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На 66-му році передчасно пішов із життя
Вишгородський міський голова РЕШЕТНЯК
Віктор Олександрович, кандидат медичних
наук, автор низки наукових праць, президент
БФ «Добробут» (із 2004 року) та почесний президент БФ «Гіппократ» (із 2005 року), член
правління Асоціації міст України.
Лікар-хірург Віктор Решетняк здійснив понад
сім тисяч складних операцій. Оперував у кращих
лікарнях Європи, як медик брав активну участь у
бойових діях у Республіці Ефіопія. За значні заслуги у галузі медицини удостоєний почесного звання
«Заслужений лікар України».
Із перших днів аварії на Чорнобильській АЕС
займався евакуацією хворих та медичного обладнання із 30-кілометрової зони відчуження. За вагомий внесок у справу збереження материнства, евакуацію жінок із зони ЧАЕС нагороджений золотою
та срібною медалями ВДНГ.
***
Віктор Решетняк народився у 1950 році в Безгіново Ново-Айдарського району Луганської області
в сім’ї службовців (батько — інвалід війни І групи,
мати працювала молодшою медичною сестрою). У
1965 році закінчив середню школу в м. Євпаторія.
У 1965-1969 роках навчався у Євпаторійському медичному училищі.
У 1969-1971 роках проходив службу у лавах Радянської армії.
У1971-1977 роках навчався на лікувальному
факультеті Кримського державного медичного інституту. Навчання поєднував із трудовою діяльністю. У 1981 році вступив до клінічної ординатури м.
Києва, після закінчення якої у 1982 році був направлений на роботу до центральної районної лікарні у
Вишгороді. Працював завідуючим відділення.
У 1986 році брав участь у ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
Після навчання на кафедрі іноземних мов Київської медичної академії післядипломної освіти
протягом 1989-1991 років перебував у службовому
відрядженні в Ефіопії як лікар-спеціаліст.
Повернувся до Вишгородської ЦРЛ і у 19912001 роках продовжував працювати на посаді завідуючого відділенням. У 2000 році пройшов стажування з організаційно-адміністративної роботи у
центральному госпіталі м. Санса (Франція). Із 2004
року — лікар вищої категорії за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я».
У 2002 році був обраний депутатом Київської
обласної ради. У 2006 році вишгородська громада
обрала Віктора Решетняка міським головою, а у
2010-му — абсолютною більшістю голосів переобрала на цю посаду.
Далі — на стор. 2

Непоправна втрата

Дайте мне пройти
свою дорогу —
люди, дайте мне.
Дайте мне
не становиться
черствым —
люди, дайте мне...

Місто прощається з мером
ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Черга до малої зали адміністративного будинку,
де прощаються з Віктором Решетняком

Проводжають в останню путь...
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Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net

2

20 червня

Сумуємо

2015 року

Ми розміщували листи, що надійшли до редакції газети «Вишгород», — не за рангами чи посадами, а «за живою чергою». Так, як це було на прийомі у міського голови Віктора Решетняка.
Спасибі всім, хто згадав його добрим словом, пом’янув думкою, заплакав за другом, колегою,

Благодаря Вам,
Виктор Александрович, мы всегда
будем верить в человеческую доброту
У нас — горе. Ушел из жизни очень человечный человек, душевной доброты которого хватит и моим четверым детям, и моим
внукам. Виктор Решетняк изменил жизнь города и нашу жизнь.
Светлая ему память.
Спасибо, Виктор Александрович, Вам — за все. Мы всегда будем верить в человеческую доброту, благодаря Вам.
Семья ШПАК:
Нина, Валерий, Игорь, Владимир, Валерий, Олег

Стаючи перед Богом,
ми несемо лише свої справи
Кожна людина, стаючи перед Богом, несе перед собою лише
свої справи: добрі і не дуже. Впевнені, що Решетняк Віктор Олександрович має з чим гідно ставати перед Богом, бо безмежна кількість його добрих справ сама говорить про нього.
Віримо, що Боже милосердя вповні проявиться на його вічності.
З молитвою і пам’яттю про покійного висловлюємо найщиріші співчуття родичам Віктора Решетняка.
Від імені громади собору Вишгородської Богородиці УГКЦ
протоієрей Тарас ВАЛАХ

Батьківське ставлення до нашого колективу
Висловлюємо глибоке співчуття родині Вишгородського міського голови РЕШЕТНЯКА Віктора Олександровича у зв’язку з його
передчасною смертю.
Ми завжди будемо пам’ятати його добре батьківське ставлення
до нашого колективу. Завдяки підтримці Віктора Олександровича
було облаштовано оркестровий клас, за загальноміською програмою організовані багаторічні поїздки до Болгарії, де наші вихованці
відпочивали і продовжували навчатися, оркестр «Водограй» — у
новій яскравій формі — виступав у Франції, Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині, а також на всіх міських, обласних і національних
заходах.
Кажуть, Бог першими забирає найбільш достойних. Царство
Небесне Вам, Вікторе Олександровичу.
Педагогічний колектив, вихованці та батьківський комітет
Вишгородського муніципального оркестру-студії «Водограй»

Багато зробив для процвітання нашого міста
Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу трагічної
смерті РЕШЕТНЯКА Віктора Олександровича.
Ми всі втратили талановитого керівника, вмілого організатора, енергійну й гарну людину. Він багато зробив для процвітання
та розвитку нашого міста. У планах були цікаві комунальні проекти, тому що як ніхто наш міський голова розумів: злагоджена
робота комунальників — запорука нормальної життєдіяльності
Вишгорода.
Без Віктора Олександровича буде нелегко, але ми повинні впоратися. А світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших
серцях.
Колектив КПЖ і КГ Вишгородської міської ради

(Початок на стор. 1)
Мав твердий характер і вперту вдачу. «Будь-який тиск на
мене згори і намагання через депутатський корпус сформувати
групи, що блокуватимуть роботу міськради та розвиток міста,
сприймаю як спроби поставити мене на коліна. Але я вже не
в тому віці і ніколи не буду кишеньковим очільником», — така
була позиція Віктора Олександровича на сесіях міськради.
«Сказав — зробив» — такою була позиція Віктора Решетняка
на виборах.
У 2006 році, коли він уперше балотувався на посаду міського голови, його програма на 100 % складалася з пропозицій
вишгородців. До цього кроку підштовхнув принизливий мінімум
соціального комфорту у Вишгороді.
Відтоді чимало змінилося. Вишгород стрімко почав перетворюватися на місто майбутнього, на кшталт європейських
міст, де жити комфортно і безпечно. Серед багатьох проектів
— реконструкція водної мережі міста, яку ініціював і лобіював
«у верхах» саме Віктор РЕШЕТНЯК. Про благополуччя розвинених міст Віктор Олександрович знав не за чутками. Він
об’їздив усю Європу, бував за океаном. І всюди його вражали
не лише доглянутість міст і містечок, а й їхня душа. Пояснення
цьому знаходив у ментальності європейців та у їхньому способі
комунікації. Вважав: «В основі цього — почуття єдиної міської
спільноти. Без нього неможливо виховати патріотизм».
Особливу увагу він приділяв здоровому способу життя —
мріяв про велодоріжки та пішохідні теренкури, туристичні стежки та екскурсійні маршрути по нашому місту, про нові школи і
дитячі садки з басейнами та сучасними спортивними майданчиками. Схили Дніпра, Київське «море» та стадіон «Енергетик»
бачив ареною міжнародних змагань та підготовки олімпійців.
Не забував і про прихильників скейтингу та велоекстриму —
саме завдяки Віктору Решетняку на набережній водосховища
з’явився не лише зручний сквер, а й скейт-парк, про розвиток
якого йшлося напередодні дня, коли невблаганна смерть обірвала нитку життя нашого мера.
З гордістю Вишгородський міський голова сприймав звістки про спортивні перемоги наших футболістів, майстрів карате,

Вишгород

сусідом, проводив в останню путь нашого міського голову, висловив співчуття рідним і близьким,
усій вишгородській громаді.
Редакція газети «Вишгород»

Нам его не хватает

Смерть вручила йому «похоронку»

«Мне не стало хватать его только сейчас…»
(Владимир Высоцкий)
Нам его не хватает, и ему там — всех нас —
В лабиринтах других измерений.
Он уже не готовит проектов сейчас,
Новых планов, идей и свершений.
Он лечил матерей наших, жен и детей —
Поколенья носительниц жизней —
Даже против канонов маститых врачей,
Лишь бы меньше поминок и тризней.
Сорок дней — и душа улетит в Небеса,
И Судья разрешит ее долю.
Ну, а город, его неземная краса,
Долго будет с печалью и болью.
Из любви к нам оставил ты в городе след.
Не сотрется он в памяти скоро,
Весь в цветах сиротеет пустой кабинет:
Слезы, речи и грустные взоры…
Игорь ПАВЛЮК

З Вишгородським міським головою Віктором РЕШЕТНЯКОМ ми зустрічалися майже щодня. Події на сході країни,
хвилі мобілізації, урочисті присяги та відправка вишгородців у
зону АТО, потреби призовників… В усьому він брав особисту
участь і ставився однаково — що до генерала, що до солдата.
Віктор Решетняк пишався тим, що він служив в армії. За
всіх нас переживав, був керівником, батьком і другом. Не цурався і найважчого — ми з ним удвох вручали «похоронки» рідним загиблих вишгородців. А потім вважав своїм обов’язком
провести в останню путь полеглого за Вітчизну Солдата.
І ось смерть вручила «похоронку» йому — наче ворожа
шабля на скаку вибила вершника із сідла. Ми сумуємо разом
із рідними і близькими, товаришами по роботі, з усією вишгородською громадою. Вічний спокій Вам, Вікторе Олександровичу…
Військовий комісар Вишгородського району,
полковник Микола ПРИБОРА

Прощаємось із Віктором Решетняком
Не стало достойної людини
Виконавчий комітет Катюжанської сільської
ради сумує з приводу передчасної смерті достойної людини, міського голови РЕШЕТНЯКА
Віктора Олександровича.
Важко знайти слова співчуття, коли йде з
життя хороша людина, до якої відчуваєш глибоку повагу, шану та вдячність.
Схиляємо голови в скорботі разом із родиною, близькими та вишгородською громадою.
Просимо Всевишнього дати сил сім’ї перенести біль утрати, а душу покійного прийняти в
Царство Небесне. Хай земля йому буде пером.
Світла пам’ять про Віктора Олександровича назавжди залишиться у серцях тих, хто знав цю
прекрасну людину.
Лідія ЗАВОДСЬКА,
Катюжанський сільський голова

Нас объединяла достойная
мужская дружба
Не стало Виктора РЕШЕТНЯКА. И я понимаю, что когда он в поздравлении с юбилеем
назвал меня своим учителем, это было одно из
наиболее счастливых мгновений моей жизни за
последнее время.
С момента его появления в Вышгороде нас
объединяла честная, красивая, достойная мужская дружба.
Глубочайшие соболезнования семье — Зоечке, Олечке, Руслану, внукам. Память о Викторе Решетняке останется со мной на всю мою
жизнь.
Семен ПОТАШНИК, Герой Украины,
почетный гражданин
города Вышгорода

кік-боксингу… Радів дипломам переможців на національних конкурсах,
вихованців численних гуртків міського
Центру творчості «Джерело», міжнародним відзнакам оркестру-студії «Водограй» і танцювального колективу
«Клерико», хору «Коралі» і ансамблю
сопілкарів «Рум’янок». Як справжній
хрещений батько опікувався школою
для дітей з особливими потребами
«Надія» — за його задумом там мали
відбутися разючі зміни…
Поняття честі і порядності були для
Віктора Решетняка не пустим звуком.
Як особисте сприйняв події на Майдані, ризикуючи багато чим — допомагав, як міг, патріотам, що виборювали
кращу долю країні, підтримував патріотичну молодь. Негучною була його особиста допомога українським військовим і добровольцям, які обстоюють
незалежність і неподільність України
на сході нашої держави.
Непоправна
Для нашого мера всі люди були
особливі — корінні вишгородці і «заброди», будівники Київської ГЕС і вимушені переселенці з Криму і зони АТО, висококваліфіковані спеціалісти і звичайні трудівники.
З надією чекав реформ — і як практик мав своє бачення
децентралізації та передачі повноважень на місця. Віктор Олександрович із мудрістю справжнього політика наполягав на розлогих громадських обговореннях і добровільності об’єднання
громад, не шкодував часу на зустрічі з людьми. Мер сперечався
та уважно вислуховував, занотовував слушні думки та щедро
ділився планами з усіма, хто мислив творчо і нестандартно, підтримував молодіжні ініціативи.
«Усі українці хочуть жити цивілізовано, в розвинутій євро-

На жаль, надто часто останнім часом наш світ залишають гарні люди. Ось і зараз мусимо прощатися із Віктором
Олександровичем. Думки і розмови можуть ходити різні. Та
я особисто стверджую, що ця людина заслуговує на повагу і
пам’ять. Царство Небесне Віктору РЕШЕТНЯКУ…
Голова правління ГО
«Асоціація учасників АТО Вишгородщини»
Денис ПАРИЖ

Страшна звістка
З почуттям глибокої скорботи ми сприйняли звістку
про передчасну смерть голови Вишгородської міської ради
РЕШЕТНЯКА Віктора Олександровича.
Пішла з життя виважена, чуйна людина, яскрава особистість. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у наших
серцях.
Висловлюємо щирі співчуття родині з приводу тяжкої
втрати. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом із вами в годину
скорботи.
Колектив Вишгородської редакції
районного радіомовлення

Спасибі за людяність
Пішла за межу прекрасна світла людина, мудрий керівник,
патріот рідного міста… Таким у нашій пам’яті назавжди залишиться РЕШЕТНЯК Віктор Олександрович.
Він завжди вболівав за долю міського Центру творчості,
робив усе можливе для покращення умов навчання і розвитку
його вихованців. Радів перемогам наших колективів, підтримував їх, міг і приєднатися до дітей у танці під час свята.
Дякуємо Вам, Вікторе Олександровичу, за розуміння, за
Вашу небайдужість і людяність.
Глибоко сумуємо, щиро співчуваємо родині.
Колектив Вишгородського міського центру
художньо-естетичної творчості учнівської молоді
«Джерело»
ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Місто
прощається
з мером
втрата
пейській державі. І це можливо» — такими були пріоритети Віктора Решетняка. «Уся справа у внутрішній енергетиці міста,
в патріотизмі й любові жителів до нього», — був переконаний
наш міський голова.
Важко писати «був», але невблаганна смерть вирвала
очільника Вишгорода із лав міської громади — і його вже немає
серед нас. Щиро співчуваємо горю дружини Зої Яківни, сина
Руслана і доньки Ольги, онуків Юлії, Віктора і Миколи, рідних і
близьких Віктора Олександровича. Світла пам’ять про Віктора
Решетняка для нас — у продовженні справи його життя: роботі
на благо Вишгорода.
Вишгородська міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Сумуємо

Вишгород
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Не віримо, ні, як же це? Не доробив, не договорив, не встиг. Осиротіло місто, осиротіли ми…
Важко відшукати слова розради, коли зупиняється серце
людини, яка все своє життя присвятила нам із вами — вишгородчанам.
Скільки нас — врятованих жінок, щасливих матусь, можливо, вже бабусь, які мають по два дні народження, вдячні
Вам, Вікторе Олександровичу!..
Скільки нас — малих діточок, мешканців дитячих садків,
вдячних Вам за теплі і затишні групи, нові ігрові майданчики,

подарунки до свят, книжки та портфелики!..
Скільки нас — молодих та літніх людей, вдячних Вам, Вікторе Олександровичу, за парки та алеї, місця відпочинку,
за квіти в нашому рідному місті!..
Скільки нас? Не злічити… Пройде час — і навіть ті, хто
пручається і каже, що нам все це не потрібно, — зрозуміють,
що живуть у прекрасному затишному європейському місті.
В місті, де скрізь залишилася частинка Вашого великого до-

брого серця. В місті, розбудованому в епоху Решетняка!
Ми схиляємо наші голови у скорботі, висловлюємо щирі
співчуття рідним та близьким. Сумуємо разом із вами.
Від колективів міських дитячих садочків — завідувачі
ДНЗ «Сонечко» Тетяна ЯКОВЕНКО,
ДНЗ «Ластівка» Галина ЛИТВИНЕНКО,
«Золотий ключик» Світлана ОМЕЦИНСЬКА,
«Чебурашка» Людмила ШИШКІНА

Сьогодні ми побачили його справжній рейтинг
У Вишгороді — велике горе, велика втрата: пішов із
життя наш мер Віктор РЕШЕТНЯК. Ну, мер — це посада, а
от яка він був людина… Піклувався, переживав, дбав про
місто, робив усе, що міг.
Сьогодні ми побачили його рейтинг, велич, статус:
люди йшли прощатися з Віктором Решетняком суцільним
потоком, ніхто їх не просив, не змушував — вони з власної
волі віддали дань його пам’яті.
За дев’ять років, які Віктор Олександрович працював
мером, місто стало новітнім, світлішим, чистішим, сучаснішим, красивішим, видно, що про Вишгород дбають.
Багато хто прийшов на прощальну панахиду, бо цінував Решетняка як лікаря (він практикував, будучи мером).
Мерство сьогодні — не мед, потрібні витримка, здоров’я,

Проблеми інших
сприймав як свої
Віктор Олександрович був прекрасним спеціалістом, хорошим міським головою. А ще — чуйною, порядною людиною. Я особисто звертався
до нього — і він радий був допомогти нашому
колективу, сприймав наші проблеми як свої.
Віктор ФЕДОСЕНКО,
член міськвиконкому,
директор НВП «Технопроект»

залізні нерви, аби реалізовувати всі плани. Режим роботи
— дуже напружений, на сесії приїздять люди, які не знаються на тому, що у нас відбувається, але стоять з плакатами,
ображають, кричать… Звісно, є помилки, прорахунки, проколи, але… такі «друзі», крикуни, політикани, що у своєму
житті нічого не зробили, — від них стільки негативу, що це
позначилось на його здоров’ї. Треба було більше часу приділяти собі, та він хотів якнайбільше зробити для міста.
Пам’ятаймо добрі справи Віктора Решетняка і будемо
реалізовувати його добрі плани — а їх чимало.
Юрій КОЛОДЗЯН,
голова правління ПАТ «Гідромеханізація»,
голова Асоціації роботодавців Вишгородщини,
депутат міської ради шостого скликання

Серця щемлять і котяться сльози,
Віри не ймемо, що вже немає в живих.
Усміхнений і бадьорий, завжди відкритий і справжній.
Все життя — для людей і з людьми.
Він любив своє місто і зробив його кращим,
Так, він зробив його кращим — наперекір багатьом.
Царство Небесне і Світлая пам’ять.
З повагою в серці пам’ятаєм його.
Висловлюємо щирі слова співчуття і підтримки рідним та близьким.
КОРАЛІвська родина

Кількість людей, які прийшли провести в останню путь Віктора РЕШЕТНЯКА, доводить, що його любили. Ні, він — не святий,
але ж подивіться, як змінилося місто. І можна сміливо сказати,
що він — будівничий. А окрім того, людина, яка прожила достойне життя, починаючи з африканських воєн.
Інколи дивно було пізнавати його нові грані. Наприклад, приїздимо на будівельний майданчик, а мер висловлює своє бачення, і я розумію, що, лікар за фахом, він інтуїтивно відчуває красу
та гармонію наче справжній архітектор або дизайнер.
Шкода, не зробив усього, що хотів. А згадувати його будуть
добрим словом — подивіться на наше місто!
Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат міської ради шостого скликання

Віктор Решетняк — найдоступніший мер з
усіх, з ким мені довелося спілкуватися. Людина
слова, людина справи — що завжди імпонувало.
Всі достойні проекти знаходили в нього відгук — і
обговорювалися.
Олександр МАКАРЧЕНКО, видавець

Співчуваємо рідним. Сумуємо.
Не віримо, що то Ви, там, на портреті, з чорною
стрічкою... Знаємо, що Ви любили пісню Розенбаума «Утиная охота», обіцяємо: прозвучить у радіопередачі як пам’ять
про Вас, Вікторе Олександровичу. Світла пам’ять…
Лілія ЯНЧУК-ОЛЕКСІЙ, Вишгородське районне радіо
Валентина ЄЩЕНКО,
народний депутат України I скликання

Пішла з життя щира, порядна Людина, яка присвятила себе роботі заради добробуту вишгородців, розбудові
Київщини та всієї України.
Він був професіоналом у сфері місцевого самоврядування. До його порад прислухалися колеги, досвід вишгородської громади переймали інші міста.
Добрий слід залишив Віктор Олександрович і в серцях людей, яких він оперував як професійний лікар. У цій
сфері він також був незаперечним авторитетом.

У наших думках та серцях Віктор Олександрович назавжди залишиться взірцем високого професіоналізму,
відданості справі, активної громадянської позиції, беззаперечної принциповості та безмежної людяності.
Відхід Віктора Олександровича у вічність — непоправна втрата для муніципальної громадськості України.
Світла йому пам’ять.
Щиро співчуваємо громаді, рідним та близьким.
Анатолій ФЕДОРУК, голова Правління КРВ АМУ

Начал с простых, но необходимых дел
Вышгород прощается со своим выдающимся мэром —
Виктором Решетняком. С человеком, который вывел наш
город на качественно новый уровень, начиная свою деятельность с простых, но необходимых дел: освещения улиц, установки урн и ремонта дорог.
Вышгород, которым сегодня восхищаются и куда хочется
возвращаться, во многом обязан усилиям и стараниям этого
человека.
Светлая память Вам, Виктор Александрович…
Виктор ИЩУК

Від нього завжди віяло кипучою енергією, він ніколи не скаржився, що має багато справ чи проблем — як прикро, що він так рано пішов із життя. Поруч із ним
завжди вірилось, що зміни на краще у нашому Вишгороді будуть ще активнішими,
що вирішаться соціальні проблеми, яких чимало накопичилось останнім часом.
Його останню путь близькі і рідні, мешканці міста і району всипали квітами,
дякуючи за все, що він зробив для Вишгорода, для району, для кожної людини, яка
зверталась до нього по допомогу. Приєднався до цього і наш колектив, висловлюючи останню шану людині, яка підтримувала всі наші соціальні проекти.
Світла пам’ять про РЕШЕТНЯКА Віктора Олександровича надовго залишиться
у наших серцях. Співчуваємо родині та близьким.
Колектив Вишгородського районного територіального центру
соціального обслуговування

Що з нами коїться? Ми перестали чути одне одного. Ми не пояснюємо, а кричимо, не доводимо, а
затято нападаємо чи обороняємось — творчо, з вигадкою, знаходимо дошкульні звинувачення замість
аргументів, усюди шукаємо ворогів замість того, щоб
гуртувати друзів.
Витримати це важко — особливо на керівній посаді, коли тебе вважають відповідальним за все на світі.
А керівник — теж людина: жива, емоційна, вразлива.
І серце не завжди витримує стресів та навантажень.

Я не буду мешать, прожитое мне нужно осмыслить,
Разделить, где добро, а где нехотя делал я зло.
И от вечных сует свои душу и сердце очистить,
И прощенья просить у людей, у небес — всё равно.
Дайте мне отдохнуть, убаюкать почившую душу,
Подлечить свои раны,
Ну пусть не совсем — хоть чуть-чуть.
И тогда я вернусь, верьте, люди, вас больше не брошу —
С вами и завершу Богом данный отмерянный путь...

Київське Регіональне відділення Асоціації міст України глибоко сумує
з приводу передчасної смерті Вишгородського міського голови
Решетняка Віктора Олександровича

Пам’ятаємо, співчуваємо

Не витримало серце

Дайте мне отдохнуть, я устал — и мне шума не надо.
Не зовите меня продолжать свой стремительный путь.
Для меня жизнь была и иконой, и где-то — наградой.
Видел многое я — я устал, дайте мне отдохнуть.
Я прилягу в тени и поодаль от длинной дороги.
Судеб, криков людских
Не хочу больше сердцем внимать.
Ну, не надо, прошу, если кто-то найдёт, меня трогать —
Лучше буду за вашим забегом я здесь наблюдать.

Він любив своє місто і зробив його кращим

Будівничий міста

Найдоступніший мер
з усіх, з якими мені
довелось спілкуватися

Дайте мне отдохнуть

Невимовна втрата
Тільки 65 років відміряла доля цій надзвичайно світлій,
порядній, життєлюбній і життєрадісній людині, нашому доброму другові — РЕШЕТНЯКУ Віктору Олександровичу.
Ми знали його багато років, він був насамперед — хрещеним батьком нашого сина, нашим сімейним лікарем і порадником, намагався підтримати в усіх важливих для нас
справах.
Глибоко переживаємо цю втрату, розділяємо горе з рідними та близькими.
Родина СЕРГІЄНКІВ-РУДЬКО

Трудно, когда уходит
Наставник
Ушел из жизни Вышгородский городской
голова Виктор Александрович РЕШЕТНЯК –
человек неистощимой энергии, оптимизма и
работоспособности, необыкновенного обаяния
и доброты, общительный и остроумный.
Трудно, когда из жизни уходит Наставник,
который в любой момент мог найти взвешенное и мудрое решение, дать совет.
Виктор Александрович навсегда останется
в нашей памяти выдающейся фигурой, руко-

…Ми провели в останню путь нашого міського голову Віктора РЕШЕТНЯКА — професіонала високого
гатунку і людину з відкритою до всього прекрасного
душею. Його серце відгукувалося на все — от і не витримало.
Хай земля йому буде пухом, а душа з Небес завжди хай бачить красивий затишний Вишгород, в якому щасливо житимуть його рідні та близькі, його діти й
онуки, усі мешканці вишгородської громади.
Директор ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»
Олена АНДРІЯШ
та колектив Центру творчості

водителем, способным объединить коллектив,
направить, нацелить на верный путь к достижению общей цели. Талантливым, мудрым ЧЕЛОВЕКОМ, который умел в каждом разглядеть
личность.
Светлая память о Викторе Александровиче
Решетняке будет согревать душу каждого, кто
имел счастье работать, общаться с этим выдающимся и гениальным человеком.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктора Александровича.
Игорь ТИХАН,
председатель Общественного совета

Упевнені, що муніципальна міліція — буде
З Вишгородським міським
головою ми з перших днів нашого робочого знайомства обговорювали багато проектів. Мені
імпонував неговіркий рішучий
керівник, який обирав дію, а не
слова. Сподіваємось, що міська
рада продовжить справу свого
очільника.

Від ввіреного мені колективу
висловлюю щирі співчуття рідним
і близьким Віктора Олександровича. Царство Небесне його змученій душі.
Начальник Вишгородського
РВ ГУ МВС України в Київській
області, підполковник міліції
Павло ПАНФЬОРОВ
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Пам’ятаємо

Вишгород

Вітає вишгородського призовника

У день 75-річчя керівника оркестру-студії
«Водограй» Ярослава Глєбовича

ХК «Вишгород» нещодавно повернувся з Іспанії

Із мером Раквере, естонського міста-побратима

Нарада по очисних спорудах

На Масляну

Відкриття харчового блоку у Вишгородській ЦРЛ

Танцювальний майстер-клас у ЦТ «Джерело»

Відкриття чергового міського скверу

Під час загальноміської толоки

Із хором «Коралі» на Івана Купала

День місцевого самоврядування: апарат виконавчого комітету Вишгородської міської ради

Святий Миколай завітав у гості

День міста-2014...

Зустрічі з мешканцями (вул. Б. Хмельницького)

… У спортивному стилі

Надія й гордість батька — донька Ольга

Із почесним громадянином міста Л. Кутаф’євою

Вишгород

Пам’ятаємо

20 червня

Із бойовим льотчиком Віктором Анохіним

На Вишгородській Покрові

Приймає гостей із французького міста-побратима Санса

Відкриття танцзалу колективу «Клерико»

2015 року

Випуск-2015. Останній дзвоник...

Хрещений батько спеціалізованої школи «Надія»
подарував учням велотренажер

Вітає журналістів міста й району з професійним святом

Кік-боксери-чемпіони у мера

Із родиною: «Голосуємо за Україну»

Нагороди переможцям
дитячо-юнацького
футбольного турніру

Авто швидкої відправляють у зону АТО

Футболісти-ветерани поповнили колекцію
досягнень черговим кубком

20 років тому лікар Решетняк приймав пологи
у матусі, а в День міста мер Вишгорода вітає
молоду родину

Ремонтні роботи завжди під контролем

Вишгородські старшокласники і студенти у німецькому місті-побратимі Льорраху
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День міста-2010. Рушник-оберіг
вишили вишгородські майстрині

...Ще багато планів...
ще багато справ...
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20 червня

Віктор Решетняк
змінив обличчя нашого міста і
ставлення вишгородців до влади
Раптово перестало битися серце непересічного лідера, громадського діяча та вченого,
справжнього батька нашої громади — Вишгородського міського голови РЕШЕТНЯКА Віктора Олександровича.
Відійшов у вічність, заслуживши авторитет
та повагу серед колег та мешканців не словами, а добрими справами, особистим прикладом талановитого керівника, господарника.
Як висококваліфікований лікар — не залишав медичної практики, продовжував рятувати життя багатьох людей, які покладалися на
його справді золоті руки.
Оптиміст, відвертий у спілкуванні, впевнений та настирливий у роботі, невтомний у
досягненні позитивних результатів, прийнятті
виважених управлінських рішень на користь
людей, їхнього добробуту та благополуччя —
таким він залишиться у нашій пам’яті.
Віктор Олександрович був значимою особистістю з притаманними його характеру
рисами доброзичливості та людяності, милосердя й готовності подати руку допомоги у
скрутну хвилину. За тривалий час його керування змінилося обличчя нашого міста.
У ці дні Вишгородщина сумує. Багатотисячна скорботна хода прощання підтвердила
це. За покликом серця попрощатися з міським
головою востаннє прийшла переважна більшість мешканців Вишгорода.
Світла пам’ять про Віктора Олександровича назавжди залишиться у наших серцях,
адже неповторних п’ять років ми йшли поруч,
розділяючи успіхи та відповідальність перед
виборцями.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного. Царство Небесне
і вічна пам’ять.
Депутати Вишгородської міської ради
V скликання:
Сергій Прокопенко
Олександр Горган
Ольга Шут
Олімпіада Клюзко
Михайло Мусійчук
Валентина Парчук
Ростислав Бутник
Юрій Ткалич
Віктор Федосенко
Людмила Черв’яківська
Дмитро Денисенко
Микола Пугач
Валентин Коровай
Микола Рослий

Сумуємо

2015 року

Олександр Глуговський
Олександр Демерташ
Сергій Костирко
Ірина Корсун
Валентин Нижник
Олександр Когут
Анатолій Замрікіт
Микола Матвієнко
Владислав Заїка
Віктор Бондаренко
Володимир Випирайло
Семен Олефір
Ірина Олійник
Володимир Саюк
Петро Макарчук

Він завжди у нас вірив
Для нашого міста він був справжнім батьком, який дійсно любив і піднімав Вишгород на
новий рівень. Віктор Олександрович намагався охопити все і допомогти всім. Завжди енергійний, справедливий, розуміючий і усміхнений… Саме таким він залишиться в пам’яті...
Його відхід — дуже велика втрата для нашого колективу, в який він завжди вірив і який
підтримував. А особисто для мене — це втрата близької людини. Вічна пам’ять...
Ольга ПІНЧУК,
керівник танцювального колективу
«Клерико»

Його життя –
дороговказ
Важко знайти слова втіхи,
коли зупиняється чиєсь серце, проте світлі
спогади про людину, яка чесно і гідно прожила життя, залишивши по собі плоди добрих
справ, завжди будуть сильнішими за смерть.
Віктор Решетняк умів жити повноцінно
і цим оптимізмом заряджав оточуючих. Він
був мужньою, сильною особистістю й до
останнього залишався на робочому місці,
вирішуючи непрості проблеми. Його життя –
дороговказ для багатьох.
Щиро співчуваємо рідним та близьким.
Асоціація роботодавців Вишгородщини

Глибоко сумуємо з приводу передчасної
смерті РЕШЕТНЯКА Віктора Олександровича та висловлюємо щире співчуття його
рідним і близьким.
Колектив Технічного ліцею

Вишгород

Проводжали із шаною

Пам’яті Віктора РЕШЕТНЯКА

Вишгород нині – у великій скорботі. Раптова смерть
міського голови Віктора РЕШЕТНЯКА приголомшила і засмутила. Навіть пекуче сонце поблажливо до нас сховалося за хмари, дало можливість попрощатися з міським
головою численним вишгородцям, стареньким людям.
Кожен прийшов із шаною і вдячністю – за його працю
для громади, за велике і щедре серце.
Сумуємо разом із усіма. Щиро співчуваємо родині.
Колектив ПРАТ «Харчопродторг»

14 червня 2015 року передчасно пішов з життя Вишгородський міський
голова РЕШЕТНЯК Віктор Олександрович. Медик за освітою, головний лікар Вишгородської центральної районної лікарні — він був висококласним
професіоналом.
Із 2006 року — беззмінний мер Вишгорода. На цій посаді отримав найвищу оцінку як дбайливий господар. При цьому перш за все він думав і
працював для людей, і саме його трудами Вишгород став містом-красенем.
Віктор Олександрович був людиною щирою і доброзичливою, чуйною
і справедливою. Йому були притаманні вимогливість до себе і підлеглих,
принциповість у виконанні поставлених завдань, висока внутрішня культура. Він поважав співробітників і шанував колег по роботі.
Віктор Олександрович безмежно любив свою сім’ю і активно підтримував родинні стосунки.
Решетняк Віктор Олександрович назавжди залишиться в нашій пам’яті
доброю, толерантною, щедрою людиною, яскравим прикладом самовідданого служіння обраній справі та народу України.
Колективи ПАТ «Укргідроенерго»
та філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС»

Нам дуже не вистачатиме його
Не стало хрещеного батька школи «Надія», де навчаються діти з обмеженими можливостями. Місто втратило
господаря, а ми – чуйного товариша, на надійне плече
якого можна було обіпертися завжди.
Віктор Олександрович РЕШЕТНЯК був частим гостем
школи, розділяв радість дитячих свят і сам влаштовував
їх нашим вихованцям, надаючи можливість безкоштовно
відвідати циркову чи новорічну виставу або поїхати до
театру. Багато років свої преміальні гроші він перераховував на потреби нашого навчального закладу. І до дітей
завжди приходив не з порожніми руками, та головне – обдаровуючи усмішкою, вселяючи оптимізм.
Нам дуже не вистачатиме його.
Глибоко сумуємо, щиро співчуваємо родині.
Педагогічний та учнівський колективи
ВСЗОШ «Надія»

Його життя —
безкорисливе служіння людям
Вишгородська громада зазнала непоправної втрати — пішов за межу вічності Вишгородський міський голова РЕШЕТНЯК Віктор Олександрович, патріот свого
міста, району, своєї Вітчизни.
Все його життя — безкорисливе служіння людям. За
професією — лікар-хірург — він врятував тисячі життів
своїх земляків, оперував у кращих клініках Франції, як
медик брав активну участь у бойових діях в Ефіопії.
В останню путь його проводжали численні друзі, товариші, однодумці з великою скорботою та жалем. Здається, не тільки у Вишгороді, а й у всьому світі не залишилось вже настільки вірного собі сина Батьківщини, який
самовіддано та безкорисливо служив співвітчизникам,
любив людство так, що цілком приносив йому в жертву
і свої сили, і працю, віддавав людям своє серце, жив для
людей.
Віктор Олександрович мав активну життєву позицію,
міцний характер і незламну натуру. Його життєвий та
професійний шлях був наповнений злетами та досягненнями. Він заслужено користувався повагою та підтримкою громади Вишгорода.
Багато енергії та сил вклав наш мер у розвиток міста.
За останні роки воно перетворилось на сучасний квітучий
куточок України, багато в чому — завдяки зусиллям Віктора Олександровича.
Він завжди залишиться в нашій пам’яті, а його справи — у пам’яті нащадків. Осиротіла вишгородська громада прощається з Тобою, наш дорогий незабутній Друже!
Пам’ять про Тебе не згасне ніколи.
Депутат Київської обласної ради
Олександр ПРИХОДЬКО

Сумуємо з вами
Пішов з життя РЕШЕТНЯК Віктор Олександрович –
світла, чесна, порядна людина, талановитий керівник та
мудрий наставник для колег, опора та підтримка для родини і друзів.
З приводу тяжкої втрати глибоко співчуваємо рідним,
близьким та колегам Віктора Решетняка.
Сумуємо разом із Вами.
Павло КОЗИРЄВ,
голова Асоціації малих міст України

Програма — за його підтримки
14 червня пішов у вічність Вишгородський міський голова РЕШЕТНЯК Віктор Олександрович.
Він багато зусиль доклав для розвитку червонохресного руху у місті й районі: за його підтримки відкрито
Центр медико-соціальної допомоги, запроваджено Програму розвитку Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста України на 2015 рік, вагомою
була допомога міського голови знедоленим і немічним.
Тож світла пам’ять про Віктора Решетняка житиме
довго.
Вишгородська районна організація
Товариства Червоного Хреста України

Колектив Вишгородської школи «Сузір’я» глибоко сумує з приводу передчасної смерті Вишгородського
міського голови РЕШЕТНЯКА Віктора Олександровича
та висловлює співчуття його рідним і близьким.

Асоціація міст України від імені 559 громад-членів
висловлює щирі співчуття через важку втрату —
передчасну смерть Вишгородського міського голови
РЕШЕТНЯКА Віктора Олександровича
Пішов з життя мудрий управлінець та професіонал, науковець і талановитий лікар. Віктору Олександровичу громада міста Вишгорода двічі поспіль — у 2006 та 2010 роках — довірила посаду міського голови. Свою
діяльність у міській раді В. Решетняк проводив під гаслом: «Разом ми —
сила». За роки роботи в органах місцевого самоврядування він сформував
команду, яка злагоджено працює на розвиток міста.
Світла пам’ять про нього збережеться в серцях тих, хто його знав і працював разом із ним.
Розділяємо скорботу і біль близьких.
Правління Асоціації міст України

Спочивайте з миром
З почуттям глибокої скорботи я сприйняв звістку про
відхід із життя РЕШЕТНЯКА Віктора Олександровича.
Спочивайте з миром. Ми будемо завжди пам’ятати Вас таким, яким Ви
були за життя, – справедливим, активним і невтомним.
Схиляючись у скорботі та розділяючи біль утрати, висловлюю глибоке
співчуття родині, близьким та колегам Віктора Олександровича.
Голова ВГО «Молода Країна» Андрій ПЕЩЕРІН

Царство йому Небесне
Зі скорботою висловлюю співчуття з приводу смерті Вишгородського
міського голови Віктора РЕШЕТНЯКА.
Всі ходимо під Богом. Він майже 10 років присвятив Вишгороду і його
жителям. По-християнськи його жаль. У наших серцях назавжди залишиться світла пам’ять про нього. Царство йому Небесне.
Президент благодійного фонду святої Ольги Володимир МАЛИШЕВ

Добрий слід
Спілка підприємців Вишгородщини висловлює співчуття
рідним і близьким РЕШЕТНЯКА Віктора Олександровича.
Від серцевого нападу пішов із життя міський голова, який майже дві каденції очолював Вишгород. Це трагедія для родини і непоправна втрата
для міста.
Вишгородська громада втратила справжнього господарника і велику
людину, що залишила добрий слід по собі в кожному куточку нашого міста.
Обірвалися гарні задумки і у сфері підприємництва.
Рідна земля прийняла свого сина, патріота, небайдужу і творчу особистість. Царство Небесне Вам, Вікторе Олександровичу.
Голова СПВ Олександр СЕМЕНОВ

Передчасна смерть
Вишгородського міського голови
Від імені Київської облдержадміністрації висловлюю щирі співчуття
рідним та близьким, а також громаді Вишгорода із приводу тяжкої і непоправної втрати — передчасної смерті мера міста Вишгорода Віктора Олександровича РЕШЕТНЯКА.
Він раптово пішов із життя на 66-му році. Ми втратили не тільки талановитого лікаря і відповідального та рішучого керівника, але і патріота Батьківщини, котрий активно займався розвитком і розбудовою Вишгорода.
Розділяємо скорботу і біль близьких. Світла пам’ять про Віктора Решетняка назавжди залишиться в серцях усіх, хто знав його та працював разом
із ним.
Володимир ШАНДРА,
голова Київської обласної державної адміністрації

Світла пам’ять Віктору Решетняку
Найщиріші співчуття родині та близьким Вишгородського міського голови. Талановитий керівник, шанований колега та хороша людина — він
назавжди залишиться в серці багатьох людей.
Вічна пам’ять Вам, Вікторе Олександровичу.
Вадим ГЕРАЩЕНКО, генеральний директор компанії «Альянс краси»,
депутат Вишгородської міської ради

Сумуємо

Вишгород

20 червня

Як важко віднайти слова

Преждевременно ушедшему другу

Глибоко вражені звісткою про раптову смерть міського голови РЕШЕТНЯКА Віктора Олександровича — людини великої душі,
шанованого і талановитого керівника, мудрого наставника.
Його внесок у становлення нашого міста загальновідомий і неоціненний. Високим професіоналізмом, компетентністю, відданістю
справі він здобув глибоку повагу серед тих, хто працював із ним.
Висловлюємо найщиріші співчуття рідним з приводу непоправної втрати і сумуємо разом із ними.
Як важко віднайти слова,
Та не тому, що слів бракує,
А через пам’ять, що жива,
Та біль, у серці що вирує…
Колектив Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Пока человек живет, о нем почти ничего не говорят,
в лучшем случае — ругают, особенно — руководителей.
По-настоящему начинаешь ценить и понимать, только,
когда теряешь!
Мы глубоко опечалены преждевременной кончиной
мэра нашего города РЕШЕТНЯКА Виктора Александровича…
Что же мы делаем? Торопимся вперед, не глядя по
сторонам, навешиваем ярлыки, призывая к милосердию и не задумываясь о собственной жестокости… Как
не вспомнить слова Владимира Высоцкого: «Только вот
в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку не заметив, что рядом товарищей нет...»
Вклад Виктора Решетняка в развитие города Вышгорода ни с чем не соизмерим! К сожалению, ему не
удалось воплотить в жизнь всего задуманного.
Он никогда не скулил, не жаловался на здоровье. А
оно подвело, не выдержав эмоций!
Память о нем сохранится в сердцах благодарных
жителей Вышгорода...

Віктор Решетняк любив своє місто
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам у
зв’язку з раптовою смертю Решетняка Віктора Олександровича,
який упродовж восьми років очолював Вишгородську міську громаду. Він проявив себе як господарник і організатор, з любов’ю
до міста.
Колектив Вишгородського
історико-культурного заповідника

Місто осиротіло…
Місто осиротіло… Ми втратили
найкращого із мерів, які працювали у
місті, справжнього господаря, людину,
яка дбала не лише про Вишгород, а й
про кожного із нас. Ми йшли до нього
зі своїми проблемами, він завжди вислуховував і давав мудрі поради, допомагав, чим міг.
Провести Віктора Олександровича в
останню путь прийшли тисячі людей. Сліз
не стримували навіть чоловіки. Море квітів встеляли його шлях у вічність.
Ті, хто його шанували, відчували
свою провину за те, що не вберегли.
Не вберегли від тих, хто рветься зайняти його посаду. Ця невеличка зграйка
охочих ніяк не могла дочекатися місцевих виборів. Відверто клювали, розривали на шматки його раниме серце,
травмували його душу, розуміючи, що
чинний міський голова — головна перешкода, яку вони ніколи не змогли б
подолати. Адже самі й сотої частки не
зробили того, що зробив для міста Ві-

Він був душею Вишгорода
З глибоким сумом сприйняли звістку про раптову смерть Віктора РЕШЕТНЯКА.
У цей скорботний час поділяємо біль рідних Віктора Олександровича і сумуємо разом із ними.
На жаль, словами важко загоїти на серці страшну рану від
втрати найріднішої людини. Адже саме батько робить нас сильними і водночас нагадує, що ми завжди лишаємося дітьми.
У цьому недосконалому світі таке доводиться переживати. Він
був душею Вишгорода…
ВГО «Вишгород — наш дім»

Зі співчуттям у серці
Зі скорботою ми сприйняли сумну звістку про передчасну
смерть РЕШЕТНЯКА Віктора Олександровича.
Пішла з життя щира, порядна Людина, яка присвятила себе
роботі заради добробуту вишгородчан, улюблений вишгородцями
міський голова, який вдало розв’язував проблеми міста.
В наших думках і серцях Віктор Олександрович назавжди залишиться взірцем високого професіоналізму, відданості справі,
беззаперечної принциповості та безмежної людяності.
Висловлюємо глибоке співчуття рідним і близьким, поділяємо
біль і сум з приводу непоправної втрати.
Колектив комунального підприємства «Управління з розвитку
фізичної культури та спорту Вишгородської міської ради»

Велика втрата для Вишгорода
14 червня 2015 року Вишгород зазнав великої втрати. Пішов
у вічність Віктор РЕШЕТНЯК. Людина великої волі і колосальних
організаторських здібностей, високого професіоналізму і безмежної відданості справі. Міський діяч, професіонал, добрий колега,
господарник і справжній патріот.
Його смерть — непоправна втрата для всього колективу лікарні.
Глибоко сумуємо та висловлюємо співчуття рідним і близьким.
Віктор Олександрович назавжди залишиться в наших серцях.
Вічна йому пам’ять…
Колектив КЗ «Вишгородська ЦРЛ»
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Земля, поверьте, не была нам раем,
Но с каждым днем становится ясней:
Живем — неплохо, хуже — умираем,
Не смерть страшна, а то, что вместе с ней:
Вот мы лежим, безжизненны и жалки,
Отчаянье, рыдания семьи …
Все эти палки, елки, катафалки —
Заранее гнетут меня они…
А ведь природа быть могла умнее.
Представим так: обычный день, дела…
Иль, может, пир — и, чуточку бледнея,
Я медленно встаю из-за стола.
Друзья поймут, что это не бравада,
И кто-то спросит, думаю, тогда:
– Ну что ж ты, Витя, в путь?
– Да, в общем, надо!
– Надолго ли?
– Пожалуй, навсегда!
Я всех перецелую их — и точка!
Без чемодана выйду налегке,
Костюм, как в праздник: белая сорочка,
И, может, даже тросточка в руке…
Насвистывая что-то беззаботно,
Я вдаль пойду от дома своего,
Перешагнув полоску горизонта,
Друзьям-товарищам рукой махну: «Всего…»

По поручению коллектива председатель
Вышгородской районной общественной
организации «Чернобыль- 86» Игорь МАГАЛА

ктор Олександрович.
І він пішов сам… Пішов у вічність…
Звільнив їм дорогу… Переміг їх своєю
смертю…
Ми продовжуємо жити в прекрасному тисячолітньому граді, де кожен
куточок нагадуватиме про його прагнення зробити Вишгород комфортним
європейським містом. Наші діти й онуки гратимуться на майданчиках, які він
для них будував.
Він залишив нам нові сквери і площі, упорядковані прибудинкові території, світлі вулиці і рівні дороги. Це і буде
нетлінна пам’ять про його добре ім’я.
Про цю велику людину ми будемо розповідати своїм дітям і онукам, допоки
живемо самі.
Вічна пам’ять Вам, дорогий наш Вікторе Олександровичу.
Щирі співчуття рідним, близьким,
друзям.
Від імені мешканців округу № 1/1,
від своєї родини
Ольга МЕЛЬНИК, депутат Вишгородської
міської ради VI скликання
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Час розставить усе на місця
Я вдячний долі за те, що мені пощастило працювати в 2010-2014 рр. заступником Вишгородського міського голови Віктора РЕШЕТНЯКА. Ми
разом із усією командою Віктора Олександровича зробили дуже багато корисного та необхідного для міста, і навіть не треба перелічувати що
саме, оскільки кожен бачить те, що хоче побачити.
Звичайно були помилки, адже не помиляється лише той, хто нічого не робить. І ці роки зараз
я згадую із великою вдячністю до цього талановитого, неординарного керівника. Згадую, як
майже щодня Віктор Олександрович виїжджав
по місту, ставив завдання і особисто контролював їх виконання. Він дослухався до всіх, але
приймав рішення сам.
Відповідальний господарник, який завжди
бачив кожну дрібницю, який починав свій робочий день зі світанком, який по-справжньому
любив Вишгород і вважав його частиною себе.
Майже 10 років він керував, опікувався містом,
створював парки, сквери, майданчики, будував
дороги та освітлював вулиці, прикрашав Вишгород та висаджував квіти, зводив нові пам’ятники

та відновлював старі. Місто було його життям,
справжнім та єдиним.
Впевнений, що на найближчих виборах він з
легкістю переміг би всіх своїх опонентів — і це
було би найкращим підтвердженням його ставлення до міста та ставленням містян до свого
мера. Але не судилося… Сьогодні ми усвідомлюємо, що шалене, цинічне цькування зробило
свою справу, і він назавжди пішов, але не так, як
чекали його вороги, і тим більш — зовсім не чекали містяни. Причетні до цього деякі «друзі» та
колеги, хто іноді робив свою справу так безглуздо, що давав можливість численним заздрісникам і недругам Віктора Решетняка ставити під
сумнів усю роботу міської ради та її керівника;
ті, хто із завзяттям, гідним іншого застосування,
зривав роботу сесій та громадських слухань, на
кожному кроці та в усіх можливих засобах масової інформації безглуздо і безвідповідально
звинувачував нашого мера в усіх гріхах.
Безумовно, час розставить все на свої місця,
але наше місто осиротіло, а його ми вже не повернемо. Вічна пам’ять…
Олексій ДАНЧИН,
заступник Вишгородського міського голови
(2010-2014), радник міського голови

Мир оставил меня без человека, который мне этот мир подарил...
30 лет назад Виктор Александрович принимал моё
появление на этот свет. В тот же день он спас мою мать.
Я был и буду благодарен ему за это всю свою жизнь.
Судьба снова нас свела в марте этого года. В тот день
я очень радовался знакомству с человеком, который
подарил мне жизнь. Мы общались по поводу создания
одной большой молодежной семьи в Вышгороде. Он
поддержал все наши идеи, пути развития и начинания
в этом деле.
Радости не было предела, в тот день я был уверен,
что наше будущее будет светлым.
В последний раз мы виделись во вторник, всего неделю назад...
В то утро он был особо обеспокоен происходящи-

ми вокруг политическими ситуациями в городе и все
время извинялся за то, что жалуется нам на это... Через час после нашей встречи он собирался ехать на
Набережную, решать задачу по поводу реставрации
скейтпарка...
Этот человек сделал Вышгород не просто городом,
а городом с большой буквы! Умудрялся с улыбкой и спокойствием подходить к любому сложному вопросу.
Вчера его не стало... До последнего я не хотел в это
верить, мне казалось, что я попал в страшный сон и
утром все будет хорошо. К сожалению, я ошибся...
Вечная светлая память Вам, Виктор Александрович…
Игорь ДУНАЙСКИЙ

Мудрий керівник, яскрава особистість та сильний лідер
14 червня на 66 році життя раптово помер Вишгородський міський голова, член правління Асоціації міст
України, кандидат медичних наук, автор низки наукових
праць із медицини, лікар-хірург вищої категорії, заслужений лікар України, почесний президент благодійного
фонду «Гіппократ» (із 2005 року), президент благодійного фонду «Добробут» (з 2004 року), багаторічний головний лікар Вишгородської ЦРЛ, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС РЕШЕТНЯК Віктор
Олександрович.
Він пройшов гідний життєвий шлях — і все його життя було присвячене служінню людям. Обирався депутатом Київської обласної ради (у 2002 році). У 2006 році
громада Вишгорода обрала Віктора Решетняка міським
головою, а у 2010 році абсолютною більшістю голосів
знову переобрала на цю посаду.
Віктор Олександрович мав активну життєву позицію, твердий характер і вперту вдачу. Мудрий керівник,
яскрава особистість та сильний лідер — так Віктора Решетняка дотепер характеризують мешканці міста Вишгорода. Головним принципом роботи Вишгородського
мера було правило: любити Вишгород, працювати для
людей. Розвиток міста городяни пов’язують у першу

чергу з особою Віктора Олександровича.
Віктор Решетняк — справжній патріот — моральний і духовний, щиро люблячий свою громаду та повний громадянської відповідальності. За життя Віктора
Олександровича зроблено чимало корисного для мешканців Вишгорода, особливо для тих, хто більше всього
потребує турботи й уваги. Його внесок у розвиток міста — неоціненний! Його ідеї та їх втілення в життя були
запорукою подальшого добробуту наших людей. Його
послідовна підтримка традицій об’єднувала навколо
нього професіоналів, які віддавали своє натхнення на
розбудову міста, та людей, які цінували і підтримували
Віктора Решетняка.
Улюблений вишгородцями міський голова, який вдало розв’язував проблеми городян. Хороший сім’янин
і чуйна людина. Лікар, який врятував тисячі життів, та
собі зарадити не зміг.
Сумуємо у зв’язку зі смертю Решетняка В. О., висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. У серцях
людей він залишив вічну пам’ять про себе…
Голова Вишгородської райдержадміністрації
Олександр ГОРГАН
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20 червня

Колонка редактора

Сумуємо
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ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Війна у наших душах

Марина КОЧЕЛІСОВА
Ця колонка мала бути присвяченою
війні. 22 червня — День пам’яті і скорботи для багатьох українських сімей,
тому що по Україні котком пройшлася і
Друга світова, і Велика Вітчизняна.
Війна в Україні і зараз — на сході: за
незалежність і неподільність нашої держави. Але найстрашніша війна йде в наших душах.
Ми не вміємо любити, але завжди готові ненавидіти. Наші слова страшніші за
кулі — вони вбивають. Наші найсильніші

Вишгород

бажання — щоб комусь «відлилось» за
нашу власну недолугість.
Ми беремо на себе функції Господа
Бога, навішуємо ярлики і судимо всіх і вся
безапеляційно і немилосердно. При цьому
забуваючи, що є Вищий Суддя — і тільки
Він кожному воздасть по справах його.
Одному подарує легку смерть уві сні, а іншому — гостре відчуття, як те, що зичив
комусь, виповнилося на тобі.
Душі приходять у цей світ для добра.
Війна починається там, де вони заглядають у криве дзеркало марнославства і
підлості.

Місто
прощається
з мером

«Бо кладовища огорожа живого серця тлумить стук»
Марина КОЧЕЛІСОВА
По доріжці з живих квітів карбував
крок почесний караул з гвинтівками. Хрест,
перев’язаний рушником, портрет у жалобній
рамці, нагороди на оксамитових подушечках
(Вишгородський міський голова не оприлюднював свої відзнаки), важка труна на молодих плечах військових, що поволі проходили
крізь море людей, квіти і вінки… Вишгород
прощався із Віктором Решетняком — лікарем і мером, колегою і сусідою, рідним і знайомим, чоловіком і батьком, другом і просто
людиною.
Якби не жалобні стрічки на прапорах, можна
було б подумати, що це День міста — так було
людно 16 червня. Від сходів адмінбудинку до
пам’ятника покровителям міста свв. Борису і
Глібу простягалася черга тих, хто прийшов попрощатися з нашим мером, хто завжди вважав
його за батька громади та довіряв Віктору Решетняку долю Вишгорода, шанував високопрофесійного лікаря, успішного керівника та порядну, небайдужу людину.
Люди прийшли не за рознарядкою, а за
власним бажанням. Це був біль і подяка голові міста, що заслужив таку повагу. Прощання
у малій залі адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1)
тривало кілька годин. Мужньо трималися рідні
— дружина, син, дочка, невістка, зять, старша

онука: їм доводилось ще й заспокоювати вишгородців, що підходили висловити співчуття, захлинаючись у риданнях, а також потискати руки
відомим людям, представникам державної та
місцевої влади усіх рівнів.
Жалобна хода заполонила площу перед
адмінбудинком, весь проспект І. Мазепи аж до
перетину з вул. Н. Шолуденка, вихлюпнулася
на тротуари. З установ і підприємств виходили
працівники, на балконах багатоповерхівок старі
і малі втирали сльози.
Поміж люди чулося: «Наче не мера, а батька
ховаю», «Так проводжають героїв», «Помер, як
у пісні: «Спати всім не давав, із світанком вставав, а от вчора не вийшов із бою», «Допекли,
добили», «Він Вишгород підняв з колін. При ньому місто із сірого стало кольоровим», «Асоціація
міст України» надрукує співчуття в «Урядовому кур’єрі» та 22-24 червня в Одесі на форумі
міст України розпочне свою роботу з хвилини
мовчання», «Він мені не рідний, не близький, і
я ніколи не думала, що буду ридма ридати за
начальством… Зрозуміли, що і кого втратили,
та пізно», «Загнобили», «Умів іти вперед і вести
за собою людей», «О 6:00 — на роботі, в лікарні. І мером був — оперував так само рано, а з
8-ої — у міськраді або по місту — пішки і за кермом автівки», «Він завжди говорив: «Моя партія
— Вишгород», «Знаю, що переживав не лише
за місто, а й за державу», «Багато не говорив,

Навіть не уявляла, поруч із якою
Людиною мені пощастило працювати
В це неможливо повірити. Цього не можна осягнути. Але цей страшний сон виявився реальністю. Ми
його втратили.
Лише переживши від початку до останніх прощальних сліз і слів важку церемонію прощання з
Віктором Олександровичем, усвідомила, що навіть
не уявляла, поруч із якою Людиною мені пощастило
працювати.
Калейдоскопом спливають у пам’яті миті, хвилини, години, дні спілкування з Мером. За останній
рік спільної праці я була по-доброму шокована його
людяністю, добротою, унікальним почуттям гумору і,
як мені здавалось, умінням не приймати близько до
серця бруд, брехню і цькування жовтої преси. Тепер
зрозуміло, що за показовою байдужістю Віктор Олександрович ховав неймовірні душевні хвилювання, які
і призвели до непоправної для тисяч людей втрати.
Кожен втратив своє: хтось — прекрасного колегу, вчителя, товариша, друга, хтось — лікаря, який
врятував життя найдорожчим людям, хтось тепер не
матиме поради і підтримки... А місто втратило Господаря.
Не маю сумнівів, що друзі і колеги знайдуть спосіб увічнити світлу пам’ять про світлу людину.
Висловлюю свої співчуття родині Віктора Олександровича. Тримайтесь. Впевнена, що де б він не
був, він завжди знайде спосіб вам допомогти і підтримати. Хай світлою буде пам’ять про нього!
Голова Вишгородської районної ради
Ірина ПОБІДАШ

VishGorod InSide
Наш дом потерял своего хозяина. Сегодня горожане прощались с мэром… Многие его любили и уважали. Смерть — это то, к чему никогда не привыкнешь…
Т. в. о. директора КП «Редакція газети
«Вишгород» Марина Кочелісова
П о гл я д и р е д а к ц і ї н е з а в ж д и
збігаються з думкою авторів
публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність
даних несуть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком
, друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів
— середа, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007
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Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
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В останню путь — стежкою з живих квітів

але — спокій на вулицях, освітлені дороги, тепло
у квартирах, хліб на столі в нас були», «Опоненти лише прикрашали таку людину», «Два раза
я его уговаривал выдвинуться. Город преобразился. Витя, прощание с тобой — это настоящая
оценка твоей деятельности», «Допіарилися до
смерті — смерті такої людини, докритикували
до того, що він своє життя таки в прямому сенсі
віддав місту», «Коли я вперше прийшов сюди
міським депутатом, але з амбіціями національного масштабу, Віктор Олександрович сказав
мені: «Подивись на це місто — і ти нічого не захочеш, лише для нього працювати», «Зацькували мерзотники негідними методами — а це гріх,
бо усьому має бути межа. Можна бути проти позиції, та не можна бути проти людини», «Обіцяв
колег покатати на катері у День медика (третя
неділя місяця червня, цього року припадає на 21
число — ред.)», «Бач, небо захмарилося. Це він
подбав Згори, щоб колегам із швидкої не було
роботи, щоб люди не перегрілися на сонці»,
«Шкода, що не знімають на відео. Багато вишгородців нині на роботі чи навчанні у Києві, хай би
простилися з нашим мером хоч по телевізору»...
На кожному перехресті процесію зупиняли
— і лунав справді божественний заупокійний
спів: «Прости, Боже, гріхи вольнії й невольнії.
Вічная пам’ять. Царство Небесне і вічний спокій…» Підходили ще і ще вишгородці — прощатися з Віктором Решетняком.

На вул. Н. Шолуденка стояло з півтора десятка автобусів ТОВ «АвтоЛайн» — щоб підвезти бажаючих на заупокійну літургію у храмі
свв. Бориса і Гліба, на цвинтар і з кладовища
на поминки. Автобуси піднімалися на Гору. На
вул. Межигірського Спаса, біля воріт будинків
приватного сектору вишгородці стояли цілими
родинами. Церква була повна, навколо неї розмістилися ті, що не вмістилися всередині, весь
час підходили і мешканці навколишніх будинків
із квітами, приїздили ті, хто працював і спілкувався з Вишгородським міським головою Віктором Решетняком упродовж дев’яти років.
Прощальні слова молитви, обхід церкви — і
жалобний поїзд автівок рушає на новий цвинтар. Останні слова другу крізь ридання, останній
поцілунок із сльозами, скорботна тиша — домовину опускають у могилу. На священикове:
«Простіть гріхи вольні й невольні» — тричі стримано гуде по кладовищу: «Бог простить». Урочистий залп — і у могилі, що засипана вінками
і квітами, залишається на вічний спокій ще два
дні тому жива людина, керівник славного міста.
Вишгородці повертаються з цвинтаря. Хто
іде на поминки, хто — додому, із сумною звісткою приймає співчуття від власних сусідів. Завтра — новий день, чергові справи, що здаються нам дуже важливими. А під березою на
кладовищі — тихо. Бо кладовища огорожа живого серця тлумить стук.
Більше фото див. на сайті газети
«Вишгород» www.vyshgorod.in.ua

Вулиця імені Решетняка

Простіть нам, що не вберегли!

Коли з життя йдуть такі люди, як Віктор Олександрович, відчуваєш карколомність і несправедливість долі. Він любив життя і
цінував — бо як лікар знав його справжню ціну. Намагався зробити світ навколо себе чистішим і світлішим. Він стільки зробив для
міста, для вишгородців, але міг і прагнув зробити ще більше! Не
дали, не дозволили.
Зі смертю Віктора Решетняка осиротіла не лише родина, осиротіло наше місто, громада. Його не повернути ні словами скорботи, ні співчуттями. Але в місті має з’явитися вулиця його імені.
Нехай своє слово скажуть вишгородці. Це буде данина пам’яті
світлій людині і найкращому меру.
Тетяна КОРОЛЬОВА

Сталося непоправне… Раптово пішов з життя Вишгородський міський голова РЕШЕТНЯК Віктор Олександрович. Серце, яке по шматочку він віддавав людям, не
витримало надмірних перевантажень…
Лікар, який врятував тисячі життів, зарадити собі не
зміг. Йому було лише 65 років і багато справ він не встиг
завершити…
Рідні і близькі, прийміть щирі співчуття у вашому невимовному горі. Будемо з вами поруч завжди і готові подати
руку допомоги.
Простіть нам, Вікторе Олександровичу, що не вберегли! Всі Ваші справи завершимо так, аби не зганьбити
Вашу пам’ять.
Секретар Вишгородської міської ради VI скликання
Марія РЕШЕТНІКОВА

Почесний громадянин міста
На засіданні 18 червня міськвиконком ухвалив надати
РЕШЕТНЯКУ Віктору Олександровичу звання «Почесний громадянин міста Вишгорода» (посмертно) та, враховуючи його багаторічну працю на медичних теренах району, клопотатися про звання
«Почесний громадянин Вишгородського району» (посмертно).
Від редакції. До Вишгородської міської ради надходять пропозиції: площу біля БК «Енергетик» назвати іменем В. Решетняка,
а іменем Г. Строкова назвати сквер/площу біля бетонної чайки —
ближче до Київської ГЕС (на цьому давно наполягають ветеранигідробудівники). Просимо вишгородців надсилати нам свої міркування з цього приводу.

Схиляємо голови

День медика без Віктора Решетняка
Напередодні Дня медика вишгородці згадують лікаря з
великої букви — насамперед, його колеги, яких він завжди
тепло вітав з професійним святом, а також — його багаточисельні пацієнти. Родину Віктора Олександровича сміливо
можна назвати родиною медиків, бо на цих теренах — і його
дружина, і донька.
Здоров’я і миру — усім!
Міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Схиляємо голови в скорботі разом із рідними, колегами, однодумцями РЕШЕТНЯКА Віктора Олександровича.
Він велику увагу приділяв саме нашому підприємству, бо як
лікар розумів: якісна вода – запорука здоров’я вишгородців.
Висловлюємо свої найщиріші співчуття рідним Віктора Олександровича і молимось за душу людини, яка несподівано і передчасно пішла з життя.
Нехай ніколи не згасає пам’ять у серцях тих, хто його знав,
любив і поважав.
Колектив МКП «Водоканал»

До уваги телеглядачів
і рекламодавців!
Програму телепередач на 22-28
червня можна переглянути у форматі PDF на сайті газети «Вишгород»
www.vyshgorod.in.ua.
Див. верхнє меню — архів газети
або свіжий номер.
Там же — реклама.

P. S.
Народження —
не початок.
Смерть —
не кінець...

Щиро співчуваємо родині та близьким, а також усій
громаді міста Вишгорода з приводу передчасної смерті
міського голови РЕШЕТНЯКА Віктора Олександровича.
Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в серцях усіх, хто знав його та працював разом із ним.
Розділяємо скорботу і біль непоправної втрати.
Міський голова м. Переяслава-Хмельницького
Тарас КОСТІН та виконавчий комітет
Переяслав-Хмельницької міської ради

Співчуваємо
16 червня після тяжкої хвороби пішла з життя КУЗЬМЕНКО Галина Миколаївна, яка 26 років пропрацювала головним економістом МКП «Водоканал».
Колектив міського комунального підприємства глибоко сумує і висловлює
щирі співчуття сину покійної.

Вишгород
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П О Н Е ДІ ЛО К, 2 2 Ч Е Р ВНЯ
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Т/с «Чорний
список»
12:45, 15:45 Факти. День
13:10 Паралельний свiт
14:05 Провокатор
14:55, 16:20 Х/ф
«Мерседес» тiкає вiд
погонi»
16:55 Х/ф «Ати-бати,
йшли солдати...»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Дiстало!
21:30 Свобода слова
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з Iнтером»
09:20, 12:25 Т/с «Опiвднi
на пристанi»
12:00, 14:00, 16:00, 17:45
«Новини»
13:25, 14:20 «Сiмейний
суд»
16:15 «Чекай на мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

21:00 Т/с «Поверни мою
любов»
K1
06:30, 08:10
«Мультфiльми»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
18:30 «Орел i Решка»
21:00 Х/ф «Мiшель
Вальян: Жага швидкостi»
22:45 Х/ф «Ультрафiолет»
ТРК «КИїВ»
07:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»

22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
МЕГА
06:00, 16:50 У пошуках
iстини
06:50, 16:00 Правила
життя
07:40 Таємницi столiття
08:30, 19:00 Секретнi
територiї
09:20, 19:50 У пошуках
пригод
10:10 Татри: незаймана
краса
11:10, 13:40 Мисливець
та жертва
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
12:50 Путiвка до пекла
14:30 Смертельна
медицина
15:30, 20:40 Наука
18:10 Д/ф «Перший день
вiйни»
22:30 Дикi Аппалачi
23:30 Шокуюче вiдео
НОВИЙ КАНАЛ
05:50 25-й кадр
10:00, 19:00 Ревiзор
12:20, 21:00 Пристрастi

за Ревiзором
14:15, 22:50 Х/ф
«Ельдорадо»
18:00 Репортер
18:15 Абзац!
НТН
07:25 Х/ф «22 червня,
рiвно о 4 годинi...»
09:10 «Агенти впливу»
10:00 Х/ф «Секретний
фарватер»
15:05 Т/с «Пандора»
19:00, 21:30 «Свiдок»
19:30 Т/с «Я - охоронець»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 5»
СТБ
06:00, 16:00 «Все буде
добре!»
07:45 «За живе!»
09:00 Х/ф «Я щаслива»
11:00 Х/ф «Чудес не
буває»
13:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 15 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:25 «Мiстичнi iсторiї 2 з
Павлом Костiциним»

22:35 «Вагiтна в 16»
23:45 «Дочки-матерi»
00:40 «Один за всiх»
ТЕТ
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:45 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:35 М/ф «Монстри на
островi»
15:00 Х/ф «Мiст у
Терабiтiю»
16:40 Х/ф «День, коли
Земля зупинилася»
18:30 Х/ф «Титанiк»
22:00 Т/с «Ангел або
Демон»
ТОНіС
07:10 Мiкрокосмос
08:00, 16:00, 23:35 П’ятий
вимiр
09:00 «Мiлен Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»
09:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»

10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 «Андрiй Ромоданов:
«Проза i поезiя мозку»
12:15 Комета-вбивця
13:50 Апокалiпсис: друга
свiтова вiйна
15:00, 18:30, 21:00
«Служба новин
«Соцiальний пульс»
15:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
17:45 Кримiнальнi iсторiї
18:15 «Iпостасi спорту»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Євген Дога
20:00 «Родiон Нахапетов:
вiд П’ятихаток до
Голлiвуду»
21:35 АНЗАКС: обличчя
вiйни
22:35 Всесвiт
00:00 «Латинський
коханець»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Реальна мiстика
10:00 Т/с «Моє кохане
чудовисько»
13:50, 15:30 Т/с
«Адвокат»

18:00 Т/с «Безсмертник.
Рай там, де ти»
19:45 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Країна 03»
23:00 Подiї дня
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, 00:00 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40, 12:20 Х/ф
«Австралiя»
13:30, 14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:15 Т/с «Чорна
троянда»
20:15 Х/ф «Аватар»
23:20 «Мiнкульт»
00:20 Т/с «Заручники»
УТ-1
06:30, 07:00, 08:00, 21:00
Новини
07:20 Ера будiвництва

07:25, 23:30 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
08:35 Телемагазин
09:00 Вiчне
09:10 Х/ф «Анничка»
10:35 Д/ф «Рейх: крах
чорних селекцiонерiв»
11:50 Перша шпальта
12:30 Вiкно в Америку
12:55 Д/ф «Я там був не з
власної волi»
14:40 Європейськi
iгри. Стрiльба кульова.
Стрiльба стендова.
Стрiльба з лука
16:15 Європейськi iгри.
Стрiльба кульова
17:00 Європейськi iгри.
Бокс. Самбо
19:40 Дорогi депутати
20:05 Д/ф «Я - док»
21:30 Європейськi iгри.
Щоденник
21:55 Подорожнi
23:00, 00:00 Пiдсумки
2+2
06:00 Х/ф «День, коли
помер Христос»
09:00 Х/ф «Чингiсхан»
11:40 Х/ф «12 раундiв»
13:50 Т/с «Спрага»
17:30, 19:00 «ДжеДАI»

18:30, 23:30 Новини
«Спецкор»
19:20 «Люстратор 7.62»
20:20 Т/с «Перевiзник-2»
21:20 Х/ф «Солдати
фортуни»
5 КАНАЛ
07:50 Автопiлот-новин
07:55, 12:25, 14:30,
15:10, 18:25, 22:50, 23:55
Погода в Українi
09:15, 14:15 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
10:35, 00:35 Машина часу
11:35 Велика полiтика
13:10, 14:10 День
15:15, 15:37, 16:10, 16:34
Соцiально-патрiотичний
проект «Єдина родина»
17:19, 17:35, 18:15, 20:00
Україна - понад усе!
18:32 Україна-селфi
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
22:32 Пiслязавтра
23:00 Час новин
(росiйською мовою)
23:35 Територiя
закону
00:32 Кримiнальнi
новини

В I В ТО Р О К , 23 Ч Е Р ВНЯ
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Чорний
список»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Паралельний свiт
14:15 Провокатор
15:20, 16:20, 20:20
Громадянська оборона
16:45 Дiстало!
17:45, 22:30 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:30 Т/с «Без права на
помилку»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з Iнтером»
09:20 Т/с «Здрастуй,
мамо»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2»
12:45 «Судовi справи»
13:45, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:35, 16:15 Т/с «Завжди

говори «завжди» 6»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Поверни мою
любов»
K1
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
17:10 «Звана вечеря»
20:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi

уваги»
19:20 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Київський ринг з
Реною Назаровою»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
МЕГА
07:40, 17:40 Мiстична
Україна
08:30, 18:30 Секретнi
територiї
09:20, 19:20 У пошуках
пригод
10:10 Арльберг: окраса
Австрiї
11:10, 13:40 Мисливець
та жертва
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
12:50 Путiвка до пекла
14:30, 20:40 Скарби зi
звалища
15:30, 20:10 Наука
22:30 Таємницi глибин
НОВИЙ КАНАЛ
07:30, 07:35, 07:55 Kids’
Time
07:32 М/с «Барбоскiни»
07:36 М/с «Пiнгвiни

Мадагаскару»
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Х/ф «Зять»
10:00 Т/с «Друзi»
11:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:55 Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
18:15 Абзац!
19:00 Т/с «Останнiй iз
Магiкян».
21:00 Т/с «СашаТаня».
22:00 Х/ф «Вона чоловiк»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
11:30, 22:00 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 5»
13:10 Т/с «Копиновобранцi - 2»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с «Я охоронець»
17:00 «Детективи»
23:40 Т/с «Елементарно»
СТБ
08:25 Х/ф «За сiмейними

обставинами»
11:05, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:00 «МастерШеф 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома».
21:00 «Мiстичнi iсторiї 2 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
00:30 «Один за всiх»
ТЕТ
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:20 Панянка-селянка
16:20, 19:55 Вiталька
16:55, 21:00 Країна У
17:55, 18:55 Т/с «Кухня»
18:25, 19:25 Т/с
«Свiтлофор»
20:30 Дамочки рулять
22:00 Т/с «Ангел або
Демон»
23:00 Щоденники

Темного
ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
09:50, 15:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 АНЗАКС: обличчя
вiйни
12:15 «Секрети
закулiсся з Олександром
Ржавським»
13:10 Кримiнальнi iсторiї
14:00, 22:40 Всесвiт
16:00, 23:35 П’ятий вимiр
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Євген Дога
20:00 На лiнiї вогню
21:30 Вiдлуння
22:10 Iмена-легенди
ТРК «УКРАїНА»
06:05, 14:20, 15:30, 00:20
Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з

Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
12:20, 21:00 Т/с «Країна
03»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Рай там, де ти»
23:00 Подiї дня
КАНАЛ 1+1
06:15, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:30
ТСН: «Телевiзiйна служба
новин»
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, 11:00 «Чотири
весiлля - 3»
12:20 «Чотири весiлля»
13:30, 14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:15 Т/с «Чорна
троянда»
20:15, 21:25 Т/с «Свати
- 3»
22:30 Т/с
«Склiфосовський 3»

23:50 Т/с «Заручники»
УТ-1
09:00 Вiчне
09:15 Подорожнi
10:25 Європейськi iгри.
Фехтування. Плавання.
Бокс
13:30 Уряд на зв»язку з
громадянами
14:05 Фольк-music
15:30 Європейськi iгри.
Баскетбол (Україна-Чехiя)
16:00 Європейськi
iгри. Плавання. Бокс.
Фехтування
18:30 Європейськi iгри.
Баскетбол (УкраїнаТуреччина)
19:25 Д/ф «Я там був не з
власної волi»
21:30 Європейськi iгри.
Щоденник
21:55 Вiйна i мир
23:00, 00:00 Пiдсумки
2+2
06:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 18:30, 23:30
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»

09:40 Д/п «Зброя
майбутнього»
10:40 Д/п «Знищенi за
мить»
12:15 Т/с «Iнспектор
Алекс»
14:00 Х/ф «Вогонь з
пекла»
16:00, 20:20 Т/с
«Перевiзник-2»
17:00 «СуперОблом.
UA-2»
17:35 «6 кадрiв»
19:20 «Секретнi
матерiали»
21:20 Х/ф «Швидкий
вогонь»
5 КАНАЛ
09:15 Гра iнтересiв
09:35 Кордон держави
13:10, 14:10 День
15:35 Дiалоги з
Патрiархом
16:15 Драйв
16:35 Пiслязавтра
17:15, 17:35, 18:14, 18:31
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
23:00 Час новин
(росiйською мовою)

С Е Р Е ДА, 2 4 Ч Е Р ВНЯ
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Чорний
список»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Паралельний свiт
14:15 Провокатор
15:20, 16:20
Громадянська оборона
16:45 Дiстало!
17:45, 22:30 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Без права на
помилку»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з Iнтером»
09:20 Т/с «Здрастуй,
мамо»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2»
12:45 «Судовi справи»

13:45, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:35, 16:15 Т/с «Завжди
говори «завжди» 7»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
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»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»

13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
МЕГА
07:40, 17:40 Мiстична
Україна
08:30, 18:30 Секретнi
територiї
09:20, 19:20 У пошуках
пригод
10:10 Шлях тигра
11:10, 13:40 Мисливець
та жертва
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
12:50 Путiвка до пекла
14:30, 20:40 Скарби зi
звалища
15:30, 20:10 Наука
22:30 Таємницi глибин

НОВИЙ КАНАЛ
07:30, 07:35, 07:55 Kids’
Time
07:32 М/с «Барбоскiни»
07:36 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Друзi»
11:55 Т/с «Татусевi
дочки»
15:55 Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
18:15 Абзац!
19:00 Т/с «Останнiй iз
Магiкян».
21:00 Т/с «СашаТаня»
22:00 Х/ф «Любов на
островi»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
11:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 5»
13:10 Т/с «Копиновобранцi - 2»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»

15:15, 19:30 Т/с «Я охоронець»
17:00 «Детективи»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 9»
СТБ
08:10 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
10:05, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
11:00 «МастерШеф 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома».
21:00 «Мiстичнi iсторiї 2 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Давай поговоримо
про секс»
ТЕТ
06:50 М/с «Машинi казки»
07:15 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»

12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:40 Панянка-селянка
15:40, 19:55 Вiталька
16:55, 21:00 Країна У
17:55, 18:55 Т/с «Кухня»
18:25, 19:25 Т/с
«Свiтлофор»
20:30 Дамочки рулять
22:00 Т/с «Ангел або
Демон»
ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Вiдлуння
11:30 Iмена-легенди
12:10 «Джаз-коло»
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:00, 22:00 Всесвiт
15:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
16:00, 23:00 П’ятий вимiр
17:45 Кримiнальнi iсторiї
18:10 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»

19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Євген Дога
21:30 «Глобал - 3000»
23:30 «Натхнення»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
12:20, 21:00 Т/с «Країна
03»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Рай там, де ти»
23:00 Подiї дня
КАНАЛ 1+1
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20, 20:15, 21:25
Т/с «Свати - 3»
13:30, 14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:15 Т/с «Чорна
троянда»

22:30 Т/с
«Склiфосовський 3»
УТ-1
09:00 Вiчне
09:20 Д/ф «Я - док»
10:25 Європейськi iгри.
Фехтування. Плавання.
Бокс
13:30 Вiйна i мир
14:30 Казки Лiрника
Сашка
14:40 Мультфiльм
14:45 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
15:30 Європейськi
iгри. Плавання. Бокс.
Фехтування
18:20 Європейськi
iгри. Пляжний футбол
(Україна-Азербайджан)
19:40 ДебатиPRO
21:35 Європейськi iгри.
Щоденник
22:00 Слiдство. Iнфо
2+2
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Д/п «Зброя
майбутнього»
10:40 Д/п «Знищенi за

мить»
12:15 Х/ф «Жах з-пiд
землi»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:00, 20:20 Т/с
«Перевiзник-2»
17:00 «СуперОблом.
UA-2»
17:35 «6 кадрiв»
19:20 Д/п «Страшне
завтра»
21:20 Х/ф «Рукопашний
бiй»
5 КАНАЛ
07:50 Автопiлот-новини
09:25, 09:50, 13:25, 13:55,
16:55, 17:25 Погода на
курортах
13:10, 14:10 День
14:35 Гра iнтересiв
15:35 Модне здоров’я
16:10, 16:32, 17:15, 17:35,
18:15, 20:00 Україна понад усе!
18:35 Невигаданi iсторiї
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
22:30 Клуб реформ
23:40 Бiзнес час

Ч Е ТВ Е Р , 2 5 Ч Е Р ВНЯ
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Чорний
список»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Паралельний свiт
14:20 Провокатор
15:20, 16:20
Громадянська оборона
16:45 Дiстало!
17:45, 22:30 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:30 Т/с «Без права на
помилку»
ІНТЕР
09:20 Т/с «Здрастуй,
мамо»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2»
12:45 «Судовi справи»
13:45, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:35, 16:15 Т/с «Завжди
говори «завжди» 7»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Поверни мою
любов»
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»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор Хаус»
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
13:10, 15:10, 23:50

«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 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»
МЕГА
08:30, 18:30 Секретнi
територiї
09:20, 19:20 У пошуках
пригод
10:10, 22:30 Таємницi
глибин
11:10, 13:40 Мисливець
та жертва
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
12:50 Путiвка до пекла
14:30, 20:40 Скарби зi
звалища
15:30, 20:10 Наука

НОВИЙ КАНАЛ
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Друзi»
11:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:55 Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
18:15 Абзац!
19:00 Т/с «Останнiй iз
Магiкян».
21:00 Т/с «СашаТаня»
22:00 Х/ф «Фанатки
на снiданок не
залишаються»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
11:30, 22:00 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 9»
13:10 Т/с «Копиновобранцi - 2»
15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с «Я охоронець»
17:00 «Детективи»

23:40 Т/с «Елементарно»
СТБ
08:20 «Зiркове життя.
Зорянi власницi»
09:15 «Вагiтна в 16»
10:15 «Дочки-матерi»
11:10, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:05 «МастерШеф 4»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома».
21:00 «Мiстичнi iсторiї 2 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Я соромлюся
свого тiла»
ТЕТ
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:30 Панянка-селянка
15:30, 19:55 Вiталька
16:55, 21:00 Країна У
17:55, 18:55 Т/с «Кухня»

18:25, 19:25 Т/с
«Свiтлофор»
20:30 Дамочки рулять
22:00 Т/с «Ангел або
Демон»
ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Служба новин
«Соцiальний пульс»
09:50, 15:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 На лiнiї
вогню
12:15 «Щоденник для
батькiв»
13:10, 17:45 Кримiнальнi
iсторiї
14:00, 22:40 Всесвiт
16:00, 23:35 П’ятий вимiр
18:20 «Ландшафтнi iгри»
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Людмила
Гурченко
21:30 Rock Time з Петром
Полтарєвим
22:10 Iмена-легенди

ТРК «УКРАїНА»
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
12:20, 21:00 Т/с «Країна
03»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Рай там, де ти»
23:00 Подiї дня
КАНАЛ 1+1
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20, 20:15, 21:25
Т/с «Свати - 3»
13:30, 14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:15 Т/с «Чорна
троянда»
22:30 Т/с
«Склiфосовський 3»
УТ-1
09:00 Вiчне
09:15 Казки Лiрника

Сашка
09:25 Мультфiльм
10:00 Європейськi iгри.
Баскетбол (УкраїнаБельгiя)
10:30 Європейськi iгри.
Дзюдо. Бокс. Фехтування
14:35 Слiдство. Iнфо
15:30 Європейськi iгри.
Плавання. Бокс. Дзюдо
19:40 Європейськi
iгри. Пляжний футбол
(Україна-Португалiя)
21:35 Європейськi iгри.
Щоденник
22:00 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
2+2
08:40, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 18:30, 23:30
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Д/п «Зброя
майбутнього»
10:40 Д/п «Знищенi за
мить»
12:15 Х/ф «Апокалiпсис
Стоунхенджа»
14:00 Т/с «Iнспектор

Алекс»
16:00, 20:20 Т/с
«Перевiзник-2»
17:00 «СуперОблом.
UA-2»
17:35 «6 кадрiв»
19:20 Д/п «Страшне
завтра»
21:20 Х/ф «Виворiт мiста»
5 КАНАЛ
07:50 Автопiлот-новини
07:55, 12:25, 14:55,
15:55, 18:25, 22:50, 23:55
Погода в Українi
08:45 Драйв
09:35 Майстри Ремонту
11:35 Час. Пiдсумки дня
13:10, 14:35 День
15:35 Монастирi
16:15, 17:15, 17:35, 18:15,
18:31, 20:00 Україна понад усе!
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
22:30 Твоя влада
23:00 Час новин
(росiйською мовою)
00:32 Кримiнальнi новини
00:35 Велика полiтика
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’ЯТ Н ИЦ Я, 2 6 Ч Е Р ВНЯ
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Чорний
список»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Паралельний свiт
14:15 Провокатор
15:20, 16:20
Громадянська оборона
16:45 Дiстало!
17:45, 22:30 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:30 Т/с «Без права на
помилку»
ІНТЕР
09:20 Т/с «Здрастуй,
мамо»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським 2»
12:45 «Судовi справи»
13:45, 14:20 «Сiмейний
суд»

15:35, 16:15 Т/с «Завжди
говори «завжди» 7»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
K1
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка»
15:00, 20:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 «КВН»
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
13:10, 15:10, 23:50

«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55, 18:55
«Вiдкритий мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Якiсне життя»
МЕГА
08:30, 18:30 Секретнi
територiї
09:20, 19:20 У пошуках
пригод
10:10 Таємницi глибин
11:10, 13:40 Мисливець
та жертва
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
12:50 Путiвка до пекла
14:30, 20:40 Скарби зi
звалища
15:30, 20:10 Наука
22:30 Дика Польща
23:30 Шокуюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
07:30, 07:35, 07:55 Kids’
Time
07:32 М/с «Барбоскiни»
07:36 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Друзi»
11:55 Т/с «Татусевi
дочки»
15:55 Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
18:15 Абзац!
19:00 Т/с «Останнiй iз
Магiкян».
21:00 Т/с «СашаТаня».
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:10 «Кримiнальнi
справи»
10:05 Т/с «Коломбо»
11:40 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 9»
13:10 Т/с «Копи-

новобранцi - 3»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с «Я - охоронець»
17:00 «Детективи»
19:30 Х/ф «Навiть не
думай - 2»
21:30 Х/ф «Обмiн тiлами»
СТБ
08:05 Х/ф «Аварiя - дочка
мента»
10:00 Х/ф «Катерина»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:45 Т/с «Коли ми
вдома».
20:00 Х/ф «З привiтом,
Козаностра».
22:35 Х/ф «Привiт,
Кiндер!»
ТЕТ
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за

тиждень
13:40 Панянка-селянка
15:40 Вiталька
17:00 Країна У
18:00 Х/ф «Люди в
чорному»
19:50 Х/ф «Один вдома 4»
21:20 Х/ф «Правдива
брехня»
ТОНіС
09:50, 18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Rock Time з Петром
Полтарєвим
11:40 Iмена-легенди
12:15 «Свiтськi хронiки»
13:10, 17:45 Кримiнальнi
iсторiї
14:00, 22:35 Всесвiт
15:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
16:00, 23:35 П’ятий вимiр
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Людмила
Гурченко

21:35 «Тарапунька:
аншлаг довжиною в
життя»
ТРК «УКРАїНА»
09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
12:20, 21:00 Т/с «Країна
03»
18:00 Т/с «Безсмертник.
Рай там, де ти»
КАНАЛ 1+1
09:40 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20 Т/с «Свати
- 3»
13:30, 14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:15 Т/с «Чорна
троянда»
20:20 «Мультибарбара
2015»
21:00 «Вечiрнiй Київ»
23:10 «Свiтське життя»

УТ-1
09:00 Вiчне
09:15 Казки Лiрника
Сашка
09:25 Мультфiльм
10:00 Європейськi iгри.
Фехтування. Дзюдо. Бокс
13:30 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
14:00 Вiра. Надiя. Любов
15:30 Європейськi iгри.
Фехтування. Плавання.
Бокс. Дзюдо
19:30 Європейськi
iгри. Пляжний футбол
(Швейцарiя-Україна)
21:35 Європейськi iгри.
Щоденник
22:00 Перша студiя
2+2
08:10 «ПАТРIОТ.UA з
Наталкою Якимович»
08:40, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 18:30 Новини
«Спецкор»
09:30 «Люстратор 7.62»
09:40 Д/п «Зброя

майбутнього»
10:40 Д/п «Знищенi за
мить»
12:15 Х/ф «Випробування
вогнем»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:00 Т/с «Перевiзник-2»
17:00 «СуперОблом.
UA-2»
17:35 «6 кадрiв»
19:20 Х/ф «Iнферно»
21:10 Х/ф «Втiкачi»
5 КАНАЛ
13:10, 14:10 День
14:35 Феєрiя мандрiв
15:35 Капiтал
16:15, 16:30, 17:15,
17:35, 18:14, 18:35, 20:00
Україна - понад усе!
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
22:30, 23:25 Кiно з
Я.Соколовою
23:00 Час новин
(росiйською мовою)
23:50 Гра iнтересiв

СУБОТ А , 27 Ч Е Р ВНЯ
ICTV
09:40 Секретний фронт
10:40 Антизомбi
11:35 Дiстало!
12:30, 13:00
Громадянська оборона
12:45 Факти. День
13:45 Iнсайдер
14:40 Т/с «Без права на
помилку»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Подорож до
центру Землi»
21:55 Х/ф «Три
мушкетери»
ІНТЕР
08:40 «Школа доктора
Комаровського»
09:30 Х/ф «Бережiть
жiнок»
12:00 Т/с «Одружити
Казанову»
16:00 Х/ф «Погана
сусiдка»
18:00, 20:30 Т/с «Братськi

узи»
20:00 «Подробицi»
22:30 Т/с «Здрастуй,
мамо»
K1
08:10 «Звана вечеря»
11:00 «Рецепти щастя.
Нова iсторiя»
11:50 Х/ф «Великий
примарний порятунок»
13:40 «Файна Юкрайна»
16:15 «Орел i Решка»
17:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
18:10 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
22:00 «КВН»
ТРК «КИїВ»
08:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Я люблю тебе,
Україно!»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi

телевiзiйнi новини»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
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»
МЕГА
08:30, 02:20 У пошуках
iстини
10:10, 21:00 Воїни Гiтлера
13:00 Таємницi глибин
14:00 Дика Польща
15:00 Невiдомий Китай
16:00 У пошуках пригод
18:30 Мiстична Україна
00:00 Шокуюче вiдео
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids’ Time
06:05 М/с «Губка Боб
Квадратнi Штани»
07:10 Уральськi пельменi
09:00 Ревiзор

11:20 Пристрастi за
Ревiзором
13:20 Х/ф «Любов на
островi»
15:05 Х/ф «Вона чоловiк»
17:10 Х/ф «Вiдмiнниця
легкої поведiнки»
19:00 Х/ф «Вищий
пiлотаж».
21:00 Х/ф «Руйнiвник».
НТН
11:30 «Речовий доказ».
Диявольське мистецтво
12:00 «Головний свiдок»
12:50 «Випадковий
свiдок»
13:30 «Правда життя»
14:00 Х/ф «Обмiн тiлами»
16:00 Т/с
«Далекобiйники»
19:30 Т/с «Грабуй
награбоване»
21:15 Т/с «Удар у
вiдповiдь - 3»
СТБ

09:00 «Все буде смачно!»
10:15 Х/ф «Аварiя - дочка
мента»
12:15 Т/с «Коли ми
вдома»
13:50 Х/ф «З привiтом,
Козаностра»
15:45 Х/ф «Привiт,
кiндер!»
18:00 Х/ф «Вийшов
їжачок з туману»
22:15 Х/ф «Зимовий сон»
ТЕТ
08:30 М/с «Смiшарики»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:45 М/ф «Покемон:
Джирачi - виконувач
бажань»
12:05 М/ф «Планета 51»
13:50 Х/ф «Русалонька»
15:00 Х/ф «Шкiльний
мюзикл»
16:50 Х/ф «Гарячi голови

2»
18:20 Х/ф «Один вдома 4»
20:00 Вiталька
21:35 Країна У
23:00 Даєш молодь
ТОНіС
10:00 «Тарапунька:
аншлаг довжиною в
життя»
11:15 Х/ф «Джейн Ейр»
14:00 За сiм морiв
15:00 Всесвiт
16:10 «Мистецтво i час»
16:30 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
16:50 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
17:10 Концерт Михайла
Поплавського «Я українець!»
18:50 Водне життя
19:50 Дива Сонячної
системи
21:00 «Секрети
закулiсся з Олександром
Ржавським»
21:30 Iмена-легенди

22:40 Х/ф «11:14»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:15 Т/с «Адвокат»
10:00 Реальна мiстика
10:50 Х/ф «Вiддаленi
наслiдки»
13:00, 15:20 Т/с «Не йди»
17:10, 19:40 Т/с
«Вiдбиток кохання»
21:50 Х/ф «Чого хочуть
чоловiка»
23:50 Таємний код
зламаний. Їжа
КАНАЛ 1+1
09:00 «Свiтське життя»
10:00 Х/ф «Сашко, любов
моя»
13:45 «Сказочная Русь»
14:20 «Вечiрнiй Київ»
16:30, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
23:25 «Веселий песець»
УТ-1

09:00 Перша студiя
10:00 Європейськi iгри.
Фехтування. Плавання.
Дзюдо
14:30 Свiтло
15:30 Європейськi iгри.
Фехтування. Плавання.
Бокс. Дзюдо
19:30 Європейськi iгри.
Фехтування. Пляжний
футбол
21:00 Новини
21:30 Європейськi iгри.
Щоденник
21:55 Утеодин з Майклом
Щуром
22:30 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
2+2
09:40 «Вайпаут»
12:00 «Top Gear»
13:00 «ДжеДАI»
14:00 Т/с «Атлантида»
16:00 Х/ф «Команда «А»
18:20 Х/ф «Подвiйнi
неприємностi»
20:10 Х/ф «Шанхайський

полудень»
22:15 Х/ф «Iнферно»
5 КАНАЛ
09:15 Мамина школа
09:35 Укравтоконтинент
09:50 Снiданок з Iскрою
10:35 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
11:10 Автопiлот-тест
11:35 Майстри Ремонту
13:10 Драйв
14:10 Капiтал
14:35 Хронiка дня
15:35 Особливий погляд
16:17 Палата
16:31 Феєрiя мандрiв
17:15 Мiграцiйний вектор
18:05 Фiнансовий
тиждень
18:35 Фактор безпеки
19:35, 20:15, 20:35
Україна - понад усе!
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:35 Україна-селфi
22:50 Гра iнтересiв

Н ЕДIЛЯ, 28 Ч Е Р ВНЯ
ICTV
06:35 Т/с «Леся+Рома»
08:40 Зiрка YouTube
11:10 Дивитись усiм!
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Iнструкцiї не
додаються»
14:55 Х/ф «Подорож до
центру Землi»
16:40 Х/ф «Три
мушкетери»
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Сахара»
22:50 Х/ф «Золото
дурнiв»
ІНТЕР
08:15 «Вдалий проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка»
10:55 Т/с «Одружити
Казанову»
14:05 Т/с «Братськi узи»
18:05, 21:30 Т/с «Птах у
клiтцi».
20:00 «Подробицi тижня»
23:25 Т/с «Здрастуй,
мамо»
K1

09:10 М/ф «Дон Кiхот»
10:50 Х/ф «Великий
примарний порятунок»
12:40 «Розсмiши комiка»
13:35 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
14:20 «Орел i Решка»
15:15 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
18:10 «Вечiрнiй квартал»
20:00 Х/ф «План гри»
22:00 «КВН»

22:30 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

ТРК «КИїВ»
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»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»

НОВИЙ КАНАЛ
08:00 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
10:45 Х/ф «Фанатки
на снiданок не
залишаються»
12:50 Х/ф «Вищий
пiлотаж»
14:50 Х/ф «Передвiсники
бурi»
16:40 Х/ф «Руйнiвник»
18:50 Х/ф «Пiдйом iз
глибини».
21:00 Х/ф «Первiсне зло».
22:55 Х/ф «Посейдон
Рекс».

МЕГА
08:30 У пошуках iстини
10:10 Охоронцi Гiтлера
13:00 Невiдомий Китай
16:00 У пошуках пригод
18:30 Мiстична Україна
21:00 Воїни Гiтлера

НТН
11:30 «Легенди карного
розшуку». Король
контрабандистiв Гоша
Цiлiндер
12:00 «Агенти впливу»
12:55, 22:40 «Випадковий
свiдок»
13:40 Х/ф «Усе як слiд!»
15:20 Х/ф «Навiть не
думай - 2»
17:15 «Велика рiзниця поукраїнськи»
19:00 Т/с «Полювання на
Вервольфа»
23:00 «Головний свiдок»
СТБ
09:45 «Караоке на
Майданi»
10:45 Х/ф «Вийшов
їжачок з туману»
15:10 «Мiстичнi iсторiї 2 з
Павлом Костiциним»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55 Х/ф «Не квап
кохання»
22:05 «Я соромлюся

Передплачуйте газету «Вишгород».

ТУТ МОЖЕ
БУТИ ВАША
РЕКЛАМА

свого тiла»
ТЕТ
08:30 М/с «Смiшарики»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:50 М/с «Мiкi Маус»
11:00 М/ф «Планета 51»
14:00 Х/ф «Злодiй i його
учитель»
15:10 Х/ф «Гарячi голови
2»
16:40 Х/ф «Шкiльний
мюзикл»
18:30 Х/ф «Люди в
чорному»
20:20 Х/ф «Люди в
чорному 2»
22:10 Х/ф «Явище»
ТОНіС
09:50 Дива Сонячної
системи
11:15 Х/ф «Вдова з
острова Сен-П’єр»
14:00 Teen-клуб

15:00 П’ятий вимiр
16:00 Дива блакитної
планети. Сiм континентiв
17:00 «Музичнопоетичний вечiр Анатолiя
Матвiйчука «Зерна»
18:50 Водне життя
20:00, 04:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Iмена-легенди
22:00 Х/ф «Принц
Ютландiї»
ТРК «УКРАїНА»
11:20 Т/с «Нагору
тормашками»
15:10 Х/ф «Чого хочуть
чоловiки»
17:10, 20:00 Т/с «Зведена
сестра»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
22:00 Х/ф «Вiддаленi
наслiдки»
КАНАЛ 1+1
09:00 Лотерея «Лото-

забава»
09:40 М/ф «Ескiмоска - 2:
Пригоди в Арктицi»
09:45 «Маша i ведмiдь»
10:15 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
11:00 «Свiт навиворiт:
Латинська Америка»
12:05 «Iнспектор
Фреймут»
13:50 «Територiя обману»
15:00 «Повернiть менi
красу»
16:20 «Чотири весiлля 4»
17:40 Х/ф «Афоня»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Моє нове
життя»
УТ-1
09:00 Як це?
09:25 Хто в домi хазяїн?
09:45 Казки Лiрника
Сашка
10:00 Школа Мерi
Поппiнс
10:15 Хочу бути
11:00 Європейськi iгри.
Волейбол

12:40 Український корт
13:30 Д/ф «Василь
Симоненко. Тиша i грiм»
14:00 Фольк-music
15:30 Європейськi iгри.
Пляжний футбол. Матч
за третє мiсце. Пляжний
футбол. Фiнал. Дзюдо
18:00 Театральнi сезони
18:30 Європейськi iгри.
Щоденник
18:55 Європейськi iгри.
Церемонiя закриття
21:20 Новини
21:55 Перша шпальта
22:30 Альтернативна
музика
2+2
09:00 «Бушидо»
09:40 «Легенди
кiкбоксингу»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 Д/п «Страшне
завтра»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 Т/с «Бiблiя. Шлях
апостолiв»

15:45 Х/ф «Слiдопит»
17:45 Х/ф «Шанхайський
полудень»
20:00 Х/ф «Команда «А»
22:15 Х/ф «Чужий проти
Чужого»
5 КАНАЛ
09:50 Снiданок з Iскрою
10:10 Кордон держави
10:35 Фактор безпеки
11:35 Технопарк
12:15 Модне здоров’я
13:05 Дiалоги з
Патрiархом
13:35 Монастирi
14:15 Мамина школа
15:35 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
16:10, 16:40, 17:10, 17:35
Соцiально-патрiотичний
проект «Єдина родина»
18:30 Вiкно в Європу
19:25, 20:35 Україна понад усе!
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:20 В кабiнетах

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Всі види юридичних
послуг. Адвокат
Тел: (096) 983-72-46
Пропала кішечка — чорна, гладкошерста, стерилізована. Після операції на животику шерсть виголена.
Будь ласка, хто знайде, телефонуйте: (067) 58-16-433 або (093) 966-8254. Винагороду гарантую
Фірмовий магазин ПАТ “Оболонь”
в м. Вишгороді
запрошує на роботу

продавців (вантажників)
Звертайтися за адресою:
м. Київ, вул. Богатирська 3,
відділ кадрів
тел. 501-65-04, e-mail-hr@kiev.obolon.ua

Повідомляємо, що ТОВ "Транспортна технологічна компанія" втратила правовстановлювальний документ, а саме:
Мирову угоду, затверджену
ухвалою Господарського суду
міста Києва від 03.06.2008 р.,
угоду по справі № 30/237. Зазначений документ вважати
втраченим.

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Школярці із зони АТО потрібен навчальний
стіл. Будемо раді наданій допомозі.
Тел: (095) 770-64-32

ПРОДАМ
Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Земельну ділянку 10 сот. Акт приватизації.
Тел. (063) 654-09-65
Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген

