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ФОтомить

День вишиванки у Вишгороді. НА ФОТО: Апарат міської і районної рад та райдержадміністрації,
в центрі, зліва направо, — Вишгородський міський голова Віктор Решетняк, голова районної ради Ірина Побідаш і голова РДА Олександр Горган

Місцеве самоврядування

ФОТО — Олександр Коваленко, «Слово», спеціально для «Вишгорода»

Виходить з 4 листопада 1995 року

Територіальні громади: Кому і Як об’єднуватися

На 45-ій і 46-ій сесіях міськради шостого скликання депутати надали згоду на добровільне об’єднання
територіальних громад та затвердили Порядок проведення громадських обговорень із цього питання
Марина КОЧЕЛІСОВА
Про децентралізацію — тобто передачу коштів і повноважень (та відповідальності) на місця — почали говорити понад
два десятиліття тому, останні півтора
роки — дуже активно на різних рівнях. І
врешті процес пішов і на Вишгородщині.
18 травня впродовж трьох з половиною
годин у великій залі адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1) відбулись дві сесії
міськради та одне громадське обговорення.
Тема: «Добровільне об’єднання територіальних громад».
На засідання 45-ої сесії міськради
з’явилися Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк і 22 депутати. За півтори
години до них приєднався ще один, а його,
у свою чергу, на засіданні 46-ої сесії змінив
інший — так що кількість обранців громади,
які працювали на сесії, практично не змінювалася.
Порядок денний 45-ої сесії, що складався з одного пункту «Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень
з питань добровільного об’єднання територіальних громад», запропонували доповнити
датами громадських обговорень, та депутати це не підтримали.
Секретар міської ради Марія Решетнікова нагадала, що, за законом, із рішенням
треба встигнути до 15 липня 2015 р., аби з 1
січня 2016 новостворена громада могла реалізувати де-факто своє право розпоряджатися власними грошима на власний розсуд.
Закон передбачає мінімум два обговорення на різних етапах: для проекту рішення
створюється робоча група із представників
усіх громад, які вирішили об’єднатися, та
посадових осіб; напрацювання комісії розгляне КОДА і затвердить Київоблрада, яка

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«Âèøãîðîä
Âèøãîðîä»» на 2015 рік?
Увага! Із другого півріччя ціни зміняться

У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок —
п’ятниця, з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

Індекс газети «Âèøãîðîä» у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007.

і призначить перші місцеві вибори депутатів ціальна структура Вишгорода дозволяє ната голови новоствореного територіального давати всі соціальні послуги у радіусі 25 км.
об’єднання.
Та, скажімо, Нові чи Старі Петрівці — самоЛічильна комісія (депутати Богдан Руде- стійні і самодостатні (та ще й густо населенок, Дмитро Корнійчук, Володимир Лісогор, ні). А от ближнє до Вишгорода Лівобережжя
Ольга Мельник) зафіксувала 22 голоси за від об’єднання з містом, безумовно, виграє.
порядок громадських обговорень — у формі
Сьогодні попередню згоду на об’єднання
запротокольованих зустрічей із зацікавле- з Вишгородом надав Хотянівський сільними учасниками із залученням місцевих ський голова Володимир Грищенко. Насезасобів масової інформації — з попереднім лення Вишгорода складає близько 27 тис.
інформуванням (у пресі, в Інтернеті, розсил- чол. Плюс іще 2700 — буде 30 тисяч. Врахокою письмових запрошень) та опрацюван- вуючи кошти на кожного мешканця, які обіням зареєстрованих письмових пропозицій цяє виділити держава у разі добровільного
(зауважень) щодо добровільного об’єднання об’єднання, та пропорційний розподіл містериторіальних громад (надісланих поштою цевих надходжень, Хотянівці з Осещиною
чи електронною поштою
дістанеться чималий
— із зазначенням адреси,
Кількість нині існуючих громад бюджет. Це при тому,
прізвища, імені, по бать- має зменшитися. Нас чекають змі- що там є і школа, і
кові фізосіб та наймену- ни у Конституції України та законі ФАП, і сучасний Бування і місцезнаходження про вибори
динок культури (про
юросіб).
який Вишгород ще
Засідання 45-ої сесії було закрите — і тільки мріє), а всі адмінпослуги надаватиме
перейшли власне до самого обговорення: Вишгород.
чи доцільно Вишгороду об’єднуватись і з
Київська облдержадміністрація вже підякими саме територіальними громадами.
готувала перспективний план формування
Начальник організаційного відділу вико- територій громад області, який схвалено
навчого комітету міськради, депутат міськ- Київоблрадою. На Вишгородщині область
ради п’ятого і шостого скликань Юрій Тка- спочатку рекомендувала утворити п’ять
лич повідомив, що станом на 9:30 18 травня об’єднаних громад, потім перекроїли район
2015 р. до міськради не надійшло жодної на три. Але у Вишгородської міської ради є
пропозиції щодо об’єднання (публікації у свій варіант об’єднання — на підставі проЗМІ стосувалися, насамперед, ЗА і ПРОТИ рахованих економічних показників, спільних
адміністративно-територіальної
реформи соціально-культурних інтересів, історичних,
— ред.), звернув увагу присутніх на два мі- природних, етнічних чинників та нерозривкрофони у залі та на те, що на виступ треба ності меж.
записатися письмово.
Начальник фінансово-бухгалтерського
Слово взяв Вишгородський міський го- відділу виконавчого комітету Вишгородської
лова Віктор Решетняк. Він наголосив на міської ради Наталія Сакевич висвітлила
тому, що децентралізація — головне питан- економічне обґрунтування об’єднання Вишня держави, що має бути рішення, яке при- города з вищезазначеними чотирма сільранесе вигоду тим, хто об’єднується, і нагадав дами Лівобережжя, не приховавши, що деяпро об’єднання українців у лихі часи, коли ка інформація у сільських радах — закрита,
разом ішли до перемоги. Основою прийнят- не публікувалась у ЗМІ.
тя рішення має бути насамперед добровільЗараз бюджет Вишгорода формуєтьність та спроможність, сказав Віктор Решет- ся на підставі ст. 69 Бюджетного кодексу і
няк, тому депутатам вистачить роботи і в складає близько 45 млн грн. При об’єднанні
радах, і в громадах.
він збільшиться орієнтовно до 115 млн грн
Мер нашого міста підкреслив, що (у 2,5 раза) — з пропорційним розподілом.
об’єднання з Києвом законом не передба- Плюс субвенції з державного бюджету на
чено, тому що межі областей — непорушні, освіту та охорону здоров’я.
та пояснив, чому 07.05.2015 р. своїм розпоУ Хотянівці, Новосілках, Лебедівці є
рядженням ініціював об’єднання Вишгорода власні школи. Потужний освітній резерв
саме з Хотянівкою, Осещиною (Хотянівської Вишгорода — три загальноосвітні навчальні
сільської ради), Новосілками та Лебедівкою. заклади, спеціальна школа «Надія» і ТехнічЗокрема, він повідомив, що наявна со- ний ліцей.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

У розмову вступив Хотянівський сільський
голова
Володимир
Грищенко,
який вже висловив попередню згоду на
об’єднання: «Тягарем для Вишгорода ми не
будемо. Ми самодостатня, самозабезпечена сільська рада, що безболісно виділила
150 тис. грн на 10 воїнів АТО. Упродовж 10
років, за рішенням сільради, виділяємо по
1000 грн на кожного новонародженого. ФАП
у нас відмінний, клуб зі студійним обладнанням на 15 тис. грн, дві церкви…
Вищедубечанський район із центром у
Пірнові вже проходили мої батьки. І що?.. До
Пірнова — 30 км, а до Вишгорода — вісім.
Хотянівці їздять до Вишгорода у дитсадки,
школи, на роботу. Чимало вишгородців живуть на дачах (влітку населення Хотянівки
зростає на 10 тис.). Це і питання прописки».
Леонід Кучерявий, Димерський селищний голова, член Національного конгресу
сільських і селищних рад України (а це — 12
тис. сільських рад і 28 тис. українських сіл
і селищ), інформував присутніх про розроблену Мінрегіонбудом методику формування
спроможних територіальних громад (іконографіку див. на сайті газети «Вишгород»
vyshgorod.in.ua) та озвучив своє бачення,
що така громада представлятиме за законом.
Практично всі рішення прийматиме — і
нестиме за це відповідальність — громада
чи її виконавчий орган. Старосту (у селі)
обиратимуть за мажоритарною системою,
і він буде посадовою особою — членом виконавчого комітету. Хто виконуватиме наглядові функції (повіт чи область) — остаточно іще не визначено. У Верховній Раді
повинні розглянути зо два десятки законів,
що мають допомогти і розширити питання
об’єднання територіальних громад.
Далі — на стор. 3

аФішка
26 травня, 16:30 – фестиваль дитячої
творчості «Джерело скликає друзів» (площа
біля адмінбудинку). У програмі – виступи вокальних та хореографічних колективів закладу, майстер-класи, малюнки на асфальті, ігри
та розваги
28 травня, 18:00 – виставка студії творчості «Ра» (м. Вишгород, вул. В. Симоненка,
3-а)
29 травня, 18:00 – концерт «Травневі зустрічі» (БК «Енергетик», пл. Г. Строкова)

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Обираємо своє майбутнє

Суспільство

Вишгород

МІСТО ПРОФЕСІЙ по-ВИШГОРОДськи

На набережній Київського моря вишикувалися столи і намети. Вхід дорослим було дозволено тільки у супроводі дітей
Марина КОЧЕЛІСОВА, Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

Це ж класно: вдягнути важку форму
пожежного чи білий халат лікаря, сісти за
кермо автівки, проявити дизайнерський
або тренерський талант, дізнатися ази
журналістики, розібрати і скласти пістолет
і навіть самостійно взяти відбитки пальців.
Й усе це – у формі конкурсів, разом із професіоналами, ще й отримати документ і гонорар за старання!
На набережній Київського «моря» у Вишгороді 17 травня ц. р. розгорнулось імпровізоване «Містечко професій». При вході кожна дитина (а їх зареєструвалося біля трьох
тисяч — дошкільнят і школярів, не рахуючи
батьків) отримала паспорт-карту представлених професій та можливість «влаштуватись на роботу».
Після короткого майстер-класу у понад 20
професіях (міліціонер, рятувальник, пожежник, кінолог, вибухотехнік, інспектор ДАІ, лікар, перукар, будівельник, дизайнер, інструктор фітнес-клубу, кухар, телеведучий тощо)
– діти аж кидались до роботи. Сумлінні працівники отримували заробітню плату (по 50
євриків за кожне завдання) та бігли витратити
її у крамниці солодощів та сувенірів.
І тут виявилися дві основні групи і три додаткові. В основних були діти самостійні (вони
самі вирішували, куди їм піти і що зробити) та
ті, кого підштовхували чи заохочували батьки.
Додаткові — сформувалися за характером і вдачею.
«Економісти» швидко підрахували, що на
морозиво треба заробити 500 «євриків», тобто слід швидко обійти 10 професійних станцій,
не затримуючись ніде. «Песимісти» вирішили,
що це занадто важко.
А «оптимісти» — із задоволенням пробували на дотик кожну професію: зшивали документи у палітурній майстерні, ліпили вареники з наставниками із Катюжанського ВСПТУ
або крутили кермо вантажівки чи шкільного
автобуса; ліквідували «пожежу» з рятівниками чи вивчали досвід водолазів; ретельно
знімали відбитки пальчиків (дактилоскопічна
експертиза) та відправляли їх у криміналістичну лабораторію; знайомились із роботою
кінологічної служби (собака — найперший
друг людини); повторювали вправні рухи фітнес-тренера; заплітали химерну кіску у салоні
краси; пиляли колоду з інструктором-лісорубом; розробляли дизайн чи архітектурний
план будівлі та навколишньої території…
І спішили поділитися набутими знаннями:
усім хотілося спробувати себе у ролі телезірки
— з чарівного екрану розповісти про свої враження. Хтось робив це вперше і страшенно
хвилювався, тоді на поміч приходили ведучий
телеканалу «Україна» Олександр Мозговий
та головред інтернет-видання Кирило Сазонов. Та були і досвідчені «зірки» — з Вишгорода, Вищої Дубечні, Ясногородки, Сухолуччя,
школи «Надія» та Вишгородської ЗОШ № 1,
ДНЗ «Ластівка» і «Чебурашка»…
Працювали на камеру Марина Аврамчук
та Вікторія Гриненко (ВСШ «Сузір’я»). Брали
інтерв’ю один у одного Альона Зволинська та
Дмитро Бойчун, які вважають, що цього дня
найбільше прихильників було у кухаря, психолога, фітнес-тренера та пожежного. Настя

Кондратенко та Іра Прачковська (Нові Петрів- столичної Дитячої академії мистецтв швидко
ці) хотіли б більше квестів, а Діана Коляда —
написала «репортаж», у якому побажала усім
щоб призи більше надихали (бо футбольний
«тільки щасливих новин».
м’яч за 3 000 «євриків» – то задорого).
Тихон Зарицький та Іван Панфьоров
Багатьох із них ви можете послухати у
(Вишгород), Назар Кисіль (Сухолуччя), Діана
спеціальному випуску районного радіо (див.
Батюк, Євгенія Щербина та Каріна Орлова
сайт газети «Вишгород») та радіостанції «Го- (Ясногородка) спробували себе у ролі раділос Києва». А також побачити: https://www. ожурналіста. Ірина Гречко (ВРГ «Інтелект»)
youtube.com/watch?v=13q62SNabbo&feature
зробила фотосесію по майстер-класах, і ре=youtu.be, у випуску ТК «Україна» і на сайті
зультат так сподобався, що вишукувати цікаві
«Місто професій» https://www.facebook.com/
моменти та обличчя відправилися Сніжана
misto.profesiy.
Щербина (Ясногородка), Аліна Даниліна та
Чимало дітей дізналися про захід із газет,
Світлана Щасливець (Вища Дубечня).
зокрема із газети «Вишгород» (наприклад,
Досить велика група школярів брали
Мілана Луганцева із СШ № 18, що на Водогоінтерв’ю для друкованого видання — газет
ні — у селиці ДВС), тож залюбки спробували
«Вишгород» і «Слово». І десятикласниця
і нелегкого журналістського хліба. Дехто на- Анастасія Ноздровська (Демидів) переконала
віть принагідно «вирвав» обіцянку зменшити
нас, що справжньому професіоналу навчатидомашні завдання у директора школи (не ска- ся треба все життя.
жемо — якої).
Були і представники професійних динасДев’ятирічний Георгій Москаленко із
тій. Так, Віка Думанська захотіла на годину
«Сузір’я» та учениця тієї ж школи Юлія Костати журналістом за прикладом старших (її
роль провели «бліц-опитування» і виявили, сестра Настя Непокритова — юний кореспонщо найбільші черги були біля пожежних і лісо- дент Школи журналістики (Вишгородський
рубів. Денис Клавдієнко (ВЗОШ № 1) обійшов ЦТ «Дивосвіт») і лауреат кількох міжнародних
всі станції, побачив величезні черги і радить
всеукраїнських фотоконкурсів, а бабуся Ольорганізаторам: станцій «Міліціонер» має бути
га Думанська — одна з перших в Україні жідві: — для менших і для старших.
нок — спортивних фотокореспондентів). МаДенис Довгоп’ят перевірив, що безпека
рія Сербина твердо вирішила стати лікарем,
заходу — на висоті: є і «швидка допомога»,
тому що її бабуся і тато — медики.
і міліція, і всі «зручності» (туалети) — поряд.
10-класниця Анна Якушко (Демидів) вваТаня і Миколка Жукови, Влад Туча та Ігор Ко- жає професію лікаря дуже актуальною — попяков опитали кілька сотень дітей і визначили,
при те, що зарплатні в українських лікарів
що хлопці найбільше хочуть бути кінологом,
невеликі. А от Лізу Дерев’янкіну зацікавило,
міліціонером (як 10-річна Олександра Колісяк правильно іти до мети, з чого почати, коли
ніченко) або пожежним, дехто — лікарем або
обираєш професію, і як правильно розвипрезидентом, а от дівчата — перукарем або
ватися далі. Ліза мріє про психологію, щоби
продавцем (як Ілона Бібко, що навіть признадопомагати керівнику в організації роботи
лася в цьому перед телекамерою).
персоналу.
Ігор Косько (восьмикласник з ВРГ «ІнДехто одразу сформував власну команду
телект») запевнив, що найпопулярнішими
і дав їй назву. Так, команда «Барвінок» дізнастанціями були телеведучі, міліціонери і по- валася у своїх мам — Марини і Юлі — про їхні
жежники, та попросив, аби такі заходи стали враження. Виявили, що це був дуже цікавий
традиційними. Гімназисту Роману Маринчензахід для батьків та їхніх малюків (мами навіть
ку сподобалось побути водолазом.
пообіцяли дітям відсвяткувати їхні дні нароА Дмитро Красноголовенко, який змалеч- дження у країні професій) і щиро подякували
ку мріяв бути пожежником,
п. Марині Порошенко
«Місто професій» – це Всеукра- та всім організаторам
передумав — після того,
як знявся у телевізійному їнський дитячий соціальний проект, «Міста професій» у
фільмі. 17 травня на на- мета якого – дати можливість дітям Вишгороді. Дарія Єфибережній він професійно спробувати себе у різних професі- менко (Вишгород) теж
записав (як у сценарії: ях. Ініціатор і організатор – журнал взяла
ексклюзивне
запитання та відповіді) «Community». Минулого року кілька інтерв’ю — на цю ж
враження школярки Аліси міст України вже організовували під тему у своєї мами.
(вона, до речі, з дитинства патронатом першої леді України – пані
Вищедубечанські
Марини Порошенко – фестиваль дитя- старшокласники
мріє про журналістику).
під
Вишгородянка Марія чої гри у майбутню професію (останній керівництвом
МикоТодоренко (навчається у — 16 травня на території Національно- ли Петькуна розпитакиївській школі № 168) го експоцентру України)
ли вчительку Наталію
працювала у групі новин
Хміль про те, що їй
інтернет-видання (троє дівчат і один хлопець),
сподобалось (цікаво дітям і батькам, всі наяка цілеспрямовано почимчикувала до стантхненно заробляють гроші), що не сподобації «Перукар». Там майстриня Тетяна Король
лось (розташування по колу та погода) і чому
за 10 хвилин зробила зачіску «колосок», яка
вона особисто не бере участі (бо мені більше
дуже сподобалася клієнту Іринці. Аліна Ганов- 17 років). А Віка Кальченко (Ясногородка) поська з Литвинівської ЗОШ працювала одноцікавилася у заступника голови ВРДА Валеносібно — робила фоторепортаж з усіх станцій. тини Духоти, чому такий захід проводять не у
Семирічна Ясмін Шихауі (школа-садок
Києві, а у Вишгороді (щоб діти навколишніх
«Турбота») зголосилася написати статтю про сіл спробували себе у різних професіях), і ким
моду. Киянка Ксенія Коваленко (її мама —
Валентина Іванівна хотіла бути в дитинстві (з
один із організаторів) — зробила рекламне
першого класу — вчителькою, хоча бабуся баоголошення, в якому порадила завітати до
чила мене тільки в білому халаті, та я боюся
«Міста професій». Вероніка Сарафанова зі
крові).

Станція «Журналіст». Майстер-клас від газети «Вишгород»: інтерв’ю, репортаж, бліц-опитування

Майбутній будівничий

«Справжнім раєм для дітей» назвала
«Місто професій» на вишгородській набережній восьмикласниця Лілія Буяло з Лебедівки,
а Даша Онуфрієва примітила, що всі станції
навчали дітей бути командою, взаємодіяти,
допомагати один одному, та додала: «От якби
такі заходи відбувалися частіше».
Наші юні і старші колеги-журналісти запитали і голову Вишгородської райдержадміністрації Олександра Горгана, за ініціативою
якого (та за підтримки міського голови) вишгородське «Місто професій» було організовано буквально за кілька днів, про те, яким
він бачить розвиток нашого міста і району.
Пріоритет представник Президента на Вишгородщині віддає розвитку туризму, спорту,
рекреаційних зон, енергоощадній енергетиці
та ІТ-технологіям, зокрема, дистанційним навчанню та роботі, навики до якої можна отримати за півроку (докладніше — у передачах
районного радіо та «Голос Києва»)
Киянка Катерина Колісниченко (11 років),
що побувала у творчій майстерні, де робили
велику жовто-синю квітку, побажала усім знайти своє призначення у житті. Ми приєднуємося до цього побажання і зичимо усім лише
хороших новин.

«Ліквідуємо пожежу»

Дактилоскопія в дії

Інструкція рятівників

Тема

Вишгород
«Об’єднання
«Самопоміч»

Безкоштовна
юридична
консультація
Сергій НОВІК, юрист
Шановні вишгородці!
У м. Вишгороді на вул. Н.
Шолуденка, 11 діє безкоштовна
юридична консультація Громадського об’єднання «Самопоміч».
Сьогодні юридичну консультацію простим громадянам отримати не так вже і просто. Багато питань у людей виникають з приводу
складання юридичних документів:
договорів, заяв, скарг. Також громадянам необхідна допомога у
складанні позовів, апеляційних та
касаційних скарг до судів. Простому мешканцю міста звернутись до
юристів не завжди по кишені.
Звернувшись до «Об’єднання
«Самопоміч», ви зможете отримати кваліфіковану первинну правову
допомогу, що стосується питань, які
виникають у мешканців міста Вишгорода відносно адміністративного,
трудового та земельного права,
житлово-комунальних послуг, соціального забезпечення та виконання
судових рішень.
Щоб отримати юридичну консультацію, звертайтеся на телефон
безкоштовної гарячої лінії допомоги учасникам АТО: (0800-30-00-21),
яка працює без вихідних з 08:00
по 20:00 або приходьте за вказаною адресою. Також ви можете
написати на e-mail: vyshgorod-2@
samopomich.in.ua.

23 травня

Місцеве самоврядування

Л. Кучерявий нагадав, що визначення територіальних громад необхідно для того, щоб місцеві вибори
відбулися 25.10.2015 р. А депутат
Київської обласної ради Олександр
Приходько додав, що перспективним
планом на рівні області Вишгородський район поділено на Пірнівську,
Вишгородську, Димерську громади,
та настрої сільських громад відрізняються від цього плану: всі хочуть бути
керівниками — навіть найменші сільські ради. А часу втрачати не можна,
щоби державний бонус у мільйони
євро було якнайскоріше надано Вишгородщині.
До обговорення долучився голова Вишгородської РДА. Олександр
Горган наголосив, що сьогодні обговорюються доленосні для громади
рішення: змінюється інструментарій
розв’язання проблем людей, які живуть на певній території. Добровільне
об’єднання — це виклик часу.
Свій варіант озвучив Олексій Рачинський, заступник Вишгородського
міського голови: «Зараз питання не в
тому, бути чи не бути реформі. Маємо висловитися, ЯК об’єднуватись. І
враховувати слід не лише відстань чи
кількість мешканців, а і колишні радгоспи та колгоспи.
Треба розглядати і зв’язки цих
населених пунктів між собою. Нижча
Дубечня та Новосілки — це був один
радгосп. Коли роздавали паї — сіножаті отримали у Новосілках, а ріллю
— у Нижчій Дубечні.

Про дитсадки, школи, безпеку
дорожнього руху та водні екскурсії

На мій погляд, доцільно було б
зробити чотири територіальні громади: Димерську; Старі-Нові ПетрівціЛютіж-Демидів, Вишгород-ХотянівкаОсещина-Лебедівка-Нижча Дубечня;
Пірнівську (на базі радгоспу «Жукинський»). У багатьох батьки живуть по
цих селах, тому людям не все одно».
У виступах громадських активістів і депутатів ішлося про особисте.
Принагідно давали оцінку децентралізації як намаганню надати не
лише повноваження, а й перекласти
місцеві проблеми на місцеві ж плечі.
Говорили про самодостатність міста
і про переобтяження Вишгорода проблемами, про плюси і мінуси створення Київського округу та агломерацію
Вишгорода до міста мільйонника.
Посилалися на позитивний світовий досвід міст-супутників навколо
мільйонників і висловлювали побоювання, що столиця використає свої
землі для забудови, а Вишгороду
скине сміттєзвалища, склади, термінали, стоянки-відстійники для фур,
шкідливе виробництво (гальванічні
та ливарні цехи, хімічні об’єкти). Згадали про монополістичну тарифну
політику «Київводоканалу» та про
намагання Києва «відкусити» у Вишгорода острів Великий.
Врешті голосуванням депутати надали згоду на добровільне
об’єднання територіальних громад
Вишгорода, Хотянівської, Новосілківської та Лебедівської сільських рад.
Наступні громадські слухання заплановано на 8 червня. Робоча група опрацьовує проект відповідного
рішення.

Влас. інф.
Засідання
міськвиконкому 21 травня зібрало кворум
і розглянуло 34 питання. Зокрема прийняли звіти щодо діяльності КП «Редакція газети
«Вишгород» і Вишгородського
міського дитячого духового оркестру-студії «Водограй» та погодили міському центру творчості «Джерело» створення у
Вишгороді «Ринку майстрів».
Спланували роботу дошкільних навчальних закладів міста
влітку. Завідуючі дитсадків мають
сформувати чергові групи дітей на
період ремонтних робіт і прийняти
одну групу іншого дошкільного навчального закладу. Таким чином
працюють: у червні — ДНЗ «Сонечко», «Чебурашка», «Золотий
ключик» і «Ластівка»; у липні —
ДНЗ «Золотий ключик» і «Сонечко»; у серпні — ДНЗ «Чебурашка» і «Ластівка».
Затверджено список дітей,
що перебувають на черзі вступу
до дитсадків із 01.09.2017 р. (див.
офіційний сайт міськради). За загальноосвітніми навчальними закладами закріплено:
ВЗОШ І-ІІІ ст. № 1 — просп.
І. Мазепи і Т. Шевченка, вул. Дніпровська, Набережна (непарні
номери), Межигірського Спаса,
Н. Шолуденка, М. Грушевського
(№№ 1, 3, 5, 7), пров. Прожекторний, мікрорайон «ГАЕС», пров.
Старосільський;
ВРГ «Інтелект» — вул. Глібо-

Реабілітація

Вишгородська районна організація Товариства Червоного
Хреста України залучена до реалізації
проекту «Пом’якшення наслідків переміщення для жінок та сімей в Україні»,
що реалізується в Україні за підтримки
уряду Японії — в Полтавській, Сумській,
Херсонській, Київській областях та в м.
Києві.
Планується охопити 4000 осіб. Як цього
досягти, нам розповіла голова Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) Ірина Правдива.
Районна організація продовжить надавати якісну психосоціальну підтримку (ПСП)
найбільш вразливим категоріям населення
— шляхом навчання персоналу і волонтерів
із пілотних областей. Буде підвищено рівень
знань щодо дитячого соціального добробуту
та базові знання надано опікунам.
Жінкам та дітям із числа внутрішньо
переміщених осіб надаватимуться психологічні консультації, створюватимуться групи

Бережи тепло
Олександр ДОРОШ,
заступник головного інженера
Я як мешканець нашого міста та працівник ВРКП «Вишгородтепломережа»
хочу повідомити громадянам та одночасно перепросити людей за тимчасові незручності, які будуть під час реконструкції дільниці теплової мережі неподалік
магазину «Сяйво» на переході через вул.
Шкільну (креслення — див. на сайті газети
«Вишгород»).
Забудовник (ТОВ «Ніка ЛТД») – відповідно до технічних умов – повинен інвестувати
свої кошти та замінити зношені трубопроводи
на сучасні попередньо ізольовані з більшим

ва, Святославська, Піщана, Довженка, Мономаха, Максимовича,
Космонавтів, Коцюбинського, М.
Гриненко, Поповича, Шкільна, Київська, В. Симоненка (№№ 2, 2-а,
1-б, 2), Набережна (парні номери),
Шевченка, Лугова, пров. Дніпровський;
ВСШ «Сузір’я» — вул. Ю. Кургузова, Б. Хмельницького, В. Симоненка (№№ 3, 4, 4-а, 4-в, 5, 6,
7, 8, 9, 10), М. Грушевського (№№
2, 4, 6, 8, 10, 12), М. Ватутіна, П.
Калнишевського, С. Палія, масив
«Дідовиця», пров. Квітковий, мікрорайон «Берізки».
Визнано за доцільне встановити дорожній знак «Пішохідний
перехід» на вул. Н. Шолуденка,
6 та замінити на новий існуючий
знак «Рух праворуч» на перехресті вул. Н. Шолуденка і пров. Квіткового.
Для організації оглядових екскурсій та перевезення пасажирів
по р. Дніпро в районі Київського
водосховища власним надувним
моторним прогулянково-туристичним катамараном за маршрутами «м. Вишгород — о. Великий»,
«Київ — Вишгород — Межигір’я»,
«Оглядова екскурсія на р. Десна»,
«Вишгород — Київське море»
ФОП Байдалін Є. В. у період з
21.05.2015 р. до 20.05.2018 р.
(включно) встановлено режим
роботи об’єкта сфери послуг (за
адресою: м. Вишгород, вул. Набережна — навпроти буд. 22): 08:0009:00, 10:00-11:00, 13:00-14:00,
17:00-18:00, 19:00-20:00.

Обережно, шахраї!

За підтримки японського уряду
та Українського Червоного Хреста
Анастасія ЛЕСИК
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Територіальні громади:
Кому і як об’єднуватися
(Початок — на стор. 1)
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самодопомоги, а також проводитиметься
соціальна робота з дітьми (арт-терапія, екскурсії, ігри, соціальні мережі та контакти, театри, заняття тощо), що дозволить їм впоратися з проблемами і будувати свої соціальні
навички в іншому середовищі.
У цій програмі особлива увага приділяється внутрішньо переміщеним жінкам
та дітям, оскільки жінки часто є доглядальницями і несуть велику відповідальність за
успішність реабілітації дітей після кризи. Однак ТЧХУ підтримує рівний внесок та участь
і чоловіків на всіх рівнях реалізації проекту і
подальшої інтеграції в новому середовищі.
Буде проведено низку тренінгів із психосоціальної підтримки — для підготовки груп
кваліфікованих тренерів та інструкторів з
ПСП на місцях, зокрема, для обласних організацій ТЧХУ. П’ять регіональних тренінгів
буде присвячено психосоціальній підтримці
співробітників і волонтерів.
Районна організація Товариства Червоного Хреста вже розпочала підготовчу роботу до реалізації проекту, працює над формуванням відповідної бази його учасників.
Докладніше — на сайті газети

Вам зателефонував «менеджер банку»
Марина КОЧЕЛІСОВА
Жодну особисту інформацію (кодове
слово, термін дії картки, CVV-код, тобто
цифри на зворотному боці вашої банківської картки) по телефону передавати не
можна. Про це вже вкотре нас попереджають банки, послугами яких ми користуємося.
Все більше українців розплачуються зарплатними чи кредитними картками за товари,
продукти, комунальні послуги, купують в інтернеті білети на потяг чи літак. Зручно і швидко.
Та прогрес не стоїть на місці: розширили
свої мережі і пройдисвіти-хакери.
Днями мені зателефонував з номеру 09197-14-437 працівник банку та запитав, чи
прийшов мені СМСкою пароль (код). Я, щойно
отримавши цей пароль, тим не менш, прямої
відповіді не дала, а запитала, для чого це потрібно.
«Ой, ви ж не знаєте! Луганськ та Донецьк
зламали банківську систему! Треба рятувати
ваші гроші! Ми ж не питаємо номерів вашої
картки, жодної приватної інформації… — наполегливо торохтів «менеджер». — Якщо ви
моментально не повідомите нам код, який вам
надійшов, всі ваші картки будуть заблоковані

Готуємося до наступної зими
діаметром, що, в свою чергу, покращить гідравлічний і тепловий режим житлових будинків № 8, 12, 6-а на вул. Набережній, а
також зменшить теплові втрати в трубах, і на
50 років є гарантія, що в зазначеному місці
аварій у теплових мережах не буде.
Одночасно повідомляю мешканців нашого міста, що чим тепліший теплоносій буде
повертатися на котельню, тим менше Гкал
буде показувати ваш будинковий лічильник
тепла і, як наслідок, – сплачувати за тепло
будемо менше.
Враховуючи сказане, прошу вишгородців завчасно продумати про утеплення своїх
осель, сходових клітин, підвалів, технічних поверхів тощо.

Разом збережімо тепло і заощадимо на
сплаті послуг із теплопостачання!
Окрім цього, нагадую споживачам про те,
що в Україні діє програма державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг,
яка надається безготівково, у вигляді житлових субсидій.
Не зволікайте! Використайте своє право
на зменшення витрат на оплату житлово-комунальних послуг, щоб не накопичувати боргів за тепло. Для цього потрібно звернутися
до управління соціального захисту населення
щодо призначення житлової субсидії.
Із 1 травня 2015 року суттєво спрощено
порядок призначення субсидій і форми Заяви
та Декларації.

на 62 дні, ви не зможете ними користуватися і вам доведеться
іти до відділення з
паспортом, аби їх відновити».
Я відповіла, що
відділення банку — в
сусідньому будинку, тож я сама в усьому розберуся, і поклала слухавку.
У банку я була вже не першою. Там у мене
перевірили картку та повідомили, що шахраї
переадресовують дзвінки так, що на екрані телефону висвічуються знайомі клієнту банку номери (з яких він зазвичай отримує СМСки про
банківські операції — надходження чи зняття
коштів) або код міста, де розташовано головний офіс банку.
У тих, хто піддався на брехню і повідомив
надісланий шахраями пароль, з картки через
банкінг в Інтернеті (або й у банкоматі) знімають
кругленькі суми. Тож банк попереджає: у подібних випадках одразу ж звертайтеся на «гарячу» лінію (вона зазначена на вашій зарплатній,
пенсійній чи кредитній картці). У «Приватбанку», скажімо, це 3700 (з мобільного телефону
— безкоштовно) або
Цілодобовий онлайн-чат «Приват24».
Шановні споживачі! Надіслані вам бланки
Заяви та Декларації заповнюйте та надавайте (або надсилайте поштою) до управління
соціального захисту населення за адресою:
м. Вишгород, вул. Набережна, 6-а.
Якщо ви отримували субсидію впродовж
опалювального періоду 2014/2015 років, субсидія на наступний період призначається на
підставі раніше поданих документів, і вам не
треба звертатися до управління соціального
захисту населення із Заявою та Декларацією.
Якщо у вас виникли додаткові питання,
то відповіді на них ви можете отримати в
управлінні соціального захисту населення
Вишгородської райдержадміністрації за телефоном: (04596) 5-44-75 або за телефоном
Урядової «гарячої лінії»: 0 800 507 309.
Більше про програму житлових
субсидій – на сайті Міністерства соціальної
політики України mlsp.gov.ua
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Православ’я
Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородський міський голова
Вишгородська міська рада завжди готова допомогти Вишгородському історико-культурному заповіднику в організації
наукової конференції «Старожитності
Вишгородщини», бо для нас — висока
честь у 21-ий раз приймати таке серйозне
наукове зібрання. Тим більше — присвячене ювілейним датам: 1000-літтю пам’яті
хрестителя Київської Русі — рівноапостольного князя Володимира та 1000-літтю
пам’яті святих страстотерпців, князів Бориса і Гліба.

Єдина церква — єдина Україна
Князь Володимир Великий мешкав у Вишгороді, звідси керував державою. А Борис
і Гліб — небесні захисники Вишгорода: ми
живемо і працюємо під їхнім святим покровительством. Їхній образ є і на гербі міста, розробленому на пропозицію відомого українського
науковця Руслана Орлова і вперше оприлюдненому 28 вересня 1996 року — до 1050-річчя згадки Вишгорода у літописах. У 2011 році
на центральній площі нашого міста з’явився
пам’ятник свв. Борису і Глібу (скульптори Б.
Крилов і О. Сидорук, архітектор В. Климик).
Святі Борис і Гліб дуже шановані в православному світі. Але у вишгородців до них особливе ставлення. У Вишгороді були поховані

князі, що наклали своїм життям, аби не було
братовбивства й роздору в Київській Русі.
Хочу нагадати, що це сталося ще до розколу християнської церкви на Східну і Західну —
який, як відомо з історії, спровокував не один
конфлікт на релігійному підґрунті. Так само відомо, що церковні розбіжності вміло використовували безчесні політики, аби досягти своїх
нечистих цілей за принципом: «розділяй і владарюй». Наша молода держава на собі відчула наслідки такої політики, що триває дотепер:
приходи Московського патріархату моляться
за здравіє тих, хто благословляє братовбивчу
війну на Сході України.
Чимало недуг тілесних починаються із за-

Наукова конференція

«Старожитності Вишгородщини»
Влас. інф.
14 травня у Вишгороді відбулась XXI наукова конференція «Старожитності Вишгородщини», започаткована Київським
обласним Товариством охорони пам’яток
історії та культури і присвячена пам’яті
Ярослава Мудрого. Співорганізатори —
Вишгородська РДА, районна та міська
ради, Вишгородський історико-культурний
заповідник.
Серед присутніх у великій залі адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1): викла-

Вишгород

дачі Київської духовної академії та настоятелі
православних церков МП, науковці (зокрема
— археологи) та краєзнавці, викладачі провідних українських вишів і працівники заповідників і музеїв, широкий загал громадськості.
З вітальними словами до учасників зібрання звернулись керуючий справами Української
православної церкви, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, начальник
управління культури, національностей та
релігій Київської облдержадміністрації І. Подолянець, голова Вишгородської райдержадміністрації О. Горган, голова Вишгородської

непаду духу. Без
духовності,
без
єдиної віри немає
держави. На мові,
традиціях, на вірі, немов на вічному фундаменті, тримається дух і патріотизм — незламний
стрижень сильної і мудрої нації.
Православні церкви в Україні мають не
роз’єднувати людей, а гуртувати — на добро,
любов і творення, на розбудову української
держави. Для цього православні церкви мають самі об’єднатися і стати по-справжньому
українськими. Україна виборола свою державність, кров’ю її захищає і заслуговує на ЄДИНУ помісну УКРАЇНСЬКУ ЦЕРКВУ.

До 1000-ліття пам’яті свв. князів-страстотерпців
Бориса і Гліба та хрестителя Київської Русі
рівноапостольного князя Володимира

районної ради І. Побідаш, начальник відділу
з гуманітарних питань виконавчого комітету
Вишгородської міської ради В.Ткач.
У своєму виступі Олександр Горган наголосив на обов’язку влади поширювати знання про святих князів Бориса та Гліба: «Князів
було багато, але Борис та Гліб стали святими
— і слава їх імен продовжує сяяти! Пам’ять про
цих князів нагадує чиновникам про обов’язок

служити людям». Ірина Побідаш звернулася
до науковців із проханням висловити свою
думку щодо статусу Межигір’я. ВолодимирТкач провів історичні паралелі: у 1171 р. князь
Мстислав саме у Вишгороді розбив московсько-суздальських агресорів, а сьогодні нащадки київської дружини — вишгородські
воїни — відбивають напади сепаратистів-терористів і російських бойовиків.

торичному музеї заповідника) — було представлено до 25 наукових доповідей, серед
яких неабиякий інтерес викликала доповідь
провідного наукового співробітника Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, кандидата богословія
І. Жиленко «Діти святого рівноапостольного
князя Володимира і висвітлення їхньої долі в
українській агіографії».
Науковцями Інституту археології НАН
України та Вишгородського історико-культурного заповідника В. Івакіним, А. Оленичем та Д. Бібіковим були висвітлені археологічні дослідження на посаді давньоруського
Вишгорода у 2014 р., де відкрили багато археологічного матеріалу: три печі для обпалу
глиняного посуду, частини скляних браслетів, пряжки, керамічний посуд ХІІ століття у
межах вул. Межигірського Спаса.
Доповідь гостя із сусідньої Білорусі — настоятеля Борисоглібського храму м. Гродно,
протоієрея Олександра Болоннікова, який

веде службу в храмі ХІІ століття (пам’ятка
архітектури) — називалася: «Древнейшие
Борисоглебские храмы в Белорусии — памятники народного почитания сыновей равноапостольного князя Владимира».
Доповідачами на конференції були настоятель храму свв. Бориса і Гліба першого
благочиння Вишгородського району, професор богословських наук протоієрей Димитрій Денисенко та настоятель храму Святого
князя Володимира протоієрей Богдан Николин.
15 травня православні християни відзначають день пам’яті святих князів-страстотерпців. У Вишгороді, у церкві святих Бориса і Гліба, після молебню віруючі разом із
духовенством України на чолі з митрополітом Онуфрієм хресною ходою з молитвами
рушили до пам’ятника Борису і Глібу в центрі
Вишгорода, де також відбувся молебень во
славу подвигу віри Бориса і Гліба.
Віра — це велика сила небесна.

ВИШГОРОДСЬКІ КНЯЗІ
І СПУСТОШЕННЯ КИЄВА
1169 року за ініціативою на той час князя
володимиро-суздальського Андрія Боголюбського була створена коаліція муромських,
смоленських, полоцьких, чернігівських та дорогобузьких князів для походу на Київ. «Ціла
хмара українських князів посунула нищити
Київ на славу його північного суперника», —
так описав цю подію Михайло Грушевський.
Вишгородський князь Давид Ростиславич та
його брати – князь Білгородський Рюрик і Трипільський Мстислав тоді приєдналися до нападників — і Вишгород став плацдармом для
взяття Києва.
Великий князь Київський Мстислав Ізяславич втік із міста і пішов на Волинь збирати допомогу. Після тривалої облоги 8 березня 1169
року захисники Києва здалися. Захопивши
столицю, Андрій Боголюбський віддав місто на
триденне розграбування своїм ратникам. Київ
піддався небаченому доти спустошенню.
До цього моменту на Русі було прийнято поводитися подібним чином тільки з чужоземними містами. Ніколи раніше князь-переможець,
який заволодівав Києвом, не залишав його
спустошеним. Боголюбський цей звичай порушив, адже він творив нову державу на Сході, а
не претендував на Київський престол.
«З Андрієм Боголюбським великорос вперше вийшов на історичну арену», — зазначав
історик В. Ключевський. Це підтверджують і

літописи: Галицько-волинського князя Романа
Мстиславича вони називають «самодержцем
усієї Русі», у той час як Андрія Боголюбського — «самовладцем усієї Суздальської землі».
Київський погром, на думку Лева Гумільова,
свідчив про втрату населенням північно-східної
Русі почуття етнічної та державної єдності з
Руссю Київською.
Ростиславичі обрали іншу стратегію, ніж
Мстислав Ізяславич у 1169 році. Вони не стали
захищати Київ. Рюрик замкнувся в Білгороді,
Мстислав у Вишгороді зі своїм полком і полком
Давида, а сам Давид поїхав до Галича просити
допомоги у Ярослава Осмомисла.
Східняки осадили Вишгород, щоб узяти в
полон Мстислава, за наказом Андрія Боголюбського. Мстислав прийняв перший бій у полі
перед початком облоги і відступив до фортеці.
Через 9 тижнів облоги луцький князь Ярослав Ізяславич рушив волинські та допоміжні
галицькі війська на допомогу Вишгороду. Дізнавшись про наближення супротивника, 19
грудня 1173 року 50-тисячне військо східняків,
які перед цим спалили Київ, стало безладно
відступати.
На додачу Мстислав із Вишгорода здійснив успішну вилазку. Багато загарбників, переправляючись через Дніпро, потонули.
У результаті безславний похід на Київщину, за висловом академіка Б. Рибакова, став
однією з причин вбивства Андрія Боголюбського боярами в 1174 році.

З мечем в руках, без злоби в серці

Віра – це велика Сила Небесна
Ірина ПИРОЖЕНКО, директор
Вишгородського історико-культурного
заповідника

славні християни усього світу відзначають
дні пам’яті свв. страстотерпців Бориса і Гліба, яких у 1015 р. було підступно вбито браФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»,
том у боротьбі за князівський престол. Борис
спеціально для «Вишгорода»
і Гліб поховані на Вишгородському городищі,
і до наших днів їхні святі тіла знаходяться на
На конференцію «Старожитності Вишкняжій горі, де вони були за часів монгологородщини» 14 травня 2015 року, окрім
татар у XIII столітті. Конференцію, присвяченауковців, до Вишгорода
Вишгородський
історико- ну також і 1000-літтю пам’яті
прибули також керівники культурний заповідник тради- рівноапостольного князя Вота духовенство Української ційно щороку проводить кон- лодимира — Хрестителя Русі,
православної церкви (МП ференції міжнародного рівня. який закінчив своє земне жит— ред.). І головною тезою Участь у них беруть науковці з тя в 1015 році, благословив
конференції були слова з різних куточків України та пред- митрополіт Бориспільський і
Євангелія — 1 посланіє ко- ставники міст-побратимів Виш- Броварський Антоній.
ринтянам: «Любовь долго- города (Санс — Франція, СузУчасників високого наукотерпит,
милосердствует, даль — Росія, Токіо — Японія, вого зібрання привітали керівлюбовь не завидует, не Вишеград — Угорщина) та відо- ники міста і району, посадові
гордится, не бесчинствует, мих музеїв (Москва, заповідник особи та науковці, зокрема
не ищет своего, не раз- «Кремль»).
заступник голови Київської
дражается, не мыслит зла,
Наукові доповіді так само обласної організації Україна сорадуется истине; Все традиційно готуються до друку ського товариства охорони
покрывает, всему верит, і розповсюджуються по бібліо- пам’яток історії та культури
всего надеется, все пере- теках і у науковому середовищі. Н. Булаєвська. Під час роботи
носит. Любовь никогда не
двох секцій — історичної та
перестает…») — тому що 2015 року правоархеологічної ( в залі адмінбудинку та в іс-

Про Вишгород і пов’язані
з ним постаті

Версія

(Уривки з допису «Київська Русь»)
Євген БУКЕТ, член правління Національної
спілки краєзнавців України
Гравюра — Борис ЧОРІКОВ

КНЯЗІ БОРИС І ГЛІБ
1077 року Ярополк Ізяславович від свого батька, Великого князя Київського Ізяслава Ярославича, отримує Вишгородський
стіл… у 1078 році — титул князя, і Вишгород стає центром удільного Вишгородського князівства, підвладного Київським князям, та починає карбувати власну монету.
Була тут і своя посадська влада — тисяцький, який здійснював і поєднував адміністративне керівництво, поліцейські функції
та функції визиску. Відомий Вишгород і
як один з найбільших гончарних центрів у
Східній Європі.
У 1149-1156 рр. з перервами тут правив
князь Андрій Юрійович (Боголюбський). Пізніше він заснував на північно-східних околицях
Київської Русі окрему державу, з якої згодом
утворилося Московське царство. Виїжджаючи
з Вишгорода до Володимира (тепер — місто

у РФ), цей князь узяв із собою «святий образ
без отчого повеління». Цією іконою було одне із
найславетніших зображень Пресвятої Богородиці, писане, за переказами, Лукою Євангелістом. Тепер цей образ відомий як «Богородиця
Володимирська».

Вишгород
Вікіпедія
Борис і Гліб —
одні з перших святих,
канонізованих руською церквою,
молодші сини
Володимира Святославича
Незабаром після смерті їхнього батька в 1015 році вони обидва
були вбиті, згідно з літописом, своїм старшим братом Святополком.
Борис загинув на річці Альті 24 липня, а Гліб — 5 вересня біля Смоленська.
У результаті чотирирічної війни Святополк був переможений своїм
молодшим братом Ярославом Мудрим. Очевидно, при Ярославі і була
почата перша спроба канонізації святих братів. Тоді ж почали складатися перші оповідання про їхню загибель.
До часів Ярослава відноситься виникнення місцевого культу Бориса
і Гліба у Вишгороді, де вони були поховані. Перенесення мощів Бориса
і Гліба до нового храму синами Ярослава 20 травня 1072 року вважається моментом їхньої остаточної канонізації. Дати їхньої пам’яті — 24
липня, а пізніше і 2 травня (день другого перенесення мощів у 1115 р.)
– cтають давньоруськими святами.
Спочатку їх шанували як цілителів, але дуже скоро Борис і Гліб стають заступниками всіх руських князів як їхні святі родичі. Вони — помічники в битвах, їхніми іменами закликають до єдності, до припинення
міжусобних воєн.
Життю та мученицькій кончині Бориса і Гліба присвячені кілька
давньокиївських пам’яток. Це так звана «Літописна повість» — розповідь про загибель князів, що читається в складі «Повісті временних
літ» (стаття 1015 року), «Чтеніе о житіи и о погубленіи блаженную страстотерпцю Бориса и Гліба» Нестора й анонімне «Сказання і страсть і похвала святую мученику Бориса и Гліба». Про взаємини цих текстів у науці існують різні погляди. Збереглося близько 150 списків «Сказання…»
різних редакцій, найстарший — у т. зв. «Успенському збірнику» XII ст.
ФОТО — Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

Хода миру

ФОТОмить
15 травня 2015 р., у день 1000-річчя пам’яті святих благовірних князів Бориса і Гліба, після закінчення Літургії була звершена хресна хода
миру до пам’ятника св. страстотерпцям Борису і Глібу (у центрі міста),
яку очолив предстоятелель Української православної церкви, Блаженніший митрополит Онуфрій.
Після святкового молебню св. Борису і Глібу він привітав присутніх із
престольним святом.
Зі словами вітань до вірян також звернулися представники місцевих
органів влади.

Паломництво
до
Вишгорода
ФОТО — архів собору
Вишгородської
Богородиці

ФОТОмить
16-17 травня з нагоди відзначення 1000-ліття мученицької смерті
Бориса та Гліба з благословення Блаженнішого Святослава (Шевчука)
відбулась ІX проща до собору Вишгородської Богородиці. Прочани просили опіки та захисту для всього українського народу у Богородиці, прославленій у Вишгородській іконі.

Дата

23 травня

2015 року
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Патріарх української енергетики
Безліч керівних посад і нагород, звитяжних надбань плідної праці
протягом усього етапу трудового шляху можна назвати в довгому
переліку Семена Ізрайлевича ПОТАШНИКА, який у сонячних обіймах
травневої днини зустрічає своє ювілейно-щедре 85-річчя!
Щиро від імені колективу
Консорціуму НВО «Укргідроенергобуд» —
Інна РУСНАК

Ювілей

ФОТО — Володимир ЖУК, спеціально для «Вишгорода»

Людина з великої літери, про яку чимало написано в
різноманітних виданнях, якій присвячують книги і фільми, з
ким, зустрівшись уперше, здається, що вже давно знайомі,
бо розмова одразу ж легко перетікає у щось надто більше,
ніж просто пошана до посади, статусу чи поважних літ; людина, яка вміє приймати з багатьох рішень єдиновірне, яка
вислухає і допоможе, поспівчуває і дасть мудру пораду. Перший енергетик – Герой України, кандидат технічних наук,
професор, академік багатьох академій наук, заслужений
енергетик України та СНД, лауреат Державних премій СРСР
та України, багаторічний голова Правління та генеральний
директор державного підприємства «Укргідроенерго», член
колегії та голова Громадської Ради Міністерства палива та
енергетики України, президент Всеукраїнських громадських
організацій «Асоціація «Укргідроенерго» та «Український комітет з великих гребель», голова правління ВГО «Рада ветеранів праці енергетики України», завідувач сектору енергетики «Української академії наук», «Людина року» за версією
Американського біографічного центру США, удостоєний
«Нагороди ХХ століття за досягнення» від Міжнародного біографічного центру Кембриджа. Безліч керівних посад і нагород, звитяжних надбань плідної праці протягом усього етапу
трудового шляху можна назвати в довгому переліку Семена
Ізрайлевича ПОТАШНИКА, який у сонячних обіймах травневої днини зустрічає своє ювілейно-щедре 85-річчя!
Готуючи до друку невеличке вітальне слово імениннику
(бо хочеться говорити про нього безкінечно, огортаючись
лише приємними враженнями), зрозуміла всю складність
розповіді про щось особливе, непересічне, адже стільки
всього сказано-переказано, писано-переписано, що важко
не повторитись чи хоча б оминути увагою істину – Семен
Ізрайлевич таки направду щира, відкрита, добра людина й
ці риси характеру поважає та цінує в інших.
Можливо, перегукуючись із багатьма авторами, важко
буде уникнути тавтології, і тому, що ця людина, ветеран,
світило, корифей, титан, патріарх вітчизняної енергетики,
настільки пронизує позитивом оточуючих, завдяки чому
прагнеш відверто втішатись кожній миті, насолоджуватись
радістю вранішньої зорі і по-доброму заздрити його невичерпній енергії та силі духу, бо не кожен зуміє самовіддано,
повною мірою, саможертовно віддавати всього себе улюбленій справі життя без вихідних та лікарняних, без навіть
короткочасних заслужених відпусток та фактично за відсутності сну.
Тоді, до прикладу, коли розпочався проект будівництва Дністровської ГАЕС, Семен Поташник, у першу чергу,
переймався ним як спеціаліст, а вже потім – як майбутній
Замовник і голова правління ВАТ «Укргідроенерго». Майже
щотижня доводилось відвідувати будову ГЕС-1, котра передувала акумулюючій станції на Дністрі: прокидаючись о
п’ятій ранку, долав маршрут із Києва до тоді ще нового міста
над Дністром, де з’являлися стіни лишень перших будівель,
аби на власні очі цілодобово спостерігати, координувати,
високофахово керувати за непростим процесом зведення
потужної гідроакумулюючої електростанції, якій написано
було стати найбільшою станцією Європи і шостою за масштабами в світі.
Пізно вночі втомлений і виснажений повертався додому,
у Вишгород, до любої дружини Міри Ізрайлівни та донечки
Жанни, а наступного дня знову ні світ, ні зоря – до трудових
звершень і намічених цілей.
Аналогом було спорудження й Ташлицької ГАЕС та низка інших важливих для України в цілому енергетичних подій,
котрі змушували Семена Ізрайлевича працювати, не покладаючи рук, й стовідсотково віддаватись колись невипадково
обраному шляху, що, закрутивши долю манівцями, все ж
таки привів у 1947 році юного золотого медаліста Олевської
середньої школи № 1, що на Житомирщині, до Київського
політехнічного інституту на електротехнічний факультет.
Однак, відчуваючи велику потребу в гуманітарних науках,
окрім того ще зі шкільної парти залюблений у скрипку, Семен Поташник відкрився світові і як творча особистість. На
другому курсі він вступає на заочне відділення юридичного
інституту, котре не вдалося закінчити.
Гідроенергетика стала для Семена Ізрайлевича єдиною
стежиною на все життя, яка розпочалася для випускника КПІ
з будови Усть-Кам’яногорської ГЕС у Східноказахстанській
області. А далі були Кременчуцька, Київська, Канівська ГЕС
і Дніпрогес-2, Канівська, Ташлицька та Дністровська ГАЕС.
На початку 1990-их років Семен Поташник керував проектом ГЕС Тхак Мо у далекому В’єтнамі, а в 1996 році, завдяки
світовій відомості і його авторитету, за підтримки Світового
банку в Україні розпочалась реалізація унікального проекту реабілітації та реконструкції гідроелектростанцій України
без зупинки їхньої поточної діяльності. Тому зовсім і не дивно, навіть очікувано, що в 2000 році його включено до «Міжнародного Каталогу Бездоганних Керівників».
Сьогодні алея імені Семена Поташника прикрашає набережну у місті Вишгороді, де він донині проживає і працює.
Семен Ізрайлевич – почесний громадянин Вишгорода, Ка-

нева, Дніпродзержинська, Світловодська, Олевська, Новодністровська та Сокирянського району Чернівецької області.
А будівлі центрального офісу ПАТ «Укргідроенерго» у Вишгороді та приміщення Сокирянської районної лікарні прикрашають меморіальні дошки з іменем С. Поташника.
Саме на Буковині, у Новодністровську знаходиться Дністровська ГАЕС, яка є, по суті, ніжною лебединою піснею
для Семена Ізрайлевича, бо саме там у 2009 році він керував введенням у роботу останнього наразі гідроагрегату,
котрих загалом на його рахунку більше ста!
Радо згадує Семен Ізрайлевич Поташник безліч приємних сторінок своєї трудової діяльності, зокрема одну із
найбільш урочистих подій – затоплення котловану Дністровської ГАЕС, коли на будову з візитом приїхала Юлія Тимошенко, розумна й талановита жінка, з допомогою якої тоді
вдалося вирішити багато важливих робочих питань. Таких
гарних зустрічей, як він зізнається, було чимало, і коли його
часом хтось запитує, мовляв, чи є такі відомі особистості, з
ким не довелося побачитись жодного разу, Семен Ізрайлевич, на хвильку задумавшись, відповідає: «Важко сказати,
але, мабуть, нема такої людини, з ким би не стрічався на
життєвих шляхах».
Працелюбство, наполегливість, порядність, чесність,
прямолінійність, достойність – це все сутність Семена Ізрайлевича Поташника, невід’ємне життєве кредо, запорука
успіху й головне – заслужена повага від друзів, колег, знайомих, закордонних партнерів і геть усіх, кому поталанило бодай ненадовго насолодитися спілкуванням із цією непересічною й абсолютно відкритої душі людиною, бо ті штрихи його
вдачі, то, швидше за все, не що інше, як хороші гени та виховання батьків – Ізраїля Аркадійовича та Ольги Яківни, про
яких Семен Поташник завжди згадує з особливо трепетною
синівською любов’ю і якоюсь загадково-чарівною ніжністю.
Особисто мені трапилася нагода познайомитися ближче
з Семеном Ізрайлевичем зовсім нещодавно, хоча пам’ятаю
його ще зі шкільних років, коли брала участь разом із молодшою сестрою у щорічному фестивалі «Пісенний струм», присвяченому Дню енергетика, що проходив у Новодністровську. Пригадую серед когорти інших поважних гостей та
членів журі конкурсу доброго й усміхненого чоловіка, який
втішався кожному виступу дітвори, наче разом із нами всіма
по-справжньому хвилювався, переймався, проживав кожну
хвилину чи то невеликої слави, чи невдач і поразок.
А яким щастям світилися його і наші очі, коли Семен
Ізрайлевич Поташник вручав нагороди та пам’ятні призи, свідком чого стала вервечка збережених фото з незабутнього вечора! Ту мить неможливо описати, підбираючи
навіть найкращі слова, бо в його погляді завжди присутня
безмежна любов, що здатна акумулюватися у потужну невичерпну енергію добрих справ, зіркових звершень і надзвичайно об’ємного вкладу в розвиток української державності
та процесу гідроенергетики всесвітнього масштабу загалом!
Тож, шановний Семене Ізрайлевичу, нехай Ваша яскрава зоря ще довго осяває путь новими реалізованими мріями
і щасливими подіями у Вашому житті!

З ювілеєм!

Наші вітання

Дорогий Семене Ізрайлевичу!
Я пишаюсь дружбою з такою порядною та вірною людиною, як Ви. Ви стали моїм першим щирим другом у Вишгороді і залишаєтесь найдорожчою для мене людиною впродовж багатьох років.
Можна довго перераховувати Ваші почесні звання і нагороди. Та вишгородці, добре знаючи, скільки Ви зробили для
України і нашого міста, цінують, поважають і щиро люблять
Вас як людину високої духовності, фахівця, сусіду, колегу.
Щастя, здоров’я Вам і довгих творчих років у колі рідних,
близьких, в теплих обіймах онуків, правнуків і праправнуків!
Віктор РЕШЕТНЯК, Вишгородський міський голова,
від імені міської ради, міськвиконкому
й усієї Вишгородської громади
Приєднуємось —
Редакція газети «Вишгород»
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 25 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:25 «ТСН»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40, 11:00 «Чотири
весiлля - 2»
12:25, 13:00 «Ворожка»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Моя кохана
Дiла»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Хорошi руки»
22:10 «Грошi»
23:40 «Мiнкульт»
2+2
06:00 Мультфiльми
06:20 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
07:00 Х/ф «Хочу в тюрму»
09:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6»
17:30 «Люстратор 7.62»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «Попiл»
21:30 «ДжеДАI»

22:00 «Секретнi
матерiали»
23:00 Х/ф «Людина-тiнь»
УТ-1
06:30, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:20, 20:00 Про головне
10:15 Д/ф «Дорогами
Саксонiї»
11:00 Гурт «Авiатор».
Ювiлейний концерт-шоу
«Еволюцiя»
13:20 Вiкно в Америку
13:55 Казки Лiрника Сашка
14:55 Хто в домi хазяїн?
15:15 Нотатки на глобусi
15:55 Книга ua
16:30 Концертна програма
Рибчинського
18:15Новини. Свiт
19:30 Дорогi депутати
21:50 «Подорожнi» з О.
Герасимюк
23:00, 00:00, 01:00
Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:50, 07:10, 08:10 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Реальна мiстика

10:00 Моє нове життя
11:00 Т/с «Поклич, i я
прийду»
15:30, 17:10 Т/с «Слiд»
18:00, 04:45 Т/с
«Безсмертник. Рай там,
де ти»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Практика»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Форсаж»
ТОНіС
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Замальовки: коротко
про головне
12:10 Дика природа
13:50 Дива Сонячної
системи
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
16:00, 23:35 Енiмалiя
17:45 Кримiнальнi iсторiї
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Т. Гвердцителi
20:00 Великi битви
21:30 Мiс Блонд - 2013
00:00 «Латинський

коханець»
ТЕТ
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 М/ф «Барбi:
Принцеса i поп-зiрка»
12:30 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
17:30 Т/с «Сiмейний
бiзнес»
19:00, 20:00 Т/с «Кухня»
19:30, 20:30, 23:25 Т/с
«Два батька i два сини»
22:00 Т/с «Свiтлофор»
00:00 М/ф «Фантастичний
мiстер Лис»

18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:55 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
22:35 «Детектор брехнi 7»
00:05 «Один за всiх»

дивних берегах»
18:00 Репортер
19:00 Ревiзор
21:30 Страстi за Ревiзором
23:20 Т/с «Молодiжка 2»

НТН
06:55 «Правда життя»
07:25 «Агенти впливу»
08:20 Т/с «Капiтан
Гордєєв»
12:00 Т/с «Павутиння - 7»
15:45 Т/с «Жiнки на межi»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв - 12»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 4»
23:45 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес - 3»

МЕГА
06:50, 14:20 У пошуках
iстини
07:40, 15:10 Правила
життя
08:30, 16:00 Мiстична
Україна
09:20, 16:50 Секретнi
територiї
10:10, 19:20 У пошуках
пригод
11:00, 21:50 Дика Пiвнiчна
Америка
11:50, 22:40 Мисливцi за
змiями
12:40, 21:00 Вiн i вона. Бiй
за життя
13:30, 18:30 Вижити у
Венесуелi
17:40, 20:10 Скарби зi
звалища
23:30 Покер

СТБ
05:45, 16:00 «Все буде
добре!»
07:15, 18:20 «За живе!»
08:40 Т/с «9 мiсяцiв»
10:40 Х/ф «За двома
зайцями»
12:05 Х/ф «Москва Лопушки»
14:00, 19:45 «Слiдство
ведуть екстрасенси»

НОВИЙ КАНАЛ
06:07 М/с «Пригоди Джекi
Чана»
07:27 М/с «Барбоскiни»
07:32 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
07:55 Уральськi пельменi
10:00 Єралаш
10:45 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
15:05 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На

ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Т. Гвердцителi
21:35 Замальовки:
коротко про головне

19:50 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:55 Т/с «Ой, ма-мочки!»
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

ТЕТ
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 «Попелюшка»
12:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
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»

НТН
06:25 Х/ф «Ведмеже
полювання»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 22:00 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 4»
13:10, 19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 12»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15 Т/с «Застиглi
депешi»
23:45 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес - 3»

ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,

21:15, 23:00 «СТН»
13:10, 14:00, 15:10, 23:50
«Громадська приймальня»
16:00, 16:55, 03:20
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Якiсне життя»
K1
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. Незвiдана Європа»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»
ІНТЕР

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:50 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Небесне
кохання»
11:05, 12:25 Д/с «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
13:15 «Судовi справи»
14:20 «Сiмейний суд»
15:25, 16:15 «Жди меня»
18:10, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Дурна кров»
23:05 Т/с «Завжди говори
«Завжди» 3»

ICTV
06:35, 19:15 Надзвичайнi
новини
07:20, 09:15 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:25 Надзвичайнi новини
10:20 Т/с «Перетинаючи
межу»
12:05, 13:20, 16:20 Т/с
«Чорнi кiшки»
12:45, 15:45 Факти. День
16:45 Х/ф «Скарб

Амазонки»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Дiстало!
21:30 Свобода слова
5 КАНАЛ
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, 22:15, 23:20
Бiзнес-час
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 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
22:32 Моя земля

ВI В ТО Р О К , 2 6 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:25
«ТСН»
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля - 2»
11:00, 21:00 Т/с «Хорошi
руки»
12:25, 13:00 «Ворожка»
14:45, 15:45, 03:35, 04:20
«Сiмейнi мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Моя кохана
Дiла»
20:30 «Чистоnews»
22:10 «Чотири весiлля 4»
23:45 Т/с «Розвiдка»
2+2
08:25, 21:30 «ДжеДАI»
08:45, 22:00 «Секретнi
матерiали»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Ера
Стрiльця-3»
12:50, 19:00 Т/с «Попiл»
15:00 Д/п «Колеса країни

Порад»
15:50 Д/п «Легенди
радянського розшуку»
16:40 «6 кадрiв»
22:15 Х/ф «Харлей
Девiдсон i ковбой
Мальборо»
УТ-1
06:00, 08:25 Вiд першої
особи
06:30, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:20 Новини звiдусiль
09:25, 20:00 Про головне
10:20 «Подорожнi» з О.
Герасимюк
11:20 Д/с «Подорожуймо
Литвою»
12:00 Уряд на зв’язку з
громадянами
12:25 Дорогi депутати
13:50 Казки Лiрника
Сашка
16:55 Д/ф «Гра на водi»
18:15 Новини. Свiт
21:50 Вiйна i мир
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:15 Вертикаль влади
ТРК «УКРАїНА»

06:15, 13:10, 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 Зiрковий шлях
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
11:10 Т/с «Погляд з
вiчностi»
18:00, 04:45 Т/с
«Безсмертник. Рай там,
де ти»
21:00, 23:30 Т/с
«Практика»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:15, 20:00 Великi битви
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:15 «Секрети
закулiсся з Олександром
Ржавським»
13:10 Кримiнальнi iсторiї
14:00, 22:35 Всесвiт
15:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
17:45 «Соцiальний статус:

СТБ
04:30, 18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
05:05, 16:00 «Все буде
добре!»
09:40 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
11:20 «МастерШеф - 3»

НОВИЙ КАНАЛ
06:10 М/с «Пригоди Джекi
Чана»
07:25 М/с «Барбоскiни»
07:33 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»

07:55 Єралаш
12:00 Т/с «Татусевi дочки»
16:00 Т/с «Молодiжка 2»
18:00 Репортер
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Темний свiт:
Рiвновага»
23:05 Т/с «Молодiжка 2»
МЕГА
06:00, 23:30 Загадки
Всесвiту
06:50, 14:20 У пошуках
iстини
08:30, 16:00 Мiстична
Україна
09:20, 16:50 Секретнi
територiї
10:10, 19:20 У пошуках
пригод
11:00 Татри: незаймана
краса
12:40, 21:00 Вiн i вона. Бiй
за життя
13:30, 18:30 Вижити у
Венесуелi
20:10 Скарби зi звалища
21:50 Очима дельфiнiв
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,

21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Київський ринг з
Реною Назаровою»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Життєвi iсторiї»
K1
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»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана

Європа»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Небесне
кохання»
11:15 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:25 «Щастя з пробiрки»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:35, 16:15, 23:05 Т/с
«Завжди говори «Завжди»
3»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
21:00 Т/с «Дурна кров»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
10:05 Т/с «Перетинаючи

межу»
11:50, 13:20, 16:45 Т/с
«Снайпери. Кохання пiд
прицiлом»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Т/с «Чорнi
кiшки»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
21:30 Т/с «Винищувачi»
5 КАНАЛ
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
07:30, 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
09:32 Кордон держави
13:10, 14:10 День
15:35 Дiалоги з
Патрiархом
16:35 Моя земля
17:15, 17:35, 18:14, 18:31
Україна - понад усе!
20:00, 21:10 Час.
Пiдсумки дня

С Е Р Е ДА , 2 7 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:25
«ТСН»
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
08:45, 09:10 «Снiданок
з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля
- 2»
11:00, 21:00 Т/с «Хорошi
руки»
12:25, 13:00 «Ворожка»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Моя кохана
Дiла»
20:30 «Чистоnews»
22:10 «Iнспектор
Фреймут 2»
23:45 Т/с «Розвiдка»
2+2
08:25 «ДжеДАI»
08:45 «Секретнi
матерiали»
09:00, 18:30 Новини
«Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»

09:40 Т/с «Ера
Стрiльця-3»
12:50, 19:00 Т/с «Попiл»
15:00 Д/п «Колеса країни
Порад»
15:50 Д/п «Легенди
радянського розшуку»
16:40 «6 кадрiв»
20:00 «Профутбол»
21:45 Лiга Європи. Фiнал.
Днiпро - Севiлья (Iспанiя)
УТ-1
06:30, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:25, 00:25 Вiд першої
особи
09:20 Про головне
10:10 Д/ф «Гра на водi»
11:20 Д/с «Подорожуймо
Литвою»
12:35 Зроблено в Європi
15:30 Як ваше здоров’я?
16:05 Х/ф «Прада i
почуття»
19:30 ДебатиPRO
22:00 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00, 00:00, 01:00

Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 13:10, 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 Зiрковий шлях
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
11:10 Т/с «Погляд з
вiчностi»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Рай там, де ти»
21:00, 23:30 Т/с
«Практика»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:15, 20:00 Великi битви
07:10 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Замальовки:
коротко про головне
13:00 «Соцiальний статус:

ваша пенсiя»
14:00, 22:00 Всесвiт
18:10 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Т. Гвердцителi
21:30 «Глобал - 3000»
23:30 «Натхнення»
23:50 «Ландшафтнi iгри»
ТЕТ
06:20 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
06:50 М/с «Машинi казки»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:20 Х/ф «Бiляночка та
Розочка»
12:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
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»
СТБ
05:00, 18:00, 22:00

«Вiкна-Новини»
05:35, 16:00 «Все буде
добре!»
07:05, 18:25 «За живе!»
08:15 Т/с «9 мiсяцiв»
10:10 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
12:05 «МастерШеф - 3»
19:50 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:55 Т/с «Ой, ма-мочки!»
22:35 «Давай поговоримо
про секс 2»

НОВИЙ КАНАЛ
06:10 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
07:30 М/с «Барбоскiни»
07:35 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Єралаш
12:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
15:55 Т/с «Молодiжка 2»
19:00 Т/с «Темний свiт:
Рiвновага»
23:05 Т/с «Молодiжка 2»

НТН
05:15, 15:15 Т/с «Застиглi
депешi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 22:00 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 4»
13:10, 19:30 Т/с «Вулицi
розбитих лiхтарiв - 12»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
23:45 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес - 3»

МЕГА
06:50, 14:20 У пошуках
iстини
07:40, 15:10 Правила
життя
08:30, 16:00 Мiстична
Україна
09:20, 16:50 Секретнi
територiї
12:40, 21:00 Вiн i вона.
Бiй за життя
13:30, 18:30 Вижити у
Венесуелi
17:40 Скарби зi сховищ
20:10 Скарби зi звалища
21:50 Очима дельфiнiв

22:35 «Я соромлюсь свого
тiла 2»

12:00 Т/с «Татусевi дочки»
15:55 Т/с «Молодiжка 2»
18:20 Абзац!
19:00 Т/с «Темний свiт:
Рiвновага»
23:05 Т/с «Молодiжка 2»

23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Мiсто добра»
23:25 «Служба порятунку»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
15:00, 20:00 «Орел
i Решка. Незвiдана

Європа»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
05:35, 20:00 «Подробицi»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Небесне
кохання»
11:15 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:25 «Щастя з пробiрки»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:35, 16:15, 23:05
Т/с «Завжди говори
«Завжди» 3»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
21:00 Т/с «Дурна кров»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Перетинаючи

межу»
11:55, 13:20, 16:45 Т/с
«Снайпери. Кохання пiд
прицiлом»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Т/с «Чорнi
кiшки»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Винищувачi»
5 КАНАЛ
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 Автопiлот-новини
15:35 Модне здоров’я
17:15, 17:35, 18:15, 18:35,
20:00, 21:10 Україна понад усе!
21:40 Час-Тайм
22:30 Клуб реформ
23:40 Бiзнес час

ЧЕ ТВ Е Р , 2 8 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
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 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля - 2»
11:00, 21:00 Т/с «Хорошi
руки»
12:25, 13:00 «Ворожка»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Моя кохана
Дiла»
20:30 «Чистоnews»
22:00 «Сказочная Русь
2015»
22:30 «Право на владу - 2»
2+2
06:25 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
08:25, 21:30 «ДжеДАI»
08:45, 22:00 «Секретнi
матерiали»
09:00, 18:30, 21:00
«Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»

09:40 Т/с «Ера Стрiльця-3»
12:50, 19:00 Т/с «Попiл»
14:05 Д/п «Снайперська
зброя»
15:00 Д/п «Колеса країни
Порад»
15:50 Д/п «Легенди
радянського розшуку»
16:40 «6 кадрiв»
22:15 Х/ф «Найманець»
УТ-1
08:40 Паспортний сервiс
11:20 Д/с «Подорожуймо
Литвою»
15:35 Надвечiр’я
17:25 Чоловiчий клуб
18:55 Д/с «Сага
старовинної пущi»
20:00 Про головне
21:35 Новини. Спорт
22:00 «Схеми» з Н.
Седлецькою
22:55 Трiйка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:15 Вертикаль влади
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 13:10, 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, 04:15 Зiрковий шлях
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
11:10 Т/с «Погляд з
вiчностi»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Рай там, де ти»
21:00, 23:30 Т/с «Практика»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:40 «Свiтськi хронiки»
07:10 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Великi битви
12:15 «Щоденник для
батькiв»
13:10, 17:45 Кримiнальнi
iсторiї
14:00, 22:35 Всесвiт
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
18:15 «Ландшафтнi iгри»

19:00 В гостях у Д.
Гордона. Е. Вiторган
21:35. Мiледi з українським
корiнням
ТЕТ
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 «Гензель i
Гретель»
12:30 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
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»
СТБ
05:55, 18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
06:30, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15, 18:25 «За живе!»
09:35 Т/с «9 мiсяцiв»
11:40 «МастерШеф - 3»
19:50 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»

НТН
05:15 Т/с «Застиглi
депешi»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi справи»
09:50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
11:40, 22:00 Т/с «CSI: НьюЙорк - 4»
13:10 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв - 12»
15:00, 19:00, 21:40, 02:50,
04:30 «Свiдок»
15:15 Т/с «Я йому вiрю»
19:30 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв - 13»
23:45 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес - 3»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:25, 07:33, 07:55
Kids Time
06:10 М/с «Пригоди Джекi
Чана»
07:30 М/с «Барбоскiни»
07:35 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00, 18:00 Репортер

МЕГА
06:50, 14:20 У пошуках
iстини
07:40, 15:10 Правила життя
08:30, 16:00 Мiстична
Україна
09:20, 16:50 Секретнi
територiї
10:10, 19:20 У пошуках
пригод
11:50, 22:40 Мисливцi за
змiями
12:40, 21:00 Вiн i вона. Бiй
за життя
13:30, 18:30 Вижити у
Венесуелi
17:40 Скарби зi звалища
20:10 Скарби зi сховищ
21:50 Планета мавп
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»

13:10, 15:10, 23:50
«Громадська приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська варта»
22:30 «Прогулянки мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Київськi iсторiї»
K1
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»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
15:00, 20:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
05:35, 20:00 «Подробицi»

06:25 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Небесне
кохання»
11:15 Д/с «Слiдство вели...
з Леонiдом Каневським»
12:25 «Щастя з пробiрки»
14:50 «Сiмейний суд»
15:35, 16:15, 23:05 Т/с
«Завжди говори «Завжди»
3»
18:05, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
21:00 Т/с «Дурна кров»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Перетинаючи
межу»
11:55, 13:20 Т/с
«Снайпери. Кохання пiд
прицiлом»
12:45, 15:45 Факти. День

14:30, 16:20 Т/с «Чорнi
кiшки»
16:45 Т/с «Непереможний»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:30 Т/с «Винищувачi»
5 КАНАЛ
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35,
08:50 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 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
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, 21:10 Україна понад усе!
22:35 Хронiка дня

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

23 травня

2015 року

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 9 ТРАВНЯ
КАНАЛ 1+1
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 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля - 2»
11:00 Т/с «Хорошi руки»
12:25, 13:00 «Ворожка»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Моя кохана Дiла»
20:20 «Мультибарбара
2015»
21:00 «Вечiрнiй Київ 2015»
23:00 «Свiтське життя»
2+2
06:25 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
08:25 «ДжеДАI»
08:45 «Секретнi матерiали»
09:00, 18:30 «Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Т/с «Ера Стрiльця-3»
12:50, 19:00 Т/с «Попiл»
15:00, 00:00 Х/ф «Втiкачi»

16:45 Х/ф «Знайди мене»
22:00 Д/п «Страшне завтра.
Донбас: шахти»
23:00 Д/п «Страшне завтра.
Донбас: енергетика»
УТ-1
06:30, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:20 Новини звiдусiль
09:25, 20:00 Про головне
10:35 Х/ф «Рай океану»
12:25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
15:40 Вiра. Надiя. Любов
16:35 Музичне турне
17:45 Театральнi сезони
18:15 Новини. Свiт
18:55 Х/с «Вiкендовi iсторiї»
22:00 Перша студiя
22:55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 13:10, 15:30, 17:10
Т/с «Слiд»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
10:00, 19:45 «Говорить

Україна»
11:10 Т/с «Погляд з
вiчностi»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Рай там, де ти»
21:00 Спiвай як зiрка
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «Практика»
ТОНіС
05:55, 07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний пульс»
06:15, 20:00 Великi битви
07:15 «Ландшафтнi iгри»
10:00, 16:50 «Алло, лiкарю!»
11:00 Мiледi з українським
корiнням
12:15 «Свiтськi хронiки»
13:10, 17:45 Кримiнальнi
iсторiї
15:40, 18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у Д. Гордона.
Е. Вiторган
21:35 Замальовки: коротко
про головне
ТЕТ
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»
11:20 Х/ф «Братик i
сестричка»
12:30 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
17:10 Т/с «Сiмейний бiзнес»
18:40 М/ф «Lego: Пригоди
Клатча Паверса»
20:10 М/ф «Рапунцель:
Запутана iсторiя»
22:00 Х/ф «Родинне
весiлля»
00:00 Х/ф «Бет Купер, я
кохаю тебе»
СТБ
06:50 Х/ф «До Чорного
моря»
08:10 Х/ф «Довгоочiкуване
кохання»
10:05 Х/ф «Холодне серце»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:45 Т/с «Коли ми вдома»
20:00, 22:45 «Холостяк - 5»
00:40 Х/ф «Сказ про те, як
цар Петро арапа одружив»
НТН

06:00 Х/ф «Афганський
злам»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00, 03:35 «Випадковий
свiдок»
09:30 Т/с «Каменська - 5»
13:00 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв - 13»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с «Я йому вiрю»
19:30 Х/ф «Кохання пiд
грифом «Цiлком таємно - 3»
21:20 Х/ф «Cправжнє
правосуддя. Перехрестя
смертi»
23:15 Х/ф «Великi грошi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:10 М/с «Пригоди Джекi
Чана»
07:30 М/с «Барбоскiни»
07:35 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00, 18:00, 02:40
Репортер
08:05 Єралаш
12:00 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
15:55 Т/с «Молодiжка 2»
19:00 Х/ф «Хронiки Нарнiї:

Принц Каспiан»
22:00 Х/ф «Я - четвертий»
МЕГА
06:50, 14:20 У пошуках
iстини
07:40, 15:10 Правила життя
08:30, 16:00 Мiстична
Україна
09:20, 16:50 Секретнi
територiї
10:10, 19:20 У пошуках
пригод
11:00 Очима дельфiнiв
11:50, 22:40 Мисливцi за
змiями
12:40, 21:00 Вiн i вона. Бiй
за життя
13:30, 18:30 Вижити у
Венесуелi
17:40 Скарби зi звалища
20:10 Скарби зi сховищ
21:50 Планета мавп
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 01:20, 03:00
«СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська приймальня»

14:55, 16:00, 16:55,
18:55, 03:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська варта»
22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Прогулянки мiстом»
K1
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:10, 19:10 «Орел i Решка»
15:00, 20:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 «КВН»
ІНТЕР
06:25 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:45 Новини

07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Небесне
кохання»
11:15 Д/с «Слiдство вели...
з Леонiдом Каневським»
12:25 «Щастя з пробiрки»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:35, 16:15 Т/с «Завжди
говори «Завжди» 3»
18:05 «Стосується кожного»
23:30 Т/с «Травневi стрiчки»
ICTV
05:40 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Перетинаючи
межу»
11:55, 13:20, 16:50 Т/с
«Непереможний»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20 Т/с «Чорнi
кiшки»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр

20:20 Антизомбi
21:25 Х/ф «Сволота»
23:20 Х/ф «Втеча»
5 КАНАЛ
06:28 Ранок з Бiблiєю
06:30, 06:50, 07:05, 07:15,
07:35, 08:10, 08:20, 08:35
Ранок на П’ятому
06:45, 10:20, 23:40, 06:20
Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
07:10, 08:15, 22:20, 23:25,
00:15 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, 00:30, 03:00,
05:00 Час. Важливо
13:10, 14:10 День
14:35 Феєрiя мандрiв
15:35 Машина часу
16:30 Вiкно в Європу
17:15, 17:35, 18:14, 18:35,
20:00, 21:10, 03:15 Україна
- понад усе!

С УБОТ А , 30 ТРАВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00 «Грошi»
07:10, 19:30 «ТСН»
08:00, 08:30 М/с «Качинi
iсторiї»
08:55 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Свiтське життя»
10:35 Х/ф «Тато в законi»
14:25 «Вечiрнiй Київ 2015»
16:30 «Вечiрнiй квартал в
Буковелi»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi сенсацiї»
21:00 «Лiга смiху.
Чемпiонат України з
гумору»
2+2
06:20 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
09:00 Т/с «Попiл»
12:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни-6»
20:00 Х/ф «Харлей
Девiдсон i ковбой
Мальборо»
22:00 Х/ф «Патрiот»
23:50 Х/ф «Не вкради»

УТ-1
08:30 «Золотий гусак»
09:15 Перша студiя
10:10 Нотатки на глобусi
11:45 Д/ф «Iндiя та
Європа: палiмпсест»
12:10 Д/ф «Шiсть ярдiв
грацiї»
13:40 Д/с «Сага
старовинної пущi»
14:55 Концертна програма
16:35 Чоловiчий клуб.
Спорт
18:05 Х/ф «Марiя з
Назарета»
20:00 Д/ф «Вони боролись
до загину»
21:00 Новини
22:40 Мегалот
22:50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
06:15, 07:15 Т/с «Родина
манiяка Бєляєва»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
10:00 Зiрковий шлях.
Субота

11:00 Т/с «Красунi»
15:20, 19:40 Т/с
«Провидиця»
22:15 Т/с «Коханi жiнки
Казанови»
ТОНіС
06:00 «Соцiальний пульс»
06:20 Х/ф «Бiблiйнi оповiдi:
Марiя Магдалина»
10:00, 21:00 Замальовки:
коротко про головне
11:15 Х/ф «Святе
сiмейство»
14:00 Вперед, на Олiмп!
14:50 Всесвiт
16:05 «Мистецтво i час»
16:30 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
16:50 «Ландшафтнi iгри»
17:00 Вечiр пам’ятi М.
Мозгового
19:00 Таємницi Бiблiї
розкрито
22:00 «Секрети закулiсся з
О. Ржавським»
22:30 Х/ф «Римська весна
мiсiс Стоун»

ТЕТ
07:30 Байдикiвка
08:30 М/с «Смiшарики»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:00 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:30 М/с «Ескiмоска»
10:40 М/с «Мiкi Маус»
11:00 М/ф «Роботи»
12:50 М/ф «Пухнастi проти
зубастих»
14:20 Х/ф «Життя пiсля
випускного»
16:00 Х/ф «Я, знову я та
Iрен»
18:10 М/ф «Рапунцель:
Запутана iсторiя»
СТБ
06:30 Х/ф «Садко»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:45 Х/ф «Домробiтниця»
12:25 Т/с «Коли ми вдома»
14:00 «Холостяк - 5»
18:00 Х/ф «Уламки щастя»

21:50 Х/ф «Службовий
роман»
НТН
05:20 «Легенди карного
розшуку»
06:20 Х/ф «Ой, мороз,
мороз!»
08:00 Т/с «Каменська - 5»
11:30 «Речовий доказ».
Вiдповiсти за «базар»
12:00 «Головний свiдок»
12:55 «Випадковий свiдок»
13:30 «Правда життя».
Останнiй дзвоник
14:00 Т/с «Таємницi
слiдства - 10»
23:00 «Голi та смiшнi»
00:00 Х/ф «Справжнє
правосуддя. Перехрестя
смертi»

14:20 Т/с «Темний свiт:
Рiвновага»
18:25 Х/ф «Як стати
принцесою»
23:50 Х/ф «Тiнi незабутих
предкiв»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:53 Kids Time
06:05 М/с «Губка Боб Прямокутнi Штани»
07:55 Уральськi пельменi
10:00 Ревiзор
12:30 Страстi за
Ревiзором

ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Я люблю тебе,
Україно!»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,

09:55 «Караоке на Майданi»
15:05 Х/ф «Уламки щастя»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Один за всiх»
22:10 «Детектор брехнi 7»
23:50 «Я соромлюсь свого
тiла 2»

08:05 Х/ф «Хронiки Нарнiї:
Принц Каспiан»
10:45 Т/с «Темний свiт:
Рiвновага»
18:45 Х/ф «Як стати
принцесою 2»
21:00 Х/ф «Вовки»
23:00 Х/ф «Перевертень»

НТН
05:05, 12:55, 22:30
«Випадковий свiдок»
05:30 «Легенди карного
розшуку»
06:00 Т/с «Таємницi слiдства
- 10»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Втеча рецидивiста
Бiса
12:00 «Агенти впливу»
13:15 Х/ф «Капкан для
кiлера»
15:00 Т/с «Капiтан Гордєєв»
23:00 «Головний свiдок»
00:00 Х/ф «Щури - Париж в
облозi»

МЕГА
06:40 Бандитський Київ
07:40 Д/ф «Прокляття Че
Гевари»
08:30 У пошуках iстини
10:10, 21:00 Жiнки, що
змiнили iсторiю
13:00, 16:50 Вiдчайдушнi
рибалки
13:50 Планета мавп
14:50 Пiдводний рай
17:40 У пошуках пригод
19:20 Мiстична Україна
00:00 Вiйна всерединi нас

МЕГА
06:40 Бандитський Київ
07:40 Д/ф «Дракула та
iншi»
08:30 У пошуках iстини
10:10, 21:00 Жiнки, що
змiнили iсторiю
13:00, 16:50 Вiдчайдушнi
рибалки
13:50 Планета мавп
17:40 У пошуках пригод
19:20 Мiстична Україна
00:00 Вiйна всерединi нас

23:50 «У центрi уваги»
16:00, 16:55, 18:00, 18:55,
20:55, 23:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Прогулянки мiстом»
K1
06:00 «Богинi ефiру»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Звана вечеря»
11:00 «Рецепти щастя.
Нова iсторiя»
12:00 Х/ф «Побачення з
дочкою Президента»
13:45 «Файна Юкрайна»
14:30 «Орел i Решка.
Шопiнг»
17:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
18:10 Х/ф «Лiто.
Однокласники. Любов»
20:00 Х/ф «Випадковий
чоловiк»
00:00 Т/с «Красуня та
чудовисько»

ІНТЕР
20:00 «Подробицi»
06:10 М/ф «Ну,
постривай!»
06:40 Х/ф «Автомобiль,
скрипка i собака Клякса»
08:40 «Школа доктора
Комаровського»
09:30 Новини
10:00 Х/ф «Зелений
фургон»
12:35 Т/с «I все-таки я
кохаю...»
14:30 Т/с «Любов у
спадок»
18:00, 20:30 Т/с «Будинок
з лiлiями»
22:00 Концерт «Команда,
без которой нам не жить»
ICTV
06:20 Секретний фронт
07:05 Антизомбi
09:00 Громадянська
оборона
10:05 Iнсайдер
11:05 Т/с «Непереможний»
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Винищувачi»

18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки
20:10 Х/ф «Сволота»
22:10 Х/ф «Сестри»
23:55 Х/ф «Бiляфутболу»
5 КАНАЛ
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, 20:30, 22:30, 23:30
Час. Важливо
08:35 Не перший погляд
09:50 Снiданок з Iскрою
10:31 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
11:10 Хронiка тижня. Свiт
11:35 Майстри Ремонту
15:35 Кабiнети
17:15 Мiграцiйний
вектор
19:35, 20:15, 20:35 Україна
- понад усе!
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку
23:35 Iсторiя
успiху

Н ЕДIЛЯ , 31 ТРАВНЯ
КАНАЛ 1+1
07:40 Мультфiльм
08:05, 08:35 М/с «Качинi
iсторiї»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Ескiмоска - 2:
Пригоди в Арктицi»
09:45 «Маша i ведмiдь»
10:15 «ТСН»
11:00 «Свiт навиворiт:
Латинська Америка»
12:05 «Iнспектор Фреймут 2»
13:25 «Мультибарбара 2015»
14:00 «Лiга смiху. Чемпiонат
України з гумору»
17:15 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди iталiйцiв у Росiї»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 5»
2+2
06:00 Мультфiльми
06:20, 07:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
07:00 «Журнал Лiги Чемпiонiв
УЄФА 2014-2015»
09:00 Х/ф «Не вкради»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «ДжеДАI»
13:00 «Секретнi матерiали»
14:00 Д/п «Страшне завтра.

Донбас: шахти»
15:00, 23:30 Т/с «Наша ера.
Продовження Бiблiї»
19:15 25 Тур ЧУ.
Чорноморець - Металiст,
Динамо - Металург З, Волинь
- Металург Д
21:30 «Профутбол»
23:10 «Гра без правил»
УТ-1
07:30 Шеф-кухар країни
08:20 «Золотий гусак»
09:00 БОГОСЛУЖIННЯ у
ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРIЙЦI
12:25 Хто в домi хазяїн?
12:45 Школа Мерi Поппiнс
15:05 Фольк-music
16:05 Д/ф «Iгор Шамо. Києве
мiй!»
16:35 Х/с «Вiкендовi iсторiї»
18:00 Х/ф «Марiя з Назарета»
19:55 Д/ф «Повернення на
мапу»
21:00 Новини
22:15 Альтернативна музика
на Першому
22:55 Трiйка, Кено, Максима
23:00 Концерт «Як у нас на
Українi»

ТРК «УКРАїНА»
07:20 Подiї
08:00 Х/ф «Заїжджий
молодець»
10:00 Т/с «Коханi жiнки
Казанови»
14:00 Моє нове життя
15:00, 20:00 Т/с «Провидиця»
19:00 Подiї тижня з Олегом
Панютою
22:00 Х/ф «Сюрприз для
коханого»
23:50 Великий футбол
ТОНіС
06:00 Х/ф «Святе сiмейство»
10:00, 19:00 Таємницi Бiблiї
розкрито
11:15 Х/ф «Бiблiйнi оповiдi:
Марiя Магдалина»
15:00 Дика природа
16:00 Дива блакитної
планети: сiм континентiв
17:00 Концерт Михайла
Поплавського «Я українець!»
18:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
20:00 «Цивiлiзацiя Incognita»
20:15 «Кумири»
20:40 «Свiтськi хронiки»

21:05 Замальовки: коротко
про головне
22:05 Х/ф «Ну ти i придурок»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
06:00 М/ф «Роботи»
07:30 Байдикiвка
08:30 М/с «Смiшарики»
09:00 Мультик з Лунтиком
10:30 М/с «Ескiмоска»
10:40 М/с «Мiкi Маус»
11:00 М/ф «Пухнастi проти
зубастих»
12:40 М/ф «Барбi: Марiпоза
та принцеса фей»
14:00 М/ф «Lego: Пригоди
Клатча Паверса»
16:10 Х/ф «Життя пiсля
випускного»
17:50 Х/ф «Я, знову я та Iрен»
22:15 Х/ф «Неваляшка 2»
00:00 Х/ф «Клас»
СТБ
06:20 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
07:55, 10:50 Х/ф «Ой, мамоч-ки!»
08:55 «Все буде смачно!»

Передплачуйте газету «Вишгород».
Вишгородським районним управлінням юстиції відповідно до
наказу № 48/33 від 14.05.2015 р. зареєстровано Вишгородську
міську організацію Радикальної Партії Олега Ляшка в Київській
області (місцезнаходження керівних органів: м. Вишгород, вул.
Н. Шолуденка, 11, офіс 12, керівник – Б.М. Руденок.)

УВАГА!!! АКЦІЯ!
УТЕПЛЕННЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ:
ПІНОПЛАСТ + КОРОЇД – 250 ГРН КВ. М
САЙДИНГ + УТЕПЛЕННЯ – 290 ГРН КВ. М
Ціни вказані з урахуванням НАШИХ МАТЕРІАЛІВ!
МОЖЛИВА РАЗСТРОЧКА!
АКЦІЯ – ДО 20.06.2015
Тел: 098-051-68-42; 095-051-60-42
Чистимо криниці механізованим способом на відмінно.
Тел: 067-339-65-04, 050-87-36-330

P. S.
Бактерії —
єдина культура
деяких людей

ГАЗОПОСТАЧАННЯ ДАЧНИХ БУДИНКІВ
ТА ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРУД
з приєднанням до існуючих газопроводів на території Лебедівської
с/р Вишгородського району.
Тел: (098) 47-55-808

НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 08:03 Kids Time
06:10 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»

ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Українська мрiя М.
Поплавського»
13:30 «Київський ринг з

Реною Назаровою»
14:40 «Гаряча лiнiя «102»
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:55, 23:30
«Вiдкритий мiкрофон»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
00:00 «У центрi уваги»
21:00, 23:00 «СТН-тижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 «Прогулянки мiстом»
K1
06:00 «Богинi ефiру»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «Рецепти щастя. Нова
iсторiя»
09:15 М/ф «Бунт пернатих»
10:50 Х/ф «Побачення з
дочкою Президента»
12:30 «Розсмiши комiка»
13:25 «Орел i Решка. Шопiнг
2015»
14:20 «Орел i Решка. Шопiнг»
16:15 Х/ф «Випадковий
чоловiк»
18:00 «Вечiрнiй квартал»
20:00 Х/ф «Наречена з того
свiту»
00:00 Т/с «Красуня та
чудовисько»

00:15 Х/ф «STARперцi»

ІНТЕР
07:00 «Подробицi»
07:40 «Удачный проект»
08:30 «Готуємо разом»
09:30 «Новини»
10:00, 11:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
11:55 Х/ф «Приморський
бульвар»
14:25 Т/с «Любов у спадок»
18:00, 21:30 Т/с «Будинок з
лiлiями»
20:00 «Подробицi тижня»
ICTV
06:10 Факти
06:45 М/с «Муча Луча»
07:25 Зiрка YouTube
09:20 Дивитись усiм!
10:20 Т/с «Винищувачi»
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Джампер»
15:10 Х/ф «Ейс Вентура.
Детектив з розшуку домашнiх
тварин»
16:55 Х/ф «Ейс Вентура.
Поклик природи»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Брюс
Всемогутнiй»
22:20 Х/ф «Маска»

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 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, 18:25,
20:30, 22:30, 23:30 Час.
Важливо
08:35 Феєрiя мандрiв
09:10, 14:35 Велика полiтика
09:50 Снiданок з Iскрою
13:15 Хронiка тижня. Свiт
13:35 Дiалоги з Патрiархом
14:15 Хронiка тижня
15:35 ПроОбраз з Наталкою
Фiцич
16:10, 16:40, 17:10, 17:35
«Єдина родина»
18:30 Вiкно в Європу
19:25, 20:35 Україна - понад
усе!
21:00, 01:15 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
23:35 Фiнансовий тиждень

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
Вважати недійсними втрачені Свідоцтво та витяг про право власності на
об’єкт нерухомого майна (земельна ділянка площею 0,0611 га за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лебедівка, вул. Шолуденка, 75), видані на ім’я
Шарчевіч Тетяни Анатоліївни та Євсєєвої Анастасії Олександрівни (кадастровий номер: 3221884001:32:008:0111).

Вважати недійсними втрачені Свідоцтво та витяг про право власності на
об’єкт нерухомого майна (земельна ділянка площею 0,25 га за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лебедівка, вул. Шолуденка, 75), видані на ім’я
Шарчевіч Тетяни Анатоліївни та Євсєєвої Анастасії Олександрівни (кадастровий номер: 3221884001:32:008:0101).

Вважати недійсними втрачене Свідоцтво
та витяг про право власності на об’єкт нерухомого майна (житловий будинок, об’єкти
житлової нерухомості, загальною площею
135,8 кв. м. Земельна ділянка розташована
за адресою: Київська обл., Вишгородський
р-н, с. Лебедівка, вул. Шолуденка, 75; цільове
призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)), видані на
ім’я Шарчевіч Тетяни Анатоліївни та Євсєєвої
Анастасії Олександрівни.

Вважати недійсним загублений Державний акт про право
власності на земельну ділянку,
серія ЯМ № 757201, (0,1000 га під
будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна
ділянка)), виданий на ім’я Лавренюк Ірини Миколаївни на підставі
рішення 11 сесії Вишгородської
міської ради VI скликання № 11/21
від 27.04.2012 р.

Вважати недійсним втрачене Свідоцтво про право власності на об’єкт рухомого
майна (автомобіль марки Skoda Fabia Classic, реєстраційний номер АІ 9065АМ), видане на ім’я Євсєєвої Олени Олександрівни та Євсєєвої Анастасії Олександрівни.
Погляди редакції не завжди збігаються з
думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних
несу ть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих
періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”,
м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б.
Наклад 3000 примірників

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08

ПРОДАМ
Гараж №48 (Євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Битовку 6х3, металевий каркас, електропроводка,
самовивіз. Тел: (067) 682-65-97
Лінолеум новий 3,5 х5 м. Дешево.
Тел: (093) 454-28-44
Лінолеум новий, красивий, 3,5 х 3,5, 3,5 х5 м. Дешево.
Тел: (093) 454-28-44

Подушки (пір’я). 70х70 Не дорого
Тел.: (04596) 54-594
Погріб, вул. Шолуденка, 6, у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген

Директор КП «Редакція газети
«Вишгород» — Віталій Кутаф’єв
Головний редактор —
Марина Кочелісова
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Вишгород

«Перший імпульс» Олександри Тихан

Соло у «Джерелі»
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

На сцені міського Центру творчості
«Джерело» – вольова, впевнена в собі
дівчина із сильним голосом. Зал заповнює її пісня – то мелодійна українська,
то з дитинства знайома кожному російська, то переконлива і загадкова – англійською мовою (з вуст Олександри
Тихан різні музичні стилі різними мовами звучать гармонійно).
У неї перший сольний концерт – «Перший імпульс».
Саша прийшла до «Джерела» шестирічною дівчинкою. Сьогодні їй – 14, вона
закінчує 9-й клас Вишгородської районної
гімназії «Інтелект» і планує вступати до
музичного коледжу.

У її активі – участь у численних джерельних та міських заходах, низка призових місць і перемог у конкурсах обласного,
всеукраїнського, міжнародного рівнів.
Світ музики відкрила дівчині її педагог – заслужена артистка України Тетяна
Халаш. За час їхньої спільної праці Саша
«просунулася» від свого першого «шедевру» – «Два веселих гусі» до розкішних етнічних «Веснянок», «Ленінградського рокн-ролу», «We аre the champions» та інших
всесвітньовідомих хітів.
І сьогодні на першому сольному концерті Олександру із задоволенням слухають і Тетяна Халаш та інші педагоги, і
батьки, і однокласники. А підтримують на
сцені – друзі по життю і водночас колеги по
творчому цеху – вихованка танцювальної
школи «MyWay» Катя Дзюбенко, солісти
вокальної студії «Полузір’я» Арьяна Олумі-Додоран, Вероніка Черткова, Зоріанна
Джунь та молодша група колективу, студентка Київського коледжу культури та
мистецтв Олександра Стецюк – колишня
вихованка Тетяни Халаш, шоу-студія мод
«Фантазія» (керівник – Олеся Клімова, організатор концерту).
«Сашка – це вир емоцій та позитиву,
– розповідає про свою подругу ведуча
програми Маргарита Заїка. – Вона ніколи
не буває сумною більше п’яти хвилин. Завжди поспішає на допомогу друзям, відкладаючи власні справи, і може підняти
настрій найзапеклішому песимісту». Тому
після пісень дитинства й творів у етности-

День мами у «Надії»

Найцікавіші думки та найлагідніші слова
Лідія ШКУРКО, заступник директора
ВРС ЗОШ «Надія»
ФОТО – Анна ПІНЧУК, спеціально для «Вишгорода»

У середині травня, коли дзвенить
у блакиті пташиний спів, коли травою
і квітами укривається земля, разом з
теплим весняним вітром лине до нас
Свято Матері.
14 травня відзначили цей день у Вишгородській районній спеціальній загаль-

ноосвітній школі «Надія». У залі, прикрашеній дитячими малюнками і квітами,
зібралися мами та бабусі дітей, учителі,
гості.
Найцікавіші думки, найлагідніші слова
стали основою для створення концертної
програми. Організатор заходу, відмінник
освіти України Наталія Кравчук підібрала
вірші, сценки, ігри, розподілила ролі. Пісні і танок учні розучили під керівництвом
учителя музики Тетяни Негоденко. Веду-

лі був і блок пісень під назвою «Оптимістичний», у якому прозвучали «Все буде
добре» Святослава Вакарчука та «Діти
світла».
А оскільки Саша, як кожна дівчинка,
мріє про втілення найсміливіших бажань у
житті, це також знаходить відгук у її репертуарі – у «Казковому» блоці звучали «Тиха
ніч», «Місяць», «Бажання».
Далі були світові хіти, джазові і рок-нрольні, попурі пісень Лариси Доліної у дуеті з Олесею Клімовою.
…За кілька років, які бачу Сашу на
сцені, нині так помітно, як подорослішала
вона, і композиції з’явилися більш ліричні й глибокі (пісня британської співачки
Адель «Погоня по тротуарах»).
Саша дякувала директору закладу Наталії Кисіль, своєму педагогові Тетяні Халаш («Ви запалили в мені вогник віри в те,
що я співатиму»), керівнику шоу-студії мод
«Фантазія» Олесі Клімовій («Ти хвилювалась за мене, як за себе»), мамі Наталі й
батьку Ігореві, усім, хто був із нею на сцені.
Дякувала і не стримувала сліз радості й
наче якогось прощання з дитинством.
Це було завершенням концерту, але
початком нового етапу життя Олександри
Тихан. Адже в грамоті, яку з найкращими побажаннями вручила Саші директор
Центру творчості «Джерело», відзначали її
працьовитість, індивідуальність, талант та
активну життєву позицію.
Вперед, Олександро!
Більше фото — на сайті газети
чим на святі був восьмикласник Армен
Мартиросян, який читав поезії та виконав
пісню «Мамина черешня». Молодші школярі Саша Зуров, Віталіна Скоромна, Андрій Кучерявий, Іра Ніколаєнко та Діана
Ливковець представили жартівливий танок. Валя Головчак для своєї бабусі прочитала зворушливий вірш; разом заспівали
пісню «Мамин вальс», підбирали лагідні
звертання до мами, а матусі брали участь
у грі «Впізнай свою дитину».
Президент фонду святої Ольги Володимир Малишев – великий друг школи,
кожній мамі подарував чудові квіти від
президента ВГО «Молода країна» Андрія
Пещеріна і закликав дітей бути слухняними й старанними. А учні вручили матусям
власноруч виготовлені подарунки.
Ніхто не залишився байдужим після
перегляду відеоролика «В світі усе починається з мами», героїні якого – мами наших учнів.
На свято завітали учні 10-А класу Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 та заспівали лагідну пісню «Коли я в очі мамині
погляну», під час виконання якої на очах
всіх присутніх бриніли сльози вдячності.
У виховному заході брали участь майже всі учні школи, і кожен порадував матусю своїм виступом. Таке чудове свято
буває лише раз на рік і на згадку про нього залишиться колективне фото на ганку
школи.

Галина МАКАРЕНКО

Читайте класику
Марина КОЧЕЛІСОВА
Жертв
безкоштовної
преси більшає. Днями мене
години півтори мордували
по телефону читачі газети
«Вести». Це те видання, яке
роздають біля метро у Києві.
Наповнення цієї газети
здійснюється за принципом
«40 х 60»: тобто 60 відсотків — цікава, потрібна, професійно зроблена інформація, а 40 процентів — замовні матеріали, що формують негативне ставлення
до України як держави і до всього українського. Начебто об’єктивне висвітлення (тобто — різні думки)
насправді є нахабною брехнею.
Сторінка 2 випуску від 19 травня. Цитую Дмитра
Короткова: «…Законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет
пропаганды их символики» запрещено публичное
ношение орденов и медалей с советскими символами (серпом и молотом…), публичное использование
цитат… и фильмов вроде «17 мгновений весны»…»
Саме цей допис схвилював літніх людей — і мені
довелося читати їм закон, у якому, зокрема, зазначається, що заборона не розповсюджується на державні
нагороди (а відтак — і символіку), отримані до 9 квітня
2015 р. (дата прийняття закону). Реакція — вражаюча:
«Але ж про це пишуть у газеті!»
Не буду говорити, на чиї кошти видаються «Вести», на кого працюють — попросіть онуків пошукати в
Інтернеті докладну інформацію…
Шановні люди золотого віку (і молодші)! «Вести»
позначаються на психиці і травленні.
Не засмічуйте своє інформаційне поле. Читайте
хороші книжки, журнали (класику і сучасних авторів
— відкриєте для себе цілий космос українства), в Інтернеті — блоги людей, яким ви довіряєте. А у місцевих газетах, які ви купуєте, — читайте лише гарні
новини.

День сім’ї

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Віддати пошанівок усім матерям Вишгородщини, вшанувати сім’ю, як найважливіший осередок всього суспільства, зібрались вишгородчани у Міжнародний день
сім’ї в БК «Енергетик».
Самодіяльні колективи Будинку культури підготували до цього дня цікаву концертну програму, «зіркою» якої, безумовно, став
лауреат обласного конкурсу, фольклорний
колектив «Золотий вік». Цими днями виповнилось два роки, як цей співочий колектив
з’явився на світ — і за цей короткий термін
встиг завоювати симпатії глядачів у всьому
районі.
Художньому та музичному керівникам
«Золотого віку» Тамарі Шевченко та Володимиру Ткаченку дякували за талант та вручали
грамоти голова Вишгородської районної ради
Ірина Побідаш і директор Вишгородського районного територіального центру соціального
обслуговування (Наталія Рудько передала
колективу ще й торт — від Центру, а також
грамоти від Вишгородського міського голови
Віктора Решетняка та голови ВРДА Олександра Горгана).
Президент Благодійного фонду «Покоління», заступник голови Асоціації роботодавців
Вишгородщини, депутат міської ради Валерій

Колонка редактора

«Українських мадонн голоси повертають у душу надію…»
Виговський, вітаючи колектив із дворічною
творчою сходинкою, зауважив: «У нас давно
дружні стосунки з «Золотим віком», намагаємось їх завжди підтримати і допомогти, радіємо з перемог. Особливе визнання для митців
– оплески глядачів і квіти. Сьогодні і цього, й
іншого в залі достатньо, я також хочу привітати вас квітами і... щоб і ви самі занурились
у атмосферу високого мистецтва. Ми придбали для колективу квитки на концерт «Мелодія
двох сердець» за участі провідних артистів
української естради».
І справді, гарний подарунок! Це, щоб нашим самодіяльним митцям було до чого прагнути — до Великої сцени.

Поетеса Ольга Дяченко, відкриваючи другу частину концерту, присвятила аматорам
свої вірші:
«Золотий вік» в піснях молодіє.
Українських мадонн голоси
Повертають у душу надію,
Прихиляють серця до краси».
До речі, у цьому відділенні «Золотий вік»
вийшов у нових сценічних костюмах, виконаних у синіх тонах. І Тамара Шевченко щиро
подякувала всім, хто допоміг придбати ошатні
строї, та запросила до співочого ансамблю
два перших голоси.
Поряд із «Золотим віком» у концерті,
присвяченому Дню матері і Дню сім’ї, брали

участь і дитячі колективи – «Діамант-Еліт»,
«Болеро», «Мозаїка», а також Софія та Настя Птушко. Різниця у віці – не на роки, а на
десятиліття, адже багатьом із учасниць фольклорного колективу (скажу по секрету), вже
«гарно» за 70 років. Але й ті, й інші сповнені
енергії і творчого запалу, і коли бачиш «Золотий вік» на сцені, то забуваєш, скільки їм
років, а вони самі, як зізнаються, забувають
за всі свої проблеми і печалі, поринають у високий пісенний світ, прекрасними квітами розкриваються їх творчі душі, несучи світло таланту і чудової української пісні до глядача…
Докладніше чит. та більше фото
див. на сайті газети «Вишгород»

