата, і я — найменша. Наше дитинство
було дуже важким, слава Богу, виручала годувальниця-корівка.
Вона розповідала сімейну життєву історію,
наповнену по вінця трагізмом 1930-х років.
Рід Корчагіних бере свій початок з Тамбовщини із Кирсановського району. Знаменитого
краю, де у 1920 році вирувало антибільшовицьке селянське повстання на чолі з отаманом Антоновим. Мабуть, тому і не дивно, що в період
колективізації селяни району зазнали особливо
жорстоких репресій. Сім’ю Корчагіних було оголошено куркульською, пограбовано активістами
і по етапу відправлено до Казахстану на спецпоселення. Це при тому, що у сім’ї було 10 дітей, що
ці «куркулі» тяжко працювали з досвіту до сутінок, мозолями і потом заробляючи шматок хліба!
— Мама багато розповідала про батька, — з
теплом в очах згадує Тамара Михайлівна. — Він
був дуже вправним столяром. У селі по хатах ще
довго зберігалися меблі, ним власноруч виготовлені.
Батько дуже любив маму і моїх сестричок. В
ешелоні по дорозі на фронт він щодня писав додому листи: 25 травня 1942 року лист надійшов
з Акмолинська і Петропавлівська, 26-го — з Орська, 27-го — з Оренбурга.
У м. Пугачові він місяць вивчав саперну справу, і знову — в ешелони. Важко повірити, але в
дорозі трапилося маленьке диво: на рідній станції
Кирсанов батько зустрів двоюрідну сестру Шуру!
Потяг з маршовими ротами повертав дедалі на Північ: Волгоград, Ладога, далі переправа
у блокований Ленінград. Так червоноармієць
потравив у 86-у стрілкову дивізію. Попри літню
пору, в заболоченій місцевості було дуже волого,
Іван БУРДАК
(уривок з трилогії)

Діти
війни

Все ближче й
ближче
підступали до Яблунівки
фашистські орди.
Микола днями пропадав у МТС, готував з товаришами техніку
до перегону на схід. Одного дня на світанку,
коли Яблунівка ще спала, прогули селом
трактори, на хвильку забіг Микола додому,
щоб попрощатися з рідними, наробив у хаті
галасу, тужіння.
По курній дорозі до краю села за тракторною колоною брела засмучена Таня, гарячою
щокою припадала до явора, що ріс при в’їзді
до села, слізною росою обмивала явориний
стовбур, оплакуючи свою невтішну доленьку,
прощаючись зі своїм коротким щастям. До хати
повернулася, коли зовсім не чутно стало гомону
тракторів, а ранкове сонце багряною мальвою
викочувалось над зажуреним степом.
Через декілька днів до села прибув один із
трактористів, які погнали трактори з Яблунівки.
Невтішну звістку приніс він до Суховієвого дво-

Бабушка Тася, мама (Тамара),
т. Валя, т. Нина

Дедушка Миша, бабушка Тася, дочери Валя, Рая, Нина

70 років вони
шукали батька
набридали дощі, а ночами пробирали дрижаки.
Від поганого блокадного харчування постійно болів шлунок.
На початку осені дивізія розпочала активні
бойові дії. Тямущого червоноармійця Корчагіна було призначено кулеметником. 26 вересня
під шквальним вогнем дивізія форсувала Неву.
Сліпа куля потрапила у праве плече, пошкодила
кістку. Корчагін ледве ворушив пальцями, а плече і ноги майже оніміли.
Далі був госпіталь, а вже в грудні кулеметник
знову повернувся в окопи. Ще будуть листи додому аж до 12 січня 1943 року. Цього дня розпочалася операція «Іскра» з прориву блокади
Ленінграду. 86-та дивізія мала знову подолати
річку — 900 метрів зовсім відкритої ділянки по
льоду Неви і далі штурмувати крутий лівий берег,
перетворений у суцільний льодовий схил.
Щоб іти вперед на кулемети, на вірну загибель, вимагалася неабияка мужність і відчайдушність. Дивізію німці притисли на льоду, але
Корчагін вціліє у цій м’ясорубці. Неймовірними
зусиллями наступаючі зачепляться за берег і
крок за кроком просуватимуться далі, але під
селищем Чорна Річка свинцевий вихор не залишить ні Корчагіну, ні його побратимам жодного
шансу…
В армії військові частини не обирають, до
них — призначають. Червоноармійцю Корчагіну
склалося воювати у складі 86-ї стрілкової дивізії — багатостраждальній, з трагічним бойовим
шляхом. У червні 1941 року вона загинула повністю за чотири перші дні війни. Восени того року
була відновлена як Ленінградська народного
ополчення. З великими втратами з’єднання було
переправлено на плацдарм Невський п’ятачок,
де згодом і загинула.
У вересні 1942 року її знову відновили і знову переправили на Невську Дубровку. За місяць
боїв із плацдарму повернулися на переформування одиниці бійців. У ході операції «Іскра» пошарпана дивізія останніми силами взяла штурмом Шліссельбург. Після поповнення — знову
тяжкі бої під Синявіно, знову втрати і чергове
поповнення. У січні 1944 року, наступаючи з Пул-

ковських висот, дивізія втратить 80 % особового
складу. Далі буде Псков, Тарту, Польща, Померанія, і завершить свій бойовий шлях вона взяттям
порту Свінелюнде.
Скільки людей загинуло в батальйонах і
полках частини — невідомо, бо підрахувати неможливо. В цій дивізії сьорбнув лиха і червоноармієць Володимир Спиридонович Путін — батько
нинішнього президента Росії. У листопаді 1941
року він був тяжко поранений у гомілку на Невському п’ятачку. Доля дарувала йому життя, але
натомість того забрала у блокадному Ленінграді
життя сина Віктора. А Володимир Путін з’явився
на світ аж у 1952 році.
Важко сказати, чи знайшли б пошуковці рідних солдата, якби не його онука Наталія. П’ять
років де тільки можливо вона шукала слід діда.
Правду кажуть: хто шукає, той — знайде. Завдяки сайтам пошукових загонів з Росії, України,
Казахстану Наталя врешті-решт досягла мети.
Дід Михайло був ідентифікований і в числі 172х знайдених бійців урочисто похований восени
2013 року у братській могилі на правому березі
Неви — на меморіалі «Красная винтовка». Цей
комплекс вінчає величезна гвинтівка Мосіна,
«трьохлінійочка», як лагідно називали її бійці,
яка символізує незламний дух радянського воїна. 8 травня 2015 року на меморіалі відбудуться
урочистості, відкриття гранітних плит, на яких викарбувано і прізвище Корчагін М. І. Цього дня на
березі Неви буде і Тамара Михайлівна Усачова,

донька героя. Вишгородський міський голова Віктор Решетняк проникся цією вражаючою історією та виділив кошти на поїздку.
Не можна не сказати слова вдячності пошуковцям Росії, України, Білорусі за їх воістино
святу справу — відновлення імен загиблих. Пошукові загони СНД, на щастя, поза брудною політикою. Між ними — тісний зв’язок. А як ще бути
інакше? На плацдармі Невський п’ятачок за три
роки війни загинуло близько 300 000 червоноармійців, серед яких тисячі українців. На Лютізькому і Ясногородському плацдармах загинуло
близько 200 000 бійців, серед яких росіяни, білоруси та інші представники народів СРСР. Тому у
цій справі ніякого поділу і бути не може.
Хочеться морально підтримати тих, хто вже
відчаївся знайти поховання рідних і близьких. Не
варто опускати руки, а шукати, як це робили Тамара Михайлівна з донькою Наталею. І Господь
змилостивиться, відкриє землю і знайдуться архіви, і зустрінуться очевидці.
Михайлу Івановичу Корчагіну не довелося
відсвяткувати прорив блокади Ленінграду, заспівати популярну Волховську застільну. Це його
пісня:
Выпьем за тех,
Кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград
Пробирался болотами,
Горло ломая врагу!

ру. Розповів, що на третій день по від’їзді з рідного села серед степу на тракторну колону зненацька налетіли ворожі літаки і вщент розбили
техніку, вбили і покалічили багатьох людей.
Тяжко поранений Микола знаходиться в лікарні
невеликого містечка неподалік Полтави, куди
його разом із пораненими хлопцями доправили
місцеві жителі.
Того ж дня вбита горем Таня вирушила в
дорогу до свого покаліченого чоловіка, щоб допомогти йому вижити, подолати смерть, стати
на ноги, якщо він іще живий, або ж... Про щось
інше вона не хотіла думати, вона вірила в силу
життя, його життя.
З собою в неблизьку дорогу взяла Таня
малу доньку. Свекруха довго вмовляла її не
брати дитини, бо ж нелегко в таку лиху годину
з дому з дитям вибиратись, але Таня була невблаганна, наполягла на своєму. До найближчої станції Таню з Світланою підкинув підводою
Денис Артемович. Перед самим відходом поїзда просив невістку залишити дитину з ним, але
жінка й тут не підкорилася волі свекра, за що
потім не раз буде докоряти сама собі, не раз
кусатиме свої губи, рватиме коси на нещасній
голівоньці.

Та то буде потім, а тут, на привокзальній
площі, над розсудливістю взяв верх материнський інстинкт, що часом засліплює жіночу свідомість, забиває всі інші почуття.
Поїзд благополучно доїхав до вузлової
станції, через два перегони мала бути і Танина
зупинка. На станції його загнали між військові
ешелони і примусили чекати своєї черги.
Не встигли нетерплячі пасажири дійти до
чергового по вокзалу, як над станцією з’явилась
зграя шулік з чорною свастикою на крилах. І почалося справжнє пекло, в якому перемішалася
земля з вогнем і металом, вагонами, технікою,
зброєю, людьми, змішалося життя зі смертю,
ясний день з темною ніччю.
А коли прийшла до Тані свідомість, вона
відчула пекучий біль в ступні правої ноги, побачила навколо себе білизну палати незнайомої
лікарні, з усіх боків до неї долинали людський
стогін, дитячий плач, несамовиті крики. Світланки не було ні поряд неї, ні взагалі в цій лікарні,
не знайшлася вона і в різних установах містечка, з якими намагалася зв’язатись Таня. Ніхто
не міг сказати молодій, охопленій відчаєм матері про те, чи залишилася її дитина живою, чи
загинула під час бомбардування станції.

Сяк-так оговтавшись від невеликого поранення, декілька днів бродила Таня вулицями
міста, розпитувала у незнайомих їй людей, чи
часом не підібрав хто з них дівчинку на станції в
той страшний день. Але її пошуки були марними і безнадійними.
Чорна, як хмара, повернулась вона в Яблунівку. Вдома на неї чекав лист від Миколи, в
якому той повідомляв сім’ю про своє поранення,
про евакуацію з лазаретом на схід.
А через два дні до села вступили фашисти.
Тяжкі роки окупації, болісна туга за дитиною,
переживання за чоловіка, що в нелегкій солдатській долі виборював право на майбутнє щастя,
передчасно вплелися срібною ниткою в густі каштанові коси Тані.
Останнім ударом по її вищербленій долі
була звістка про загибель Миколи при взятті
Праги в щасливий для нашого народу травневий день. Гриміли переможні салюти, радісно
видзвонювали медалі на вицвілих гімнастерках
переможців, і лилися, лилися сльози з виплаканих, помутнілих очей Тані, безсильним стогоном вторила їм знуртована жіноча душа.
P. S. Вірші автора чит. на сайті газети
vyshgorod.in.ua
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Навчальний тренінг

Переймали
американський досвід
ДЖЕРЕЛО: сайт Вишгородської РДА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
23 квітня у великому залі адміністративного будинку у м. Вишгороді відбувся вперше організований
в Україні тренінг довгострокової навчальної програми
для державних службовців та представників органів
місцевого самоврядування. Тема тренінгу: «Нова якість
публічних послуг». Захід провела організація Global
Leadership (США).
Перший тренінг програми присвячений фундаментальній важливості моральних цінностей в процесі надання публічних послуг громадянам.
Організація Global Leadership спеціалізується на проведенні навчань — як у бізнес-середовищі, так і для громадського сектору. Навчальний тренінг провела команда професійних тренерів із Сполучених Штатів Америки на чолі
із засновником та керівником компанії Global Leadership
Джессі Л. Джеймсом.
Участь у навчаннях взяли представники апарату та
структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів державної виконавчої влади, працівники виконавчих комітетів місцевих
рад району. З метою залучення широких кіл громадськості
до освітніх проектів та грантових програм участь у тренінгу
взяли представники Громадської ради при Вишгородській
районній державній адміністрації, громадські активісти
тощо.
По закінчення заходу тренери вручили всім книгу
Джессі Л. Джеймса «Справа наповнювати сенсом життя».
***
Джессі Л. Джеймс — бізнесмен та консультант у сфері
бізнес-освіти й особистого розвитку, автор книги «Справа
наповнювати сенсом життя». Ця книга — це роздуми про
те, що дозволяє людині знаходити сенс у повсякденній рутині та при цьому не тільки не втрачати свою особистість
у тяжкій праці, а й надалі більше відчувати цінність і насолоду від життя. Це своєрідне філософське дослідження
звичайних життєвих історій, призначене для широкого
коло читача.

У незвичному форматі

Вишгород

Люди для людей

Якісне медичне
обслуговування
для свідомих
пацієнтів
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – архів Громадської ради при
Вишгородській РДА, спеціально для
«Вишгорода»

Команда фасилітаторів
ICA Ukraine у суботу, 25 квітня, провела Громадські слухання у Вишгороді на тему:
«Як підвищити якість медичних послуг у Вишгородському районі». Слухання пройшли у незвичайному для
вишгородчан форматі.
Про проблеми медичної
галузі, потреби та якість медобслуговування дізналися із
перших уст: серед присутніх на
громадських слуханнях були
представники Громадської ради, голова Вишгородської районної ради Ірина Побідаш, представники апарату Вишгородської
РДА, лікарі Вишгородської центральної районної лікарні, експерти галузі.
Ірина Побідаш зазначила, що «Реформа Богатирьової»
знищила медичне обслуговування, та наголосила на необхідності нових якісних законів, яких має вимагати громада.
Вперше у Вишгороді громадські слухання проходили у три
етапи: знайомство, коли кожен представився та оголосив свої
очікування від зустрічі; панельна дискусія; груповий «мозковий
штурм» із розв’язання озвучених проблем.
Головний лікар Вишгородської ЦРЛ Віктор Павленко розповів про основні перепони якості надання послуг: «Лікарня
розрахована на 350 пацієнтів у день, а фактично щодня до нас
звертається понад півтори тисячі. Лікарям бракує часу. Норма
– 12 хвилин на пацієнта, але це — нереально, тому вимушені
зменшувати ці показники, щоб обслугувати кожного».
Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Олексій Черняхівський розповів про проблеми сімейної
медицини. Це — низька заробітна плата, відсутність медичного
кабінету (має бути у житлових кварталах — у багатоповерхівках), недостатнє забезпечення кадрами.
Головний лікар Вишгородської станції екстреної медичної
допомоги Володимир Гонтар зауважив, що медики намагаються дотримуватися норми виїзду на виклик – 10 хв. по місту та
20 хв. по району. Та через захаращеність дворів автомобілями
швидкій це не завжди вдається зробити. І інколи лікарям доводиться діставатись потрібного під’їзду пішки. А це у екстрених
випадках може коштувати людині життя.
«Питання якості надання послуг болюче для нашого району
і міста, і після 25 квітня стало зрозуміло, чому, — розповідає ініціатор зустрічі, член Громадської ради Микола Клименко. — Я
запропонував Громадській раді провести ці слухання, аби підняти питання та розібратися в ньому, залучити громаду. Особливих зауважень від Громадської ради не надходило, тож було
вирішено поступово рухатися в цьому напрямку.
Це — не перше і не останнє обговорення. Сподіваємося

Два листи на одну тему
(мовою оригіналу)
Решетняку В. А, мэру города Вышгорода
Уважаемый Виктор Александрович!
Пока я жива — буду, не очень часто, Вас беспокоить.
Читаю всю прессу, что касается застройки Вышгорода, гуляю
и представляю, каким будет город, его улицы (лет через 5-10).
Вот ул. Набережная — прошла, увидела, представила… 5-6 домов, население, конечно, более молодое — и им понадобятся и
детские сады, и школы (я думаю, этот вопрос рассматривается).
Ведь на этой территории был просто — выгул собак. Конечно, красивое благоустройство — это лицо города. Напротив —
промбаза, это тоже решается, очень прошу. Еще... вот бы достроить к дому «Клюквы» хотя бы два крыла, а это 4 зала. Что
касается музея «Киевская Русь» — это долгая далекая перспектива.
Я думаю, настанет мир, придет в дома радость, а память о
погибших сохраним навсегда (мой отец погиб под Сталинградом
в 1942 г., а память со мной живет).
Обидно, что на моей родной Луганщине идет война (даже
фашисты не были тогда так жестоки). Что случилось с Россией?
У меня там родной брат, общение прекратилось — они боятся
(чего? кого??)
Но мы будем жить и бороться, чтобы дети и внуки жили в
мире. Уже скоро День Победы. Пусть все будет как всегда.
Прожить бы еще лет 5 — увидеть Вышгород — зеленым, красивым, цветущим, может быть, и наш двор (у дома № 2 на просп.
И. Мазепы) станет чистым, появятся зеленые газоны под окнами, ровные асфальтированные тротуары. Ждем очень. Голосовать буду, конечно, за Вашу кандидатуру на выборах в октябре.
Для наведения порядка в городе — моими глазами, Виктор
Алекандрович, нужно:
1. Очистить газоны от окурков и пр. На главной площади

залучити значно більше людей.
Ідея виникла у 2014 році, коли я познайомився на Майдані
зі Світланою (Світлана Саламатова – керівник групи фасилітаторів — ред.). Вона тоді тільки починала розбиратися у цих
технологіях, наразі – це спеціаліст вищого класу — подібні сесії
організовує у Бучі».
Підсумком зустрічі став чіткий план спільних дій, спрямованих на покращення медичного обслуговування на Вишгородщині. Зокрема – пропагувати здоровий спосіб життя;
роз’яснювати права, обов’язки та елементарні норми здоров’я;
створити громадський контроль з якості надання медичних послуг, громадську раду лікарні та волонтерські групи, залучити
громадськість до реформ у медичній сфері; проводити постійні тренінги для медичних працівників з клієнторієнтовності та загальної культури поведінки; висувати вимоги з чіткого
дотримання протоколів надання медичних послуг; проводити
регулярні громадські опитування (наприклад «Лікар року»); довести до відома пацієнтів, що можна і треба писати вмотивовані
скарги (це також дозволить поліпшувати якість надання послуг)
тощо.
Вважаю, що такі зустрічі не тільки сприятимуть налагодженню діалогу і вирішать багато практичних питань, а і зменшать кількість нарікань на діяльність влади та медиків.
Фасилітація (від англ. facilitate — допомагати, полегшувати, сприяти) — це організація процесу колективного
розв’язання проблем у групі, який керується фасилітатором (ведучим, головуючим). Це одночасно процес та сукупність навичок, які дозволяють ефективно організовувати обговорення складної проблеми без втрат часу та за короткий
термін виконати усі заплановані дії із максимальним залученням учасників процесу.
Фасилітація відрізняється від простого управління тим, що
вона не має директивного характеру. Якщо при традиційних
формах управління суб’єкт змушує учасників групи виконувати власні інструкції та розпорядження, то у випадку з фасилітацією її суб’єкт має поєднувати у собі ознаки керівника,
лідера та учасника процесу.

«Ваші пропозиції — наказ виборців»
вскопать угол затоптанного газона, поставить таблички — «Любите свой город», вазоны для цветов, а не для окурков — на стоянках авто, заменить плафоны и почистить их, привести в порядок белые скульптуры, которые стали черными.
2. Ул. Богдана Хмельницкого — мини-рынок (ужас), красивые лавочки, а вокруг — свалка мусора и пр.
3. Каждому предпринимателю сделать предписание: «Книга
скарг» — должна быть у каждого, навести в этом порядок.
4. Запретить торговлю на остановке напротив Billa-маркета
(№ 298 — автобусного маршрута). Есть рынок — всех туда.
5. Запретить выпиливать деревья, а те, что уже «погибли» от
рук «препринимателей», — спилить и постараться убирать и пни
(просп. И. Мазепы, 1, 3 и ул. Днепровская).
6. Срочно провести разъяснительную работу о любви к городу, чтобы не выкапывали рачительные «хозяева» себе (как на
набережной растение «юкка», и рука у них поднимается!). Привлеките депутатов на округах к этой работе, а не просто в газете
написать (это «делают» те, кто газет не читает).
7. Переулок «Прожекторный» — почему там темень кромешная, а вокруг мусорки — со стороны банка, вокруг «недостроя»,
рядом — живут люди, им, наверное, неприятно это созерцать.
8. Просп. Шевченка — бывший книжный магазин — чудесный
был. Уже крыша не в порядке. Кто хозяин этого здания? Нужно
что-то решить, ведь чего здесь только ни было. Сделайте здесь
магазин — обычный гастроном — домов ведь вокруг много.
9. Конечно, центр города — это работы лет на 5.
10. Решите вопрос с «фонтаном» — это ужас! («Дивосвіт»).
Разобрать, что ли? Ведь это огромный мусоросборник. Пора общими усилиями, но решать.
11. И, конечно, — что опять за парапетом? Мётлы — молодежи, и — вперед.
Удачи!
Людмила Георгиевна ПЛАЩЕВСКАЯ

Плащевській Л. Г.
Шановна Людмило Георгіївно!
Щиросердечно дякую Вам за змістовного листа. Дійсно,
порушені Вами теми: війни і миру, благоустрою нашого міста та майбутнє древнього і водночас юного Вишгорода — це
дороговказ для моєї подальшої роботи. Ви згадуєте про війну на Вашій рідній Луганщині, а вона для мене теж мала
Батьківщина, бо народився у Новоайдарівському районі. Я
дуже плекаю надію, що мир, врешті-решт, прийде на нашу
багатостраждальну Луганщину.
Хочу вклонитися світлій пам’яті Вашого батька, який загинув у Сталінграді. Моєму батьку-фронтовику пощастило
залишитися живим, але додому він повернувся інвалідом.
Тому тема Перемоги для нас із Вами є священною і неперехідною. В цьому році ми як завжди будемо відзначати у місті
це світле свято. 8-травня — як День пам’яті і примирення, а
9-травня — 70-у річницю Перемоги над нацизмом у Європі.
Ми вшануємо у місті кожного фронтовика.
Мені дуже імпонує Ваша небайдужість до питань благоустрою міста. Такого б настрою, слушних пропозицій — та
нашій молоді! Я завжди говорив і буду говорити, що моя
мета — зробити Вишгород містом з європейськими стандартами життя. Ми гідні того, щоб ходити чистими і світлими вулицями, милуватися фонтанами і клумбами, почувати
себе комфортно на прибудинкових територіях.
Всі Ваші пропозиції я сприймаю як наказ виборця і робитиму все можливе, щоб їх поетапно реалізувати. Сподіваюся на Вашу подальшу підтримку.
Бажаю Вам міцного здоров’я і довголіття, побільше сонячних днів та невгасимого почуття патріотизму до рідного
міста!
З найкращими побажаннями
міський голова В. РЕШЕТНЯК
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Розробляється історико-архітектурний
опорний план міста

Збережемо історичну спадщину
Алла ПЛОТНІКОВА
В історичному музеї (вул. М. Грушевського, 1) Вишгородського історико-культурного заповідника з нагоди Міжнародного дня пам’ятників та історичних місць відбулося
засідання круглого столу «Збереження історичної спадщини у місті Вишгороді».
Начальник відділу містобудування та архітектури Вишгородської міської ради Тетяна Зайченко поінформувала
присутніх про хід розробки історико-архітектурного опорного плану м. Вишгорода.
У ході зібрання заступник голови Вишгородської РДА, голова Вишгородської районної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Валентина Духота зупинилась на положеннях Закону України «Про охорону
культурної спадщини», а заступник голови Київської обласної
організації Українського товариства охорони пам’яток історії та
культури Наталія Булаєвська розповіла про створення в 1994
році Вишгородського історико-культурного заповідника.
Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
відділу давньо-руської та середньовічної археології України
Інституту археології НАНУ Всеволод Івакін торкнувся проблем збереження пам’яток археології у м. Вишгороді. Завідуюча відділом краєзнавства Київського обласного центру

За літописами
Ірина ПИРОЖЕНКО, директор Вишгородського історико-культурного заповідника
Вишгород, розташований на околиці столиці Київської Русі (Києва — за 10
км), — одне з найстародавніших міст
України-Руси, що протягом свого існування залишався в тіні великого сусіди.
Історики називали Вишгород північними
воротами, найціннішим діамантом в історичній короні Київської Русі.
В Іпатієвському літописі Вишгород згадується 38 разів. У творі Костянтина Багрянородного «Про управління імперією», написаному з 948 по 952 р., Вишгород названий у
грецькій транскрипції «Бусеградом (Вусіградом)», як одне з найкрупніших міст Русі, куди
поверталися князі після «полюддя» — збору
данини.
Також місто Вишгород мало назву «Вользінград», тобто Ольжин город.
Згідно з «Літописом руським», перша
письмова згадка про місто Вишгород датується 946 (6454) роком. На цей час припадає
початок княжіння Святослава Ігоревича, регентшею якого була його матір Ольга, котра
близько 955-957 року прийняла християнство в Константинополі, а пізніше — була
канонізована.
Під час розкопок Вишгородського городища досліджено було оборонний вал,
близько 50 будівель господарського та житлового призначення, а також 40 виробничих
комплексів. Площа міста в період його розквіту в середині ХІІ ст. сягала 80 га, а дитинця — біля 9 га. Площа дитинця Києва (місто Володимира), більша за вишгородську,
становила всього 10 га, і тільки за правління
Ярослава — 70 га.
У Літописі згадується також про події 980
(6488) року. Це вже була доба Володимира
Святославовича, сина княгині Ольги. Відомо, що першу дерев’яну церкву у Вишгороді
було побудовано Володимиром (церква св.
Василя). Згадується вона у «Повісті минулих
літ», вже 1015 р., коли біля неї було поховано
князя Бориса, а потім і брата його Гліба («положиши у брата свого Бориса у церкви святого Василия)». Цей дерев’яний храм після

з охорони та наукових досліджень
пам’яток Олена Бреяк — певних аспектів пам’яткоохоронного законодавства.
Провідний науковий співробітник
відділу археології Вишгородського історико-культурного заповідника Дмитро Бабіков розповів про розкопки на
гончарному кварталі у Вишгороді в
2013-2014 роках. Завідуюча відділом
охорони пам’яток Вишгородського історико-культурного заповідника Алла
Плотнікова — про збереження пам’яток
у нашому місті.
Це було цікаво присутнім на заході,
серед яких – завідуюча сектору внутрішньої політики та інформації апарату Вишгородської райдержадміністрації Олена Глава, голова Громадської
ради при Вишгородській райдержадміністрації Ігор Тихан, завідувач відділу
Вишгородської районної центральної
бібліотечної системи Галина Дмитренко, представники громадськості та науковці Вишгородського історико-культурного заповідника.
На завершення зібрання директор Вишгородського історико-культурного заповідника Ірина Пироженко зачитала ухвалу,
прийняту учасниками круглого столу, в якій зазначено:
1. Звернутися до керівництва Вишгородської міської ради з
проханням – не проводити будівництво на набережній Київського моря та залишити без змін цей унікальний ландшафт.
2. Запропонувати Вишгородській міській раді виділити в
іншому місці ділянку землі під будівництво житлово-комунального комплексу – на розі вул. П. Калнишевського і алеї С. Поташника.
3. Запропонувати адміністрації міста створити ландшафтний парк біля озера на «Берізках».
4. Ініціювати Вишгородській міській раді прийняття програми збереження історичної спадщини міста Вишгорода.
— Майже на виході проектна документація, що закріпить
межі історичного ареалу та режим використання даної території, — резюмувала Тетяна Зайченко. — Наступного засідання
круглого столу буде обговорення цього проекту з істориками та
археологами. Всі матеріали надано директором Вишгородського історико-культурного заповідника.
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Лікар застерігає

Увага: кліщі!
Лариса МИЦИК, головний спеціаліст відділу
санітарного нагляду районного управління ГУ
Держсанепідслужби
В Україні, у тому числі й на Київщині, з настанням
весняного періоду і початком масового відпочинку
людей на природі виникає загроза захворіти на хворобу Лайма (іксодовий кліщовий бореліоз), яка передається кліщами.
У Вишгородському районі за 2014 рік було зареєстровано 15 випадків хвороби Лайма.
Зараження відбувається з моменту присмоктування
кліща, адже збудники хвороби Лайма є в його слині. Перші ознаки хвороби можуть з’явитися через 2 - 30 днів. На
місці укусу з’являється червона пляма (еритема). Вона
має більш світле забарвлення всередині і яскравіше — по
перифирійному контуру. Це — кліщева кільцева еритема.
Коли збудник хвороби потрапляє в систему кровообігу, спостерігаються головні болі, лихоманка, нудота,
мігруючі болі в кістках, м’язах, а також слабкість, швидка втомлюваність, сонливість, підвищення температури.
Якщо не почати лікування, через 4-6 тижнів вражається
нервова система, серце, суглоби.
Щоб не заразитися хворобою Лайма, слід перш за все
уникати укусів іксодових кліщів. Вони можуть потрапити
на тіло під час вашого перебування в лісі, лісопарках, у
парках і скверах, на дачних ділянках, можуть бути занесені в будинок з букетом квітів, травами тощо.
Зазвичай кліщі присмоктуються в тих місцях, де шкіра
найніжніша, – на шиї, грудях, під пахвами, в паховій зоні.
У дітей можливе присмоктування кліща на волосяній ділянці голови. Тому саме ці місця слід захищати одягом, а
також ретельно перевіряти після перебування на природі.
Будьте пильні — кліщ присмоктується до тіла практично непомітно. Відчуття дискомфорту та свербіж на місці
присмоктування виникають зазвичай через 6-12 годин,
а то й пізніше.
Якщо кліщ присмоктався до тіла, його необхідно видалити якнайшвидше. При цьому — діяти обережно, щоб
уникнути відриву хоботка. Якщо ж хоботок таки лишився
в тілі, ліпше звернутися за допомогою до лікаря. Місце
укусу необхідно ретельно продезінфікувати. А якщо все
ж таки в цьому місці тривалий час залишається почервоніння, або ж з’явиться кліщева кільцева еритема, – звернутися до лікаря слід негайно.

Святиня православ’я — з Бусеграду
вокняжіння у Києві Ярослава Мудрого і перенесення у Вишгород тіла Гліба згорів.
Після смерті Великого Київського князя
Володимира Святославовича (1015 р.) між
його синами почалась боротьба за владу.
Ростовський князь Борис та Муромський
князь Гліб були вбиті за наказом старшого
брата Святополка. Літопис свідчить: «Святополк прийшов уночі до Вишгорода і потай
прикликав (боярина) Путшу і вишгородських
бояр і сказав їм: «Чи віддані ви мені всім
серцем?» І сказав Путша: «Можемо ми голови свої з вишгородцями положить за тебе».
«Підіть убийте мойого брата Бориса», і вони
обіцяли скоро вчинити це.
Через деякий час при князюванні Ярослава Мудрого брати Борис та Гліб були канонізовані. Над їх святими мощами збиралися
князі землі руської, укладаючи угоди, з мирянами святкували видатні події.
На їх честь з 1074 по 1115 р. у Вишгороді було побудовано величезний кам’яний
храм, він височів на горі вишгородській, на
тому самому місці, де зараз на фундаментах
його центрального нефу стоїть церква в ім’я
св. страстотерпців Бориса та Гліба, побудована у 1862 р. за типовим проектом К. Тона
(архітектор, автор храму Христа Спасителя
у Москві).
Літопис свідчить: «У рік 1054 (65620)
представився великий князь Ярослав. Сам
же Ярослав був слабий, а коли прибув він до
Вишгорода, то розболівся вельми, отже приспів Ярославу кінець життя, і оддав він душу
свою Богові». Після смерті його з Вишгорода
на санях відвезли до Києва, де в Софії положили до мармурового саркофагу.
У 1155 році Вишгородським князем був
Андрій Боголюбський, а Юрій Долгорукий
— його батько — Київським князем. «У тім
же році пішов Андрій від отця свого із Вишгорода в Суздаль без отчої волі. І взяв він
із Вишгорода ікону святої Богородиці із Цесарограда. Прикрасивши, він поставив її у
церкві своїй святої Богородиці у Володимирі
(Суздальському)».
У Вишгороді вона знаходилась в дівочому монастирі, а зараз — у Москві, в церкві на
Толмачах (на території Третяковської гале-

реї), та зветься «Володимирська ікона Божої
Матері». Це святиня всього православного
світу, бо вважається чудотворною.
До 1300 р. Вишгород згадується в літописах і як один із найбільших гончарних центрів
Східної Європи.
Літописи — «Повість временних лет»,
«Густинськая літопись», «Патерик Києво-Печерського монастиря», «Сказание и страдание и похвала св. мученикам Борису и Глебу» («Сильвестровский зборник 146») — не
залишили жодного слова про долю Вишгорода під час навали татаро-монголів…
У 1360-х роках Вишгород разом з Києвом — у володіннях великого князівства Литовського. До 1552 року про Вишгород майже не знайдено згадок у джерелах.
У «Люстрації» Київського замку 1552
року Вишгородське городище характеризується як безлюдне. У 1571 р. Вишгородське
городище разом із Межигірським монастирем були подаровані спеціальною грамотою
короля Сігізмунда ІІ королівському писарю
Євтіхію Висоцькому. В 1607 р. Вишгород
переданий волинському польському магнату Гаврилі Гойському. У «Люстрації» опис
міста: «Той замок стоїть над Дніпром, на пагорбі, оточений частоколом, до нього вхідна
дерев’яна брама, башти дві, дім з двома світлицями, кухня і пекарня. У цьому містечку
100 житлових будинків». Господарю замку
приносили доходи з оренди перевозу, з рибних озер і діяльності млинів.
Відбудова Вишгородської фортеці відбулась при Київському воєводі Станіславі
Жолкевському у 1608-1618 рр., коли Вишгород перебував у складі Польщі.
Далі Вишгород стає володінням Петра
Киселя. У цей період продовжує давні традиції гончарного виробництва.
Вишгород був нанесений на мапу Польші, Угорщини Себастьяном Мюнстером у
1540 р. Про широку популярність Вишгорода
саме за існування в ньому Борисоглібського
храму свідчить і нанесення його на відомій
мапі Києва (складена Ушаковим у 1695 році).
На ній Вишгород позначений зображенням
символічної дерев’яної церкви з написом
біля неї: «Вишгород. Церковь Бориса і Глі-

ба».
У другій половині 17 століття Вишгород разом із усією
Україною пережив
період «руїни», коли
ішли безкінечні війни і боротьба різних угрупувань за
гетьманську владу.
Разом із Вишгородом із 12 століття тривалий час існував монастир. За легендою,
коли Андрій Боголюбський виїжджає з іконою Вишгородської Богоматері до Суздаля,
він дає вишгородським ченцям гроші на побудову церкви в монастирі. Називають її «Білим Спасом».
Довгий час Межигірський монастир володів селом Вишгород. У 17 столітті він став
Козацьким монастирем і головним релігійним центром запорізького козацтва. Володів
8 селами, 2 слободами, 3000 селянами, які
двічі на тиждень виконували трудові повинності на користь монастиря. Було 7 млинів,
39 риболовних озер, 2 винокуренні заводи.
Закрили Монастир після Російсько-Турецької війні і переведення козаків на Кубань
в Лєбяж’ю Пустинь (нині Краснодар, РФ) для
захисту і розширення кордонів Російської імперії на Північному Кавказі.
У 1934 залишки монастиря були підірвані
новими господарями, які вирішили побудувати дачі для першого секретаря ЦК Компартії
України.
Від монастирського комплексу нічого не
залишилось, тільки могили козаків — Євстрафія Гоголя, Семена Палія та інших.
Але повернімося до легендарного Вишгорода. Сьогодні наше місто —Національна
пам’ятка України, занесене до «Переліку
древніх малих і середніх міст», що мають
пам’ятки історії (Постанова ради Міністрів
УРСР, 1976 р.), а також до «Списку історичних населених місць України» (Постанова
Кабінету Міністрів України, 2001 р.). Згідно з
Указом Президента України, в 1994 році був
створений Вишгородський історико-культурний заповідник — з метою збереження
пам’яток історії, архітектури, археології.
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ПОЛІТбюро

Громадська приймальня
Віталій ДЕРПАК, голова
Вишгородської районної організації
Радикальної Партії Олега Ляшка
(на фото – перший зліва)
Керівники Київської територіальної організації та Вишгородської
районної і міської організацій Радикальної Партії Олега Ляшка разом із
місцевими однопартійцями, керівництвом міста та району вшанували героїв-чорнобильців на мітингу-реквіємі
у Вишгороді, приуроченому до 29-ої
річниці аварії на ЧАЕС.

На Співочому полі

У Вишгороді стартував велосезон 2015
Із 1 червня 2015 року чекаємо
мешканців Вишгородського району
та м. Вишгорода у Громадській приймальні Радикальної Партії Олега
Ляшка за адресою: м. Вишгород, вул.
Н. Шолуденка, 11, офіс 12
(пн. – пт. з 10:00 до 17:00),
тел. (098) 695-68-98

Присяга гвардійців

У суботу 2-го травня у Вишгороді — урочиста присяга українському
народові 604 військовослужбовців 1-ої бригади Національної гвардії
України. Рідні, близькі, сусіди, друзі, приходьте на Співоче поле (набережна
Київського «моря») о 10:00. Вшануймо захисників нашої держави разом!

ФОТОмить
Маленькі секрети доброго господаря
Підготував Олександр КОНОНЕНКО

Хочете багато смородини?
Насушіть картопляних очисток
Картопляні лушпайки — багате джерело крохмалю, який так потрібний смородині. Від нього її
ягоди виростають до розміру вишні. Тому візьміть
за правило не викидати картопляну шкірку, а збирати, сушити і зберігати до потрібних часів.
Всю весну та літо закопуйте сухі картопляні очистки
під кущі або заварюйте їх окропом і охолоджений відвар використовуйте для поливу смородини.
Також картопляні очистки можна використовувати
як добриво при посадці капусти й огірків. Для цього їх
розмочують і подрібнюють у кашку. При підготовці лунок, «картопляну кашу» закладають на дно, присипають зверху землею, а потім висаджують розсаду.

Ділимо бульбу правильно
Ні для кого не секрет, що основа високого врожаю – якісний насіннєвий матеріал. Не є виключенням і картопля.
Існує чимало способів збільшення посадкового
матеріалу картоплі: висаджувати в ґрунт зрізані вічка,
підрощені росточки, робити стимулюючий надріз картоплини, ділити бульбу навпіл. При використанні останнього способу важливо, щоб обидві половинки мали
однаковий потенціал, отож бульбу картоплі необхідно
розрізати при розподілі уздовж.
Зрізи поділених бульб обробляють сумішшю попелу і цементу, у пропорції 5х1. Це не тільки захищає
посадковий матеріал від поразки інфекціями, але й зупиняє випар вологи. Саджати оброблений таким чином
насіннєвий матеріал можна вже через три години.

Картопля… під соломою
Посадка та вирощування картоплі давно встоялися — і щось нове, здавалося б, придумати складно. Однак це не так. Наші предки ще в 19 столітті
дуже часто саджали картоплю по-іншому, під солому, не скопуючи ґрунт, затрачаючи на весь процес
набагато менше зусиль, ніж сьогодні.
В основі цього методу лежить такий прийом, як
мульчування: коли ґрунт покривається різними матеріалами, а самі агрокультури вирощуються усередині —
на поверхні ґрунту, але під покривом цього матеріалу.
У результаті прополка, підгортання та розпушування
практично не потрібні, а полив проводиться набагато
рідше.
Для мульчування використовують різні матеріали, в
основному органічні:
— солома гарна для нейтральних і лужних ґрунтів,
вона зовсім трохи підвищує кислотність, потрібно тільки додати азотних добрив або змішати з перепрілим
гноєм;
— садовий компост має нейтральну реакцію і збагачує ґрунт корисними речовинами;

— тирса, деревна стружка, здрібнена кора та інші
деревні відходи підкислюють ґрунт, їх бажано перед використанням компостувати протягом року;
— торф має сильнокислу реакцію, і, хоча він незамінний для важкого глинистого ґрунту, облагороджуючи та розпушуючи, застосовувати його потрібно обережно, він на сонці сильно нагрівається та перегріває
ґрунт під собою;
— непогані результати дає свіжоскошена трава,
збагачуючи ґрунт азотом, але її перед використанням
необхідно просушити, щоб не загнивала, та очистити
від бур’янів із доспілим насінням.
На рівну очищену, бажано — прогріту землю викладають рядами посівні бульби, їх трохи присипають
землею, — так картопля буде проростати швидше, та
й зеленіти не буде. Потім її вкривають соломою на висоту приблизно 30-50 см. Можна викопати й неглибокі
траншейки, тоді укривного матеріалу знадобиться менше. От і все! Гарного врожаю!

Дві години.
12 небайдужих активістів.
Результат – чистий пляж на «Чайці»

Підживлення полуниці
Чим більше листя на кущі, тим вищий урожай.
Тому рано навесні проводять підживлення кущів
аміачною селітрою. Воно викликає бурхливий ріст
бадилля і забезпечує кущ пристойним листяним
апаратом. Головне — не перестаратися, а то кущі
підуть у бадилля. На відро витрачають зазвичай 1-2
сірникових коробка селітри.
Як тільки ґрунт підсохне, треба скласти «гримучу»
суміш із Топазу (2 мл), Ридомілу (25 г), Фуфанону (2
мл) на 10 л води. Обприскують якомога раніше — до
цвітіння кущів. Така обробка захистить рослини від
шкідників і хвороб.
Кущі полуниці треба підгорнути. За зиму їх «виперло» із ґрунту або коріння оголилося. Підсапуйте акуратно, щоб не засипати серединку. Така процедура допоможе значно підвищити врожайність.

Попіл — добриво,
пестицид, фунгіцид
Попіл — це прекрасне натуральне мінеральне
лужне добриво, що успішно конкурує з хімічними
мінеральними добривами. Його можна віднести до
фосфорно-калійних добрив, адже він багатий, насамперед, калієм і фосфором, які легко розчиняються у воді та живлять рослини.
Крім калію, фосфору та кальцію попіл деревний,
солом’яний містить багато мікро- і макроелементів. Серед них — магній, сірка, бор, залізо, молібден, марганець та ін. Однак у попелі повністю відсутній азот.
Як фунгіцидом попелом обробляють ранки та зрізи
бульб, цибулин, корінців. Попіл допомагає від борошнистої роси, сірої гнилі на суниці, чорної ніжки у розсади, кили у капусти та інших грибних хвороб.
Від слимаків і равликів попелом посипають ґрунт.
Від попелиці, хрестоцвітної блішки, цибульної мухи,
личинок колорадського жука рослини опудрюють попелом або обприскують попельно-мильним розчином.
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