НАЗВАТИ ОДНУ З ВУЛИЦЬ АБО ПЛОЩ МІСТА ВИШГОРОДА ІМЕНЕМ ВІКТОРА РЕШЕТНЯКА
ТА НАДАТИ ЙОМУ ЗВАННЯ «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА ВИШГОРОДА» І «ПОЧЕСНИЙ
ГРОМАДЯНИН ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ»
Влас. інф.
Громадська рада, в свою чергу, зареєструвала
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
відповідне звернення до Вишгородської міської ради.
Листи і дзвінки вишгородців продовжують надходити.
З такою пропозицією звернулась до Громад22 червня о 21:30 — через спілкування у соської ради ініціативна група вишгородців: голова ціальних мережах — на площі Т. Шевченка у ВишГромадської ради Ігор ТИХАН, депутат міськради городі, біля пам’ятника покровителям міста свв.
VI скликання Віталій КУТАФ’ЄВ, головний редак- Борису і Глібу, зібралися люди різного віку. Хвилитор газети «Вишгород» Марина КОЧЕЛІСОВА,
ною мовчання пом’янули Вишгородського міського
мовознавець і письменниця Тетяна КОРОЛЬОВА, голову Віктора Решетняка, який передчасно пішов
голова ВРГО «Чорнобиль-86» Ігор МАГАЛА, член із життя 14 червня 2015 р. У дев’ятий день по смеррайонної організації ветеранів війни та праці Олек- ті Віктора Олександровича вишгородська громада
сандр САКЕР та інші.
запалила свічки пам’яті.
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Вислювлюємо
щирі співчуття родині, близьким, соратникам Віктора
Решетняка та жителям міста Вишгорода в зв’язку з його
смертю
Мер міста
Раквере
Міхкел ЮХКАМІ
Голова місцевої
ради Раду
Тоомас ВАРЕК

На фото: Під час візиту до Вишгорода у березні 2015 р.

Міста-побратими

СМЕРТЬ мера
Вишгорода
Сайт: м. Санс, Франція

Висловлюємо щирі співчуття
ДЖЕРЕЛО: L’independаnt de l’ Yonne 16.06.2015
Страшна новина про втрату сколихнула всю
українську діаспору та численних друзів, колег
і знайомих у місті Сансі у Франції. Віктор Решетняк обіймав посаду мера Вишгорода другий термін та вже близько 20 років українське містечко
Вишгород пов’язано з французьким містечком
Сансом децентралізованою співпрацею.
Раптова смерть Віктора Решетняка вразила
багатьох жителів Санса. Мер Вишгорода багато
разів відвідував наше місто. Адже вже майже протягом двадцяти років Вишгород і Санс підтримують
стосунки між меріями та медичними закладами.
Особлива увага приділяється обміну досвідом між
медичними співробітниками та покращенню кваліфікації українських лікарів у Сансі під керівництвом
лікаря Кріст’яна Лялює.
На міжнародному ярмарку, який відбувся у місті
Санс у 2012 році, делегація під керівництвом лікаря

Віктора Решетняка перебувала декілька днів.
«Це була людина динамічна, душевна та щедра. Він приймав нас навіть у своєму особистому
будинку», — каже Марі-Поль Шаппюї, заступник
мера у відставці, яка у березні цього року відвідала
мера Вишгорода Віктора Решетняка разом із опозиційним муніципальним радником Олександрою
Ленейн. (Марі-Поль Шаппюї під час перебування
була відзначена званням «Почесний громадянин
міста Вишгорода»). — «Віктор Решетняк перетворив Вишгород на місто европейського рівня, модернізував лікарню. Щоразу, коли він приїздив до
Санса, він надихався квітковими насадженнями та
ландшафтним озелененням — в результаті прекрасна алея дружби міст-побратимів з’явилася у
Вишгороді».
Релігійна церемонія прощання з Решетняком
Віктором Олександровичем відбулася у церкві свв.
Бориса та Гліба, яка розташована на високих схилах Київського моря у Вишгороді.

DÉCÈS DU MAIRE DE VYSHGOROD
ДЖЕРЕЛО:
http://ville-sens.fr/index.php/Toutes%20les%20actualit%C3%A9s?idpage=452&idmetaco
ntenu=15695
Marie-Louise Fort, Député-maire et le conseil municipal ont appris avec une grande émotion le décès de Victor A. Reshetnyak.
Les élus municipaux de la Ville de Sens ont fait part de leur tristesse et de leurs sincères
condoléances et ont tenu à partager la peine de sa famille et de ses proches.
Victor A. Reshetnyak n’avait jamais cessé, ces dernières années de tisser des liens d’amitiés, qui unissent au
ourd’hui nos deux villes, Vyshgorod et Sens. Tous ceux qui ceuvrent à l’amitié francoukrainienne sont ici dans la peine.
Marie-Louise Fort, Député-maire et le conseil municipal de Sens saluent notamment
l’implication de Victor A. Reshetnyak en faveur de la coopération dans le domaine de la santé
avec des échanges de praticiens entre nos centres hospitaliers, ce à quoi il attachait beaucoup
d’importance et d’apport personnel.

Поминання
Ольга ДЯЧЕНКО
Хвилина болю і скорботи,
А вогник свічки мерехтить.
В минулім — будні і турботи,
Життя — немов єдина мить.
Притихло місто у печалі,
Він тут лишив свої сліди:
Тож місту розцвітати й далі,
Ростити діток і сади.

Увічнити пам’ять Віктора Решетняка
Ольга КУКСЕНОК, 78 років

Редакційна пошта

Читаю газету «Вишгород» № 25’2015 і плачу. Ми лише зараз зрозуміли,
кого втратили. Бути керівником нелегко, особливо у перехідні часи, а Віктор
Олександрович зумів розворушити Вишгород, відродив давно забуте і започаткував багато нового і хорошого, вічна йому пам’ять.
Підтримую пропозицію багатьох вишгородців — надати площі біля БК
«Енергетик» ім’я Віктора Решетняка, нашого міського голови, чудового лікаря
і небайдужої людини. Пишу від імені всієї нашої родини: я, Ольга Куксенок, і
Тамара, Іван, Валерій Горобці, Тетяна й Ольга Шведун.

Спасибі, вишгородці,
за щиру підтримку

Позачергова сесія

Про повноваження
міського голови
25 червня відбулася позачергова
47 сесія Вишгородської міської ради
VI скликання. Присутні на засіданні 26
міських депутатів хвилиною мовчання
вшанували депутата міськради Валентину Супрун і Вишгородського міського голову Віктора Решетняка.
Обранці міської громади взяли до
відома припинення повноважень депутата В. Супрун і дострокове припинення
повноважень міського голови В. Решетняка та ухвалили звернутися до Верховної Ради України з клопотанням щодо
призначення позачергових виборів Вишгородського міського голови.
Починаючи з 25.06.2015 р. до моменту початку повноважень міського голови,
обраного на позачергових виборах, або
до дня відкриття першої сесії Вишгородської міської ради, обраної на чергових
місцевих виборах, повноваження міського голови здійснює секретар Вишгородської міської ради Марія Решетнікова.
Рішення від 25.06.2015 р. № 47/1
див. на офіційному сайті міськради
або на сайті газети

Марі-Луїз Форт, заступник мера і секретар міської ради, повідомляє, що з великим хвилюванням дізналася про смерть
Віктора Решетняка.
В останні роки, як ніколи, зросли дружні зв’язки наших міст — і цьому особливо
сприяв Вишгородський міський голова,
особистим внеском якого є насамперед
співробітництво в галузі медицини, обмін
фахівцями та укріплення франко-української дружби.
Адміністрація муніципалітету Санса висловлює глибокий сум і співчуття рідним і
близьким Віктора Олександровича та поділяє їхній біль.

Toutes les actualités

Пряма мова
Ольга РЕШЕТНЯК
Не мають значення ані звання, ані посада. Є просто батько та дитина. Є той
непорушний зв’язок, який навіть «їй»
не під силу розірвати. Коли я думаю
про Батька, то згадую тривале близьке
спілкування з Людиною, яка кожної миті
відкривала мені світ. Світ життя. Мене

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

переповнює почуття любові й поваги до
нього і водночас — нестерпного болю від
втрати. Його жага до життя підкорювала
й захоплювала людей. Мудрий і добрий,
терплячий і щирий — він залишався собою в усіх життєвих перепетіях.
Я вдячна всім людям, які розділяють
нашу втрату та сумують із нашою родиною.
Вдячна адміністративному корпусу, церкві свв. Бориса і Гліба, військовим, працівникам міліції за ту неймовірну працю, яку
вони зробили в організації прощання, вдячна колективу Вишгородської ЦРЛ за кожне
слово та кожну сльозу, вдячна вірним друзям нашої родини, які з нами вже понад 30
років.
Не буває так, щоб усі люди думали однаково. І я вдячна опонентам, які гідно, без
брудних наклепів та хворих фантазій, обстоювали свою думку. Це гідна поведінка
людей, які зробили себе самі.
Але більш за все хочу подякувати та
вклонитися мешканцям міста Вишгорода

та Вишгородського району. Саме ви врятували мене і від страшних думок, і від безглуздих дій. Вашу щиру підтримку я відчувала в кожному погляді. Це надає сил жити
далі. Низький вам уклін.
Ваша тисячна присутність ще раз підтвердила жалюгідність та нікчемність
брудних дій замовника та виконавців, які
впродовж останніх років систематично,
з хворобливою уявою та непрофесійним
псевдожурналістським слоганом, скорочували життя людині своїми наклепами. У латині є добрий вислів: «І слово лікує, і слово
вбиває, користуйся з розумом».
Чи це не привід замислитися, що ти
можеш розказати про себе та свої вчинки
дитині? Чому ти її можеш навчити? Що ти
можеш їй залишити? Мені мій Батько залишив найголовніше і найдорожче — відчуття гідності, можливість завжди високо
тримати голову і ніколи не відводити очей.
Ані краплі сорому — ні за його дії, ні за його
життя. Дякую, Тату.

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

2

27 червня

Вишгород

2015 року

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

До війни в українців ставлення особливе — в усіх поколінь. Тому у День пам’яті і скорботи 22 червня до братської
могили на вул. Шкільній у Вишгороді, де поховані захисники і визволителі Вишгорода, що загинули у 1941 і 1943 рр.,
прийшли фронтовики, ветерани військової служби і праці,
представники державної та місцевої влади — уклонитися
солдатському подвигу і подякувати за життя. Хвилиною
мовчання вшанували пам’ять загиблих і нагадали про увагу до живих.
З ініціативи Вишгородського міського голови Віктора Решетняка однією з найперших міських програм була «Програма
підтримки міської ради ветеранів війни і праці». Учасники і діти
війни, партизани та репресовані тощо проходили щорічну диспансеризацію. Найнужденнішим була організована стоматологічна допомога (протезування), вони отримували продуктові
набори від міської ради до Дня Перемоги, Дня людей похилого
віку, Дня інвалідів.
Сивочолі вишгородці одержують не лише матеріальну до-

помогу, вони беруть участь у всіх загальноміських заходах,
зустрічах з молоддю, екскурсіях і, у найкращих українських
традиціях, — у громадському житті (про це завжди з гордістю
говорив на європейських форумах Вишгородський міський голова Віктор Решетняк).
У вирішенні усіх питань життєдіяльності міста влада дослухається до старійшин, їхнього досвіду і мудрості. Хор «Ветеран» (керівник Анна Покровська) успішно виступає на святах і
залучає до патріотичного виховання дитячі ансамблі «Спадкоємці переможців» і «Домісолька» (керівник — той же).
Та от одна проблема впродовж багатьох років не була
розв’язана: міська рада ветеранів не мала власного приміщення. Збиралися то у міському центрі творчості «Джерело», то у
військкоматі. Вишгородський міський голова, син фронтовика,
брав до серця турботи літніх людей. І от, за його дорученням,
питання вирішено.
Найактивніше попрацював депутат округу, голова громадської організації «Вишгород — наш дім» Володимир Лісогор.
Відтепер ветерани-вишгородці мають власний офіс: 19 червня
2015 р. міська громадська організація Української ради ветеранів війни, праці та військової служби отримала приміщення

Ми
не хочемо
війни!
20 червня у с. Пиляві на території меморіалу Пам’яті відбулося захоронення до братської могили останків 61 воїна Радянської
армії.
У пошуковій роботі взяли участь український благодійний фонд пошуку «Пам’ять»
(голова М. Крисько), Міжнародна ГО «Червона
зірка», пошукові групи ім. генерала Ватутіна
(командир М. Петров), «Вертикаль» (командир
В. Жарко), «Перемога» (командир О. Тарасюк),
група ім. отамана Орлика (командир В. Г. Коротя), військово-історична група морської піхоти
Пінської (Дніпровської) флотилії (командир Д.
Філоненко).
Вони знайшли останки 28 воїнів, які загинули в боях 1943 р. при форсуванні Дніпра поблизу с. Пилява, 14 – при обороні Лютізького
плацдарму, 15 – при захопленні Букринського
плацдарму, 4 воїни (1941 р.) – при обороні Києва поблизу с. Юріївка Києво-Святошинського
району.
За християнським звичаєм відбулася поми-

Дві наради

на вул. Б. Хмельницького, 7.
«Це прощальний подарунок від нашого мера, який пішов
у кращий із світів, — кажуть, витираючи сльози, старенькі. —
Царство Небесне Віктору Решетняку, а його команді — продовжувати роботу на благо міста».

Нитка надії

Влас. інф.
ФОТО — сайт газети
«Сегодня»

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

нальна панахида, яку провів митрофорний протоієрей Богдан Токальський.
На сцені виступив вишгородський хор «Ветеран» (керівник Анна Покровська) з військовопатріотичним піснями. На території меморіалу
було розгорнуто виставку експонатів, які пошуківці підняли з землі при розкопках.
P. S. Воїни тієї війни сподівалися, що Друга
світова виявиться останньою в історії людства,
але в нашій країні знову ллється кров.
Нині ми знову відправляємо на війну батьків, синів, чоловіків. І десь там, на Сході України, колись, через кілька десятиліть, покладуть
61 хлопчика у 8 домовин, поховають із усіма
почестями. Будуть і свічки, і квіти… Але ніхто
не згадає розбиті сім’ї, вбитих горем матерів,
скалічені душі дітей, жінок, що не змогли навіть
припасти до могили свого Героя.
Через 70 років після великої перемоги ми
знову змушені кричати: «Досить! Ми не хочемо
війни!!!» Чому нас не чують?
Детальніше — на сайті газети

14-річна
Тетянка Антоненко
з
Ясногородки
— незряча з народження
талановита вихованка
київської
спеціальної школи-інтернату. Дівчинка відмінно навчається, малює, виготовляє чудові поробки
і мріє бути перекладачем. Німецькі лікарі запросили родину на діагностику, що дає надію на відновлення зору.
Ціна питання — 90 тис. грн.

Якщо розкласти тягар на всіх — то
вже не ноша. Благодійні фонди, громадські організації, депутати й усі небайдужі
громадяни! Долучайтеся до акції: коли
1 000 чол. зберуть по 100 грн — цього
буде достатньо на діагностику та дорогу
до Німеччини і назад, в Україну.
Підтримайте також ініціативу голови
Вишгородської РДА Олександра Горгана: сформувати у суспільства звичку допомагати кожній людині, започаткувавши проект «Нитка надії». Разом зробімо
адресну допомогу в громаді району постійною — як у найпрогресивніших церковних громадах: усім миром по нитці,
нужденному — допомога.
Хай Тетянка побачить світло з нашою допомогою!

Реквізити для безготівкового поповнення карткового рахунку:
1) Банк отримувача: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО: 322904
Отримувач: АНТОНЕНКО ОЛЬГА ДМИТРІВНА
ЄДРПОУ отримувача: 2031819704
Розрахунковий рахунок (отримувача): 26250158516
Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку
Номер карткового рахунку: 1031471100
П.І.Б.:АНТОНЕНКО ОЛЬГА ДМИТРІВНА
2) Через термінали або каси АТ «Райффайзен банк Аваль» можна перерахувати
кошти на картку: 4149 5070 2141 4543 (Ольга Антоненко).
Телефонуйте:
097-535-63-03 (Ольга Дмитрівна Антоненко — бабуся Тетянки).

Нещодавно у Вишгороді відбулись дві важливі наради, що стосувалися життєдіяльності міста і району

Родинам військових та переселенців із зони АТО
Так, за участю заступника голови Київської ОДА Дмитра Христюка відбулося
засідання районного оперативного штабу з
вирішення питань, пов’язаних із розміщенням, життєзабезпеченням, наданням соціального захисту мешканцям АРК, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей,
які переселяються у Вишгородський район
для тимчасового проживання, надання допомоги військовослужбовцям, які беруть
участь в антитерористичній операції, їхнім
сім’ям та іншим громадянам України, котрі
перебувають у районі проведення АТО.
Ішлося про п’яту хвилю демобілізації у
районі (642 призвані) та готовність об’єктів
цивільного захисту і системи оповіщення населення у випадку надзвичайної ситуації.
Дмитро Христюк поінформував присутніх про
суспільно-політичну ситуацію, пріоритети у
роботі органів держаної влади (забезпечення
правопорядку), а також соціальну допомогу
учасникам АТО та їхнім сім’ям. Зокрема, родинам загиблих учасників АТО буде надано
житло, 364 дитини відправляться на літній
відпочинок та оздоровлення до Трускавця,
Івано-Франківської області, вісім дітей із семи
загиблих воїнів АТО — на Крит. (За кордоном
оздоровлюватимуться й діти-інваліди — завдяки старанням волонтерів та міжнародним
грантам.)
У Вишгородському районі 148 учасникам
АТО виділено 65 га землі для індивідуального
садівництва, планується надати 35 га ще 291
учаснику АТО.
Заступник Вишгородського міського голови Олексій Рачинський повідомив, що у місті
придбано за рахунок коштів Міноборони п’ять
квартир сім’ям учасників АТО (троє вже отримали ордери), на позачерговій квартирній чер-

Міські ветерани
у власній хаті

Громада — людині

Лілія ЯНЧУК-ОЛЕКСІЙ

Особисте

Добрі новини

зі перебуває мати загиблого Лариса Ханчич.
Діти із родин військових, які перебувають у
зоні АТО, за міською програмою оздоровлення поїдуть на відпочинок у Очаківський район
Миколаївської обл. За спеціальною міською
програмою родини загиблих і учасників АТО
мають пільги в оплаті комунальних послуг,
громадяни звертаються по матеріальну допомогу.
Про діяльність громадської організації
«Асоціація учасників АТО Вишгородщини» та
комітету солдатських дружин і матерів інформував присутніх голова Асоціації Денис Париж, який принагідно вручив подяку заступнику голови ВРДА Валентині Духоті — за плідну
співпрацю та небайдужість.
Говорили про державні програми надання
житла, працевлаштування, медобслуговування, оздоровлення та соціально-психологічної
адаптації військовослужбовців і вимушених
переселенців, патріотичне виховання. Свої
послуги із соціально-психологічної реабілітації
запропонував Всеукраїнський центр профорієнтації інвалідів (07352, урочище «Туровча лісова»-2, с. Лютіж, Вишгородський район, Київська область, тел: (04596) 4-00-10,
4-00-11, e-mail: vcpri@ukr.net, сайт: http://
www.vcpri.com.ua)
За результатами засідання оперативного
штабу Дмитро Христюк дав відповідні доручення, найперше — щоб у кожній громадській
установі, починаючи з військкомату, були інформстенди, пам’ятки, телефони «гарячої лінії»: куди і коли звертатися з вищезазначених
питань.
Нагадуємо, що на «гарячу» лінію Вишгородської РДА можна звернутися за тел:
(04596) 26-512 або 52-634 (пн-пт: 8:00-13:00,
14:00-17:00)

Транспорт: боротьба з нелегалами, пільгова середа,
замість п’яти посвідчень одне та нові маршрути
На засіданні транспортної комісії у Вишгородській РДА були присутні перевізники
(представник Димерського АТП та директор
ТОВ «АвтоЛайн»), громадськість, керівництво
міста й району.
Представник Димерського АТП пообіцяв вирішити питання з рейсами на Богдани та Абрамівку-Катюжанку. Та принагідно відповів депутату сільради Світлані Македон, чому різна вартість
квитка до одного населеного пункту (в автобусах
приміських — до 50 км, міжміських — понад 50
км та обласних маршрутів тарифи відрізняються
на декілька грн).
Заступник голови РДА В’ячеслав Савенок
поінформував, що, оскільки регулювання тарифів з боку влади виключено, РДА шукає компроміс, аби підтримати і перевізника, і пенсіонерів,
студентів та працівників бюджетної сфери. Він
наголосив на боротьбі із нелегальними перевізниками, тим більше, що офіційним перевізникам фактично відшкодовано приблизно чверть
витрат на перевезення пільгових категорій населення, а їх чисельність постійно зростає.
Громадськість цікавилася складовими тарифів, вимагала громадських слухань та наполягала, щоб у кожному автобусі були розклад маршруту і вартість квитка, а також прізвище, ім’я й
по батькові керівника і телефон «гарячої лінії», а
найперше — міні-каси для видачі квитків, зокрема і пільгових (тоді буде облік і контроль).
Що маємо «в сухому залишку».
По Лівому берегу Вишгородського району
пільговий день — середа. В приміських автобусах пільговий проїзд має здійснюватися за довідками (учасники АТО), за посвідченням пенсіонера за віком або інваліда (всі інші брати із собою
не потрібно). Фактично: їздять безоплатно пенсіонери на маршруті № 397, а № 398 законні пільги

громадян майже ігнорує.
Направлені відповідні документи щодо організації нових маршрутів «Вишгород — КиївПетрівка», «Вишгород — сади «Дніпро», розглядається подовження внутрішньоміського
автобусного маршруту № 1 до траси «Київ-Димер».
Вірогідні зміни — у рамках децентралізації та
адмінреформи на території Вишгородщини, коли
нові громади самі вирішуватимуть і свою транспортну долю.
***
На розширеному виїзному засіданні транспортної комісії РДА, що відбулося 24 червня у
с. Пірнові за участі голови Вишгородської РДА
Олександра Горгана, директор ТОВ «Димерське
АТП» Руслан Грицаєнко пояснив складові тарифів і озвучив таке: із 1 липня ц. р. відновлено (по
середах — за старим розкладом) пільгові рейси
по району; в інші дні безоплатно їздитимуть по
два пільговики у «маршрутках» і по чотири — в
автобусах. За ініціативою голови ВРДА, транспортні комісії будуть тематичні: наступне буде
присвячене етиці водіїв.
Замість післямови.
* «Контролери на маршруті» (державним
адміністраціям потрібно повернути право на
встановлення і регулювання тарифів на пасажирські перевезення, вважає перший заступник
голови Київської обласної державної адміністрації Лев Парцхаладзе);
* Доручення голови Вишгородської РДА за
підсумками засідання оперативного штабу;
* Інформаційні матеріали щодо надання пільг
учасникам АТО та їхнім сім’ям; про права учасників АТО на отримання житла, медогляд та реабілітацію
чит. на сайті www.ngvyshgorod.in.ua

Вишгород

27 червня

Ішлося про санітарну очистку міської
території, пішохідні переходи та
модернізацію систем водопостачання
Влас. інф.

У міськвиконкомі

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Засідання 18 червня 2015 р. розпочалось з хвилини мовчання — члени міськвиконкому Вишгородської міської ради
вшанували Вишгородського міського
голову Віктора Решетняка, який передчасно пішов із життя 14 липня 2015 р.
Під час розгляду блоку квартирно-опікунських питань (доповідали спеціаліст
апарату виконавчого комітету міськради
І. Кузнєцова та секретар міськради М. Решетнікова) внесли зміни у склад громадської комісії з житлових питань (замість В.
Решетняка, В. Супрун і В. Федаса введено
О. Рачинського, А. Шоку та Я. Ожелянського). Затверджено звіти ДНЗ «Золотий ключик» і «Сонечко».
Встановлено режими роботи об’єктів
торгівлі та сфери послуг, пріоритети на розміщення рекламних засобів; затверджено
переможця (О. Чебаков) конкурсного відбору на нежитлове приміщення площею
40,50 кв. м на вул. Набережній, 4-а; надано
дозвіл на розміщення пересувних атракціонів і проведення культурно-розважального
фестивалю з 17 по 19 липня на набережній
Київського водосховища, а також приватизацію житлових приміщень у гуртожитку на
вул. Б. Хмельницького, 7; передано в оренду ГО «Міська рада ветеранів війни, праці
та Збройних сил» приміщення загальною
площею 114,33 кв. м за адресою: вул. Б.
Хмельницького, 7 (доповідав заступник
міського голови О. Ростовцев).
Визнано за доцільне влаштувати наземний дорожній перехід та встановити відповідний дорожній знак на просп. Т. Шевченка, 2-г, 2-д, між магазинами «Ярославна»
і «Дніпро» та навпроти Н. Шолуденка, 6-д.
Затверджено схему санітарної очистки території міста (доповідав заступник міського
голови О. Рачинський) — КПЖ і КГ має поінформувати споживачів про прийняте рішення та провести роз’яснювальну роботу.
Щодо присвоєння поштової адреси та
затвердження умов договору про пайову
участь у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода (П. Калнишевського, 10,
Набережна, 6-д і 6-г, Н. Шолуденка, 15-д,
корп. 1, 2, 3 і 15-б, корп. 5, пров. Квітковий,
2-г) та про надання дозволу на розробку
проектно-технічної документації для проведення капітального ремонту басейну
на площі біля БК «Енергетик» доповідала
начальник відділу містобудування та архітектури Тетяна Зайченко. Міськвиконком
ухвалив відповідні рішення.
Погоджено проект техніко-економічного
обґрунтування «Комплексна модернізація
систем водопостачання та водовідведення
м. Вишгорода» (доповідав директор ВМКП
«Водоканал» Георгій Чебан), який буде
здійснено за умови перемоги в конкурсі
проекту Світового банку «Питна вода».
У зв’язку із багаточисельними зверненнями мешканців міста по матеріальну допомогу та реальними можливостями міського
бюджету міськвиконком встановив: одноразову матеріальну допомогу на лікування, оздоровлення та вирішення соціальнопобутових питань — 500 грн; одноразову
матеріальну допомогу на лікування важких
хвороб, допомогу на поховання — 1000 грн;
одноразову матеріальну допомогу на лікування онкологічних хворих, переселенцям
із зони АТО, учасникам АТО та їхнім сім’ям
— 1500 грн; одноразову матеріальну допомогу на лікування та інші потреби у виняткових випадках — 1500 грн (доповідала начальник фінансово-бухгалтерського відділу
Н. Сакевич).

Заява про екологічні наслідки діяльності
1

Дані про плановану діяльність, мета та шляхи її
здійснення

2

Суттєві фактори, що можуть впливати на стан навколишнього природного
середовища
Показники оцінки рівнів
екологічного ризику планової діяльності
Заходи, що гарантують
здійснення діяльності відповідно до екологічних
стандартів і нормативів
Перелік залишкових впливів
Заходи щодо інформування громадськості про
планову діяльність, мета і
шляхи її здійснення

3

4
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Зобов’язання Замовника
щодо здійснення проектних рішень відповідно до
норм і правил охорони навколишнього середовища
і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатування
об’єкта планованої діяльності

Реконструкція системи водовідведення з метою захисту від підтоплення територій м. Вишгорода Київської області

Неочищені ливневі стоки з території міста

За дотримання технології виконання запланованих
проектом заходів
негативного впливу на довкілля не очікується
Дотримання вимог проектної технології будівництва
та експлуатації очисних споруд, дотримання правил техніки безпеки при будівництві та експлуатації
об’єкта
Не існує
Організація публічних слухань органом місцевого
самоврядування, отримання від органів влади технічних умов на проектування та будівництво, дозволів на виконання робіт, прийняття в експлуатацію
Замовник — Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області, в особі начальника М. М.
Урупи, зобов’язується виконувати норми і правила
охорони навколишнього природного середовища і
вимоги екологічної безпеки на всіх етапах проектування та будівництва.
Проектувальник, в особі директора ДП «Проектнотехнологічне бюро» ІВПіМ НААН С. В. Рябкова,
зобов’язується проводити нагляд за виконанням
проектних рішень

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Начальник Київводресурсів

Директор
ДП «Проектно-технологічне бюро» ІВПіМ НААН

______________________ М. М. Урупа
МП

___________________ С. В. Рябков
МП

2015 року
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Довготерміновий пільговий кредит

МОЛОДЕ
житло
Молодим сім’ям, в яких
чоловік та дружина віком до
35 років, неповним сім’ям, в
яких мати (батько) віком до
35 років має неповнолітніх
дітей (дитину), одиноким
молодим громадянам віком до 35 років
включно на будівництво (реконструкцію)
житла Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву надає кредит
терміном до 30 років, але не більше ніж до
досягнення позичальником пенсійного віку.
Для реєстрації необхідно написати заяву
на отримання кредиту, заповнити анкету Позичальника та надати фонду такі документи:
— довідку про перебування на квартирному обліку всіх членів сім’ї (оригінал),
— довідку про склад сім’ї (Ф-3 ЖЕК) (оригінал),
— оригінали та копії паспортів повнолітніх
членів сім’ї (1, 2 стор., прописка),
— оригінали та копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера,
— оригінал та копію свідоцтва про народження дитини (дітей),
— оригінал та копію свідоцтва про шлюб,
— довідку з місця роботи із зазначенням
займаної посади, часу перебування на такій
посаді та розміру заробітної плати впродовж
останніх шести місяців (із поміткою «затримки
у виплаті з/п за останні 6 міс. відсутні»),
— виписку з трудової книжки про місце роботи за останні три роки,
— документи, що підтверджують інші доходи Позичальника (за наявності доходу не за
основним місцем роботи), у т. ч. декларацію
про доходи на останню звітну дату, завірену
податковою інспекцією,
— згоду подружжя (ін. членів сім`ї) на передачу в заставу майнових прав на житло (нотаріально посвідчене) або їх присутність при
укладенні договору застави майнових прав/
застави квартири,
— довідку про платоспроможність сім’ї (довідка про доходи).
Для СПД:
— фінансову звітність, затверджену подат-

ковою інспекцією,
— свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.
З метою надання кредиту регіональне
управління/іпотечний центр Фонду відкриває
у банку-агенті особистий рахунок позичальника, на який позичальник перераховує аванс у
розмірі не менш як 10% передбаченої вартості
будівництва житла.
Розмір кредиту на будівництво житла визначається, виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та
додатково 20 кв. метрів на сім’ю (далі — нормативна площа), вартості будівництва житла за
цінами, що діють на час укладення кредитного
договору, без урахування авансу позичальника. Розрахункова вартість 1 кв. метра житла
визначається згідно з експертною оцінкою.
Вартість понаднормативної площі житла позичальник сплачує за рахунок власних коштів.
Кредит надається з відсотковою ставкою у розмірі 17,1 % річних. Погашення
кредиту та відсотків за користування ним здійснюється позичальником, починаючи з дати
зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті. Платежі з погашення
кредиту та відсотків за користування кредитом
вносяться не рідше, ніж один раз на місяць.
Кредит може бути погашено достроково.
***
Перелік об’єктів, які прийняті до участі
в програмах (кредитуваня за рахунок власних коштів Фонду (Статутний капітал):
1. Київська область, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 2, ПП «Еркер», перша черга
—17 400,00 грн/кв. м (введено в експлуатацію).
2. Київська область, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 2, ПП «Еркер», друга черга —
17 400,00 грн/кв. м (введено в експлуатацію).
3. Київська область, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 2, ПП «Еркер», третя черга —
17 400,00 грн/кв. м (четвертий квартал 2015
р.).
4. Київська область, Вишгородський р-н, с.
Нові Петрівці, вул. Ватутіна, 34, ТОВ «Управління капітального будівництва» — 12 000,00
грн/кв. м (введено в експлуатацію).
5. Київська область, м. Біла Церква, вул.
Леваневського, 70, ПП «Еркер» — 13 100,00
грн/кв. м (введено в експлуатацію).
6. Київська область, смт Володарка, пров.
Лютневий, 3, ПП «Еркер», третя черга —
9 000,00 грн/кв. м (введено в експлуатацію).
Тел. для довідок: (044) 249-36-93; сайт:
http://kyiv.molod-kredit.gov.ua/

Заява про наміри

Офіційно

1. Замовник (Інвестор): Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області (Київводресурсів). 03110, м. Київ, вул. Клименка, 25, E-mail: kyivvodgosp@ukr.net
2. Місце розташування майданчиків майбутнього будівництва: м. Вишгород Київської області, вул. Набережна.
3. Характеристика об’єкта: реконструкція системи водовідведення з метою захисту від
підтоплення територій м. Вишгорода Київської області.
Технічні і технологічні дані: закритий колектор L=264 м; очисні споруди ливневих стоків потужністю Q=30 л/с.
4. Соціально-економічне обґрунтування запланованої діяльності: відведення та очистка ливневих стоків від забруднень, що містяться в них.
5. Потреба в ресурсах під час будівництва та експлуатації: земельні ресурси — 0,01 га;
сировинні — паливно-мастильні матеріали та ін. — відповідно до проектних розрахунків; техніка
для будівництва — відповідно до проектних рішень; енергетичні ресурси — відповідно до проектних розрахунків; водні ресурси — відповідно до проектних рішень; трудові ресурси — відповідно до проектних розрахунків.
6. Транспортне забезпечення (під час будівництва та експлуатації): під час будівництва за
рахунок підрядної організації, під час експлуатації — за рахунок експлуатаційної організації.
7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності: об’єкт знаходиться у межах ІІ поясу
санітарної охорони Київського водозабору.
8. Необхідна екологічно-інженерна підготовка і захист території за варіантами: відповідно
до проектних рішень.
9. Можливі впливи планової діяльності (під час будівництва та експлуатації) на навколишнє
середовище:
клімат та мікроклімат — відсутній;
повітряне середовище — відсутній;
водне середовище — відсутній;
ґрунт — відсутній;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — відсутній;
навколишнє соціальне середовище — відсутній;
навколишнє техногенне середовище — за дотримання правил і норм — вплив позитивний.
10. Обсяг виконання ОВНС— у складі основного проекту.
11. Участь громадськості (адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами ОВНС, подання пропозицій) — 03110, м. Київ, вул. Клименка, 25, Управління водних ресурсів у м. Києві та
Київській області, тел.: (044) 275-15-33, в робочі дні з 9:00 до 17:00.
ЗАМОВНИК:
Начальник Київводресурсів
______________________ М.М. Урупа
МП
«____» __________ 2015 р.

ВИКОНАВЕЦЬ:
ДП «Проектно-технологічне бюро» ІВПіМ НААН
_____________________ С.В. Рябков
МП
«____» __________ 2015 р.

Громадські слухання відбудуться в четвер, 2 липня, об 11:00 в малому залі адмінбудинку за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, 2-й поверх.
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27 червня

Молода гвардія

Вишгород

2015 року

Правда проти брехні і напівправди

Володимир СЕМИСТЯГА,
голова Луганського
обласного об’єднання
ВУТ «Просвіта»
ім. Тараса Шевченка
Про бестселер класика
соціалістичного
реалізму О. О. Фадєєва
— роман «Молода гвардія» опубліковано безліч
досліджень. Літературно-художні фантазії Фадєєва, переплетені з реальними подіями, що відбулись у
Краснодоні, утвердились у суспільній свідомості як справжня історія молодогвардійського підпілля. Чи думав хто, що реалії
довкола «Молодої гвардії» могли для декого закінчитися тюрмами і смертю? Закритість суспільства, обмежений доступ
до матеріалів радянських спецслужб не
дозволяли розібратись об’єктивно: то що
ж було у Краснодоні?
В «Молодій гвардії» чимало краснодонців
виведено під власними іменами і прізвищами. Серед них у ролі прислужників окупантів,
які здали ворогу друзів-підпільників за 46
німецьких марок кожного, — комсомольські
активістки 3. Вирикова й О. Лядська. Не знайомі на той час, вони не мали жодного стосунку до підпілля. Вперше зустрілися лише
на початку 90-х рр. Причому, заарештовану 2
квітня 1943 р. ученицю СШ Ольгу Лядську за
відсутність у її діях складу злочину ВТ Московського ВО реабілітував тільки 16 березня
1990 р. А дехто з краснодонців навіть не підлягає реабілітації.
Працюючи в тандемі у прифронтовій
смузі Луганщини, комсомольські й каральні органи регулярно інформували державно-політичне керівництво країни про власну
пошукову діяльність із виявлення зрадників

Сторінки історії
(Уривки спогадів надаються мовою
оригніналу. Повністю — див. на сайті www.
vyshgorod.in.ua)
За матеріалами з фондів Вишгородського
історико-культурного заповідника
підготувала старший науковий
співробітник з музейних експозицій
Любов НІКОЛЕНКО
ОЛЕКСІЙ МАЙСЮРА:
ЇЛИ ТЕ, ЩО РОСЛО НА ГОРОДІ

НА ФОТО 1938 р. — Майсюра Олексій
з батьками: Миколою Никоновичем (був
розстріляний у 1943 році як підпільник) та
Марією Дорофіївною.
Розповідає шестикласник:
«Прежде чем говорить об оккупации,
нужно несколько слов сказать о периоде безвластия — это неделя… Советские власти
ушли (только обозы ходили взад-вперед…)...
Частей наших не видно было… несколько
дней простоял партизанский отряд.
Люди тащили, что можно: все учреждения, магазины, склады стояли бесхозные. На
улицах валялись подшивки газет и разные
бумаги… у меня в тот период было, что-то
детское… толкался среди обозников, подкладывал голодным лошадям подшивки газет:
«Пусть читают!»
Не было и жалости по уходящим войскам. Может, потому, что отец был рядом,
и ничего, с первого взгляда, не менялось в
моей жизни. Я был малым, но я замечал такое и у окончивших 10 кл. Они вернулись с
«окопов» перед приходом немцев, угощали
меня салом (их пайком).
Страха перед немцами я не замечал.
Рассуждали: «Хуже «колгоспов» нам не сделают. Да и много было обиженных советской
властью.

«Молодої гвардії». Живильним джерелом
для документування злочинної діяльності
«ворожих елементів» слугували плітки, що
циркулювали Краснодоном, матеріали періодичних і літературно-пропагандистських видань тощо. Створені пропагандистські кліше
про підступних юд-зрадників досі в ужитку.
Ними активно маніпулюють деякі політичні
сили, утримуючи в заручниках створеної міфологічної системи громадян колись єдиної
держави.
Згідно з офіційною версією, основна причина провалу краснодонських підпільників
— зрада молодогвардійця Г. П. Почепцова,
його вітчима В. Г. Громова та одночасно проведені слідчі дії юристом (пізніше слідчим
районної поліції) М. О. Кулешовим. До кола
запідозрених у зраді потрапили молодогвардійці — живі і які загинули, юнаки і дівчата, які
не знали про їхню діяльність, особи, страчені
окупантами до виникнення «Молодої гвардії», співробітники міліції, родичі запідозрених. Як наслідок, ще 1943 р. частину патріотів
вилучили з офіційних списків «Молодої гвардії» або не ввели до них: Р. І. Лавренова-Фещенкова, Ф. І. Лодкіна, О. С. Саприкіна, П. І.
Суковатих, А. Г. Титова, В. П. Шевченко, О.
М. Федяніна, Н. Ф. Щербакова — Копа-Авдієнко та ін. Деяких виключили з нагороджувальних документів — Лодкіна, Щербакова
та ін. Неодноразові намагання відзначити за
патріотичну діяльність у тилу ворога А. В. Ковальова. М. І. Миронова, Г. Ф. Палагуту, Ю.
Ф. Полянського та інших молодогвардійців
залишилися безуспішними. Причини: підозри
у зраді, у співпраці з ворогом, переслідування
спецслужбами СРСР їхніх рідних, знайомих.
Ось чому частина підпільників, які залишилися живими, змінили місце проживання, і про
них нічого не відомо. Із списків молодогвардійців, партизанів і підпільників і з підготовленого нагороджувального подання виключили

й на довгі роки піддали забуттю — організатора та незмінного керівника «Молодої гвардії» В. Й. Третякевича.
Витоки цього явища — комсомольські інстанції. Саме з їхньої подачі Фадєєв уперше
дізнався про зрадників «Молодої гвардії».
Попри політичну реабілітацію і відзначення посмертно орденом Вітчизняної війни 1 ст.
дискредитувати В. Й. Третякевича продовжувала О. М. Кошова, молодогвардійки Н. І. та
О. І. Іванцови, В. Д. Борц, низка інших осіб й
організацій.
Насправді ж ніхто й ніколи не відлучав В.
Й. Третякевича від керівництва «Молодою
гвардією». Він готував і брав участь у всіх її
акціях, як і керував нею до останнього дня її
існування.
1947 р. Вирикову за відсутністю доказів
складу злочину звільнили під розписку про
нерозголошення таємниці слідства в органах НКВС, Полянську заслали в Казахстан,
заборонивши з’являтися в Краснодоні. Лядська перенесла три роки допитів у камерах
Лефортово (зокрема й за участю О. О. Фадєєва), де головним доказом її злочину слугував фадєєвський роман «Молода гвардія».
Вимушено підписала (з відкритою формою
туберкульозу) зізнання про зрадницьку діяльність, чим врятувала своє життя. Смертну кару замінили 15-річним ув’язненням, яке
відбувала в «Ураллаге» та «Степлаге». Брала активну участь у Кінгірському повстанні
політв’язнів ГУЛАГу, ставши однією з героїнь
документальної повісті учасника тих подій
угорського лікаря Варконі (Лебера) Ференца та документального роману Л. Романчук.
Після звільнення з ув’язнення перебувала під
наглядом КДБ СРСР. Її та Вирикової неодноразові звернення до Фадєєва змінити сюжет
про так звану спільну зрадницьку діяльність,
або ж хоча б замінити власні прізвища, виведені в його романі, залишились без відповіді.

Війна — очима дітей
Коммунисты и ответственные работники
эвакуировались. В почтовом дворе валялись
детекторные приемники.
Немцы собрали сход мужчин Дымера
(собрались калеки. Отец не ходил). На этом
сходе были назначены райшеф, староста и
начальник полиции, подсобного хозяйства.
Они рассказали, что несет «новый порядок»
украинскому народу. Было приказано снести
в полицию оружие, радиоприемники, все,
принадлежащее Советской армии (амуницию, обмундирование и т. д.). Предупредили, что за каждого погибшего немца будут
расстреляны сотни, а за полицая — десятки
украинцев.
Вскорости были забиты камеры полиции
«заложниками» (бывшие колхозные активисты). Одна стахановка с грудным ребенком.
Метров 150-200 от больницы (на Горе) их заставили вырыть яму, а потом расстреляли.
После этого камеры полиции заполнили
евреями. Издевательствам не было конца:
дают им веревки и заставляют треножить
друг-друга (как лошадей), а затем «пастись»
(кушать на четвереньках траву)… заставляли «лягать» друг друга связанными ногами,
бить друг друга.
Так развлекались полицаи — бывшие пионеры, комсомольцы. Теперь (спогади 1997
р. — ред.) они отбыли свой срок (вернее половину срока — они там тоже старались, за
хорошую работу) и сейчас все на максимальной пенсии — 120 руб. (работали на шахтах…
Воркуты), а рядом живущие партизаны получают пенсии меньше их.
Вскорости всех евреев расстреляли на
«аэродроме» около кучи песка. Засыпать поленились: трупы растерзали звери.
Где-то в ноябре-декабре 41-го отец попросил помочь мне установить радиоприемник с батареями в спальне (мы его вмонтировали в швейную машину «Зингер», рядом
— моя раскладушка). Надевали наушники,
закрывались с головой одеялом и слушали
Москву. Потом я переписывал то, что запомнил (что нужно было уточнить — уточнял в
следующей информации) и отдавал отцу.
Когда вошел в Дымер партизанский отряд,
радист Олег Шмигельский сказал, что знал
моего отца и что он им (партизанам) здорово
помогал «приемниками и деталями, и питанием».
Помню, отец получил первую свою зарплату (он дежурил на электростанции и на
мельнице — на Пеховке, от моста 200-300 м,

где амбары) больше 200 карбованцев (выпущенных в Ровно Кохом для Украины), купил
культиватор (дранок), сказал: «Колхозу пригодится».
Поллитра самогона тогда стоили 500 карбованцев. (2 месяца работать!) По улицам ходили «мешочники»-киевляне, меняли вещи
на продукты. У всех — свой табак (добавляли
для запаха вишневый лист и т. д.), в каждом
доме своя мельница, на несколько домов —
пресс для «олії» из кользы (все сеяли). Делали половики из тряпок, начали прясть нитки.
Появились гадалки, поп. «Мешочники» торговали зажигалками (из патронов), камнями
для зажигалок, сахарином; мадьяры продавали часы-штамповки, сигареты («Левантэ»
— крепкие и др., «Кенич», с коронами — легкие, ароматные (немецкие — бумажка, пропитанная никотином).
По дорогам ветром гоняло пакетики с дустом (и др.) для борьбы со вшами — их разбрасывали с самолетов по пути движения войск, а дожди размывали — и в воздухе стоял
тошнотворный запах. Бывало, что с самолета сбрасывали пакетики с порошком: разведешь водой — лимонад.
Немцы колхозную систему отменили, а
землю выделяли улицам, а потом ее делили
на «десятихатки» и каждому двору. Я помогал пахать, сеять, но не помню, чтобы мы собирали урожай. Питались тем, что родило на
огороде (у нас с садом и постройками было
22 сотки). Лес для топки воровали в лесу
(больше кем-то выкорчеванные пни). Никто
лес не продавал (а особенно таким как мы).
Выписывали торф из Козарович. Его добывать гоняли по очереди всех. Я тоже недели
две копал. (Ну не всех, а тех, на ком разрешено было ездить. Отца уже не было)».
ГАННА ПІДЛІСНА (ЛИТВИНЕНКО) —
МАТИ П’ЯТЬОХ ДОЧОК
Ганна Андріївна народилася у 1936 р. У
1941-му їй було п’ять, у 1943-му — сім років:
«Слышен был топот сапог и все боялись
выглянуть на улицу. Уже на следующий день
все женщины, дети и старики переселились
в сараи, погреба, а дома заняли немцы. Проходили и поляки, венгры, мадьяры. Каратели
в черных шинелях прошли только один раз,
в том месте, где теперь шлюз. После узнали,
что они переправились через Днепр и сожгли
село Староселье (где сейчас Гористое) со всеми жителями, так как были там партизаны.
После этого люди ушли в лес, овраги,

(Уривки. Повний текст чит.
на сайті www.vyshgorod.in.ua)
У реальному житті спецслужбами СРСР
до категорії зрадників зараховано чимало
осіб — мешканців Краснодона, які насправді жодного стосунку до «Молодої гвардії» не
мали. Постраждали ж вони через контакти з
окупантами, їхніми прислужниками та... молодогвардійцями.
Контррозвідувальний абверівський підрозділ «Герес група Б» під керівництвом
зондерфюрера Л. Фельске, розшукуючи випускників Ворошиловградської ШОП УШПР
(військових розвідників і радистів, залишених
для виконання специфічної роботи в тилу
6-ї німецької армії), вийшов на молодогвардійців. Допомогли їм у цьому близько сотні
колишніх громадян СРСР, які є справжніми,
а не вигаданими Фадєєвим із подачі комсомольсько-партійних функціонерів і радянських спецслужб зрадниками.
Офіційна версія причин провалу і загибелі юнацького антинімецького підпілля в
Краснодоні не відповідає дійсності. Необгрунтовані звинувачення в запроданстві та зраді
в тоталітарну добу призвели до розправи
над кількома десятками краснодонців. Своєю жертовністю вони врятували від репресій
ширше коло осіб, запідозрених у зраді «Молодої гвардії».
В умовах закритого суспільства брехня
і напівправда про молодогвардійців через
створені літературно-художні образи закріпились у свідомості кількох поколінь, як
достеменна історія про патріотизм, честь,
гідність, любов до соціалістичної Батьківщини, ідейність радянських людей і відданість
постулатам більшовицької партії. Далека від
реалій життя, вона потребує спростування
нав’язаних міфів і легенд української історії заради об’єктивної правди, відкритості й
демократичності українського суспільства,
сприйняття ним загальноцивілізаційних засад.
чтобы не попадаться на глаза немцам. В один
день началась перестрелка, летели светящиеся пули. Старшие дети убежали, а я спряталась под скамейку. Маме удалось уговорить
меня — ползком к ней под большое ореховое
дерево… а когда вышли после обстрела, вся
скамейка, как решето, была прошита пулями...»
«… стали угонять молодых женщин в
Германию, и мама испекла хлеб, взяла две
корзины картошки, на коромысле… и на рассвете, когда стоит туман, вдвоем (она меня
не отпускала: «Если убьют, то обоих…») мы
пошли в лес. За селом (в районе ОРСа) начался артобстрел с левого берега: столбы песка были впереди и с боков, сзади… со стороны ДВС страшно завыла пушка (называли
ее «ванюша»)…
Когда приходили очередной раз за продуктами, немцы заставляли копать траншеи
на круче и устанавливали там зенитки. Мы
сидели в погребе, но немцы стали снова собирать женщин на работу, дверь и крючки
выбивали. Если бы открыли, всех бы расстреляли. Но кто-то их, немцев, отвлек...
На рассвете мы ушли с продуктами в лес.
Нас стали бомбить… Мама в блиндаже, где
мы сидели, накрывала меня подушкой, но
все равно было страшно. Дрожала земля, сыпался песок. Когда вышли после бомбежки,
то увидели воронку недалеко от блиндажа,
очень глубокую, коровы, которая была привязана к дереву, — не было, а наверху лежал
маленький теленок (зародыш).
Линия фронта проходила там, где сейчас
«Экомаркет». На рассвете мы туда пошли —
огородами, переулками. Прошли заграждение в три ряда проволоки: по краям колючая,
а в середине гладкая. Возле кирпичного завода (сейчас ГАЭС) снова попали под перестрелку, хотя был туман и мы поверх платков
повязались темными лоскутами. Опять светящиеся пули с одной стороны и другой. Когда
перешли линию фронта, маму сразу вызвали
на допрос, а я осталась в печах кирпичного
завода. Там сидели многие люди. Потом по
мосту, который все время шатался, перешли
на левый берег Днепра. Сестра Мария (на 3
года старше меня) находилась на берегу Коноплянки, притоки Днепра (это, где теперь
стоит гостиница напротив шлюза), сидела с
тетей в погребе — и все видели в щель, что
делалось на линии фронта. На колокольне
церкви сидел немецкий пулеметчик, и вода в
реке была красная от крови.
Когда немцев прогнали за Киев, везде на
обочине дороги лежали боеприпасы: снаряды, мины, гранаты.

Вишгород

27 червня

Люди, будьте пильні. Бережіть мир!
Петро ЖУЛАНОВ, голова міської ради ветеранів

Ірина ВОЙТЕНКО,
завідуюча відділення соціальнопобутової адаптації Центру

Щорічно 22 червня відзначається
День скорботи і вшанування пам’яті
жертв війни (початок німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного
п’ятого українця).
Цей день встановлено в Україні «…з
метою всенародного вшанування пам’яті
синів і дочок українського народу, полеглих
під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945
років, їх подвигу та жертовності … на підтримку ініціативи громадських організацій
ветеранів війни, праці, Збройних сил і жертв
нацистських переслідувань…» згідно з Указом Президента України «Про День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні» від 17 листопада 2000 р. № 1245/2000.
З нагоди цього дня у Вишгороді на алеї
Дружби культурно-мистецький захід оргаФОТО — архів КП «УФКС»

Війна залишається в душах…
нізували Вишгородський територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та андеграудний гурт
«Гайдамаки» (керівник Анатолій Мисько).
Наші підопічні, сидячи на свіжому повітрі, із задоволенням слухали пісні Другої
світової війни. Багато хто з них тоді був ще
дитиною, але пам’ять про ті страшні часи
назавжди залишилася в серцях. І вони ділились із присутніми своїми спогадами, а
Віра Андріївна Шишкіна — ще й з кореспондентом районного радіо Лілією Олексій.
Учасники заходу говорили і про те, що їм
тоді нелегко було рости сиротами — багато
в кого батьки не повернулися з тієї війни…
І саме тому так важливо сьогодні огорнути
увагою дітей-сиріт, дітей-напівсиріт, допомагати родинам, котрі потрапили в складні
життєві обставини…

ФутГОЛ

Вінницька
БРОНЗА

«КРИВАВІ ЗЕМЛІ:
ЄВРОПА МІЖ ГІТЛЕРОМ ТА СТАЛІНИМ…»
Чит. на сайті газети «Вишгород»
www.vyshgorod.in.ua

СПОГАДИ, ДАЛЕКІ ВІД ІДЕОЛОГІЇ,
ТА БЛИЗЬКІ ДО ІСТИНИ
(записав краєзнавець
Григорій Алєксєєнко)
У суботу, 21 червня 1941 р., випускники
Димерської середньої школи, отримавши
атестати зрілості, урочисто відзначали закінчення школи. 15 юнаків, 13 дівчат… Життя
чотирьох незабаром забере війна, яка вже
почалася.
Згадує ОЛЬГА САВЕНОК, 1928 р. н.:
«На Катюжанському шляху навпроти
кладовища стояла наша хата. У нас жили
інженери, ті, що строїли аеродром отам, за
автопарком. Батько Микита саме скважину
на воду робив.
Я пішла на базар, недалеко, де магазин,
там базар був. Коли це по базару кінна міліція як закричить: «Тікайте, війна!» А тоді ще
гудок гудів. Я додому прибігла, розказую,
що чула, а батько й каже: «Бачите, ми, дорослі, нічого не знали, а мала перша узнала». За кілька днів начальство з будівництва
пороз’їжджалось».
ГАЛИНА ПАТЕЛЕПЕНЬ (ЯКУБОВСЬКА),
1926 р. н., додає, що «… коли у Димері оголосили про війну, то всі люди бігли до воєнкомату, який знаходився у приміщенні рай-

А на алеї Дружби в цей вечірній час було
людно, батьки прогулювалися з маленькими дітьми, підлітки з цікавістю розглядали артистів у формі воєнних часів, навіть
підходили послухати їхні спогади, дехто з
молодих батьків знімав виступ на відео: війна, далека війна, вона і сьогодні болючою
раною залишається в душах і серцях прийдешніх поколінь…

Юрій СТУКАЛО,
заступник директора КП «УФКС»
12-14 червня у Всеукраїнському дитячоюнацькому турнірі з футболу «Золота Нива2015» змагалися команди з Дніпропетровська
(ДВУФК), Хмельницького (ДЮСШ «Поділля»),
Вінниці (ФК «Прем’єр-Нива», ВОДЮСШ «Блохіна та Бєланова», Тернополя (ФК «Тернопіль»),
Києва (ФК «Зірка») та Вишгорода (ФК «Чайка»).
Вихованці 2008 р. нар. (тренер Ю. Омельченко) відділення з футболу міської комплексної дитячо-юнацької школи КП «УФКС» (ФК «Чайка»)
гідно пройшли груповий етап та вийшли з групи (2
місце). У півфіналі на наших футболістів чекав ФК
«Зірка» (1:3 на користь суперника).
В матчі за 3 місце «Чайка» впевнено переграла однолітків з м. Хмельницького (ДЮСШ «Поділля») з рахунком 2:0. Перше місце в турнірі посів
ФК «Зірка», обігравши господарів змагань (3:1).
Наші футболісти привезли додому бронзу.

Війна — очима дітей

Вишгородці Аня Литвиненко (1936 р.
н.) та її майбутній чоловік Валентин Підлісний. Фото 1955 р.

Підлісні: Валентин (1936 р. н.) та Галя —
молодша (післявоєнне фото). Їхній батько —
Підлісний Семен Борисович пішов на фронт і
не повернувся. Родина отримала похоронку.
Ці діти в 1943 році, під час звільнення
Вишгорода, були свідками того, як, під час
чергового артобстрілу один бік яру з бліндажами, де ховались місцеві жителі, попав під
обстріл… Було багато поранених і вбитих.
Маленькій Галі доводилось носити з собою
лопату, коли вона разом із дорослими рятувалась по ярах біля Вишгорода.
Двічі рятувала доля від смерті і хлопчика.
Перший раз (1943 р.) він чудом залишився живим після пострілу розлюченого німця, котрий
цілив у Валика, але куля не влучила в дитину, просвистівши прямо біля вуха… А потім, в
тому ж 1943 році (після звільнення), коли група
хлопчаків на чолі з найстаршим — Полосою,
заходились розкручувати міну, щоб добути
порох для забави, Валика Підлісного, як найменшого, прогнали і навіть відлупцювали, щоб
не підходив. Самі ж — підірвались! Двоє хлопчаків загинули, а старшому відірвало руку.
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22 червня 1941 року — одна з найбільш скорботних дат нашої історії. Цей день нагадує про загиблих, замучених у фашистській неволі, померлих у тилу від голоду і поневірянь.
Війна безжальна, вона порушує всі закони природи, закони людства. Війна — злочин проти особистості, проти всього живого. Самовідданість, мужність і
героїзм армії та народу зробили Другу світову народною, Вітчизняною — війною проти війни. Народ вистояв, та ціна перемоги — мільйони вбитих і покалічених,
вивезених на чужину на примусові роботи, знищені
виробництва, лікарні, заклади науки і культури, зруйновані понад 70 тис. сіл, 1710 міст, зокрема Мінськ,
Севастополь, Одеса, Смоленськ, Харків та інші.
Тільки Україна в Другій світовій втратила 9 млн
осіб, у тому числі 5,5 млн мирного населення, 2,5 млн
вояків. (Для порівняння: Польща втратила 6 104 000
чол., Китай — 5 000 000, Японія — 2 500 000, Югославія — 1 700 000, Італія — 495 173, США — 414 699,
Великобританія — 449 789).
Сьогодні маємо дбати про тих, хто виніс на своїх
плечах усі воєнні тяготи: фронтовиків та інвалідів, тих,
хто дні і ночі працював на виробництві та у сільському
господарстві, забезпечуючи перемогу фронтовиків, і
дітей війни, що нарівні з дорослими зазнали воєнного
лихоліття — дітей, у яких не було дитинства.
У День скорботи, віддаючи данину любові і поваги
захисникам нашої Батьківщини і визволителям Європи, ми не перестаємо оплакувати мільйони людей,
чиє життя забрала жорстока війна. Вічна їм пам’ять.
Вічна слава героям, що захищали і визволяли рідну
землю…
Наша вдячність за Перемогу і за безхмарне життя
сьогодні — це не шкодувати зусиль у боротьбі за мир,
за те, щоб не повторилася трагедія минулого.
Люди! Будьте пильні, бережіть мир!

Дети разбирали их и бегали с зажженными трубочками пороха. Мой брат Александр
(приблизительно 1931 г. р.) нашел гранату«лимонку», и его тяжело ранило. Сестра
Наташа достала где-то лошадь с телегой и
повезла его в госпиталь в Киев. Там везде
были большие очереди с ранеными, и он не
дождался своей очереди на перевязку…
Я тоже доставала эту «лимонку» и дергала за колечко, но услышала, что кто-то идет в
комнату и положила обратно под шкаф.
Еще долго, после освобождения Киева, в
голове стоял жуткий гул немецкого бомбардировщика и свист бомб…»
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виконкому (фабрика «Промінь» по вулиці
Леніна), не чекаючи повісток. І ще грала музика духова». Близько 11-ої години з репродуктора біля пошти залунав голос наркома
В’ячеслава Молотова: «Нині, коли напад на
Радянський Союз розпочався, Радянський
уряд віддав Червоній Армії наказ відбити
бандитське вторгнення і вигнати німецькі війська з території нашої Батьківщини».
З перших днів війни було запроваджено
режим воєнного стану, розпочались мобілізаційні заходи. У матеріалах музею Бойової
Слави Димерської восьмирічної школи (1982
р.) зазначалось: «У лавах Червоної Армії
героїчно боролись з фашистськими загарбниками більше 500 димерчан. Багато з них
нагороджені орденами і медалями СРСР, а
Кваші Д.М., випускнику нашої школи 1941
року, присвоєно звання Героя Радянського
Союзу. На фронтах війни 195 димерчан віддали своє життя за свободу і незалежність
нашої Батьківщини».
Здійснювалась перебудова народного
господарства на воєнний лад: було подовжено робочий день, скасовано відпустки,
підвищено трудову дисципліну, введено
обов’язкові понаднормові роботи. Незабаром жителів стали залучати до спорудження
північного сектора укріплень першого рубежу оборони Києва, який проходив уздовж
східного берега річки Ірпінь від села Бірки
до села Білогородка. Незважаючи на ширину
річки у 10-15 метрів та глибину у 1,5-2 метри,
це була значна перешкода на шляху ворога
завдяки заболоченій долині річки шириною
до 800 метрів. Друга лінія оборони проходила
через Вишгород, Пущу-Водицю, Святошин,
а третя — по околицях Києва. Потужний наступ німецьких армій зупинити не вдалося, і 7
липня розпочалась оборона столиці України,
а 11 липня ворожі війська підійшли до річки
Ірпінь по Житомирській трасі. Постало питання евакуації майна колгоспу та МТС. Разом із
майном на Схід виїжджали люди, часто навік
прощаючись із рідними та близькими.
18 липня вийшла директива ЦК ВКП(б)
«Про організацію боротьби в тилу німецького вермахту», у якій партизанській боротьбі
надавалось «виключно серйозне значення».
Димерський райком партії приступив
до організації партизанського загону, який
мав вести боротьбу на окупованій ворогом
території. Серед організаторів були комуністи О. М. Заїкін та О. В. Левковський. До
лісу завезли зброю, одяг і продовольчі запа-

Сторінки історії
си, попередили підібраних людей про збір в
умовленому місці у випадку окупації селища.
За офіційними даними, був створений партизанський загін «Перемога», що складався
з 35 бійців. 12 вересня 1941р., вистежений
німцями, загін у жорстокому бою був розгромлений.
За спогадами ВАСИЛЯ ДАВИДЕНКА,
партизанську базу готували заздалегідь: різали корів, свиней, возили м’ясо у Київ, де
переробляли на ковбасу, тушонку. Возили
до лісу, закопували, роблячи запас на два
роки. Потім завезли багато зброї і одежі. Напередодні окупації вночі партизан вивезли
таємно до лісу, зробили це так, щоб люди у
селі не знали, де вони ділись, а думали, що їх
відправили до Армії.
У кожного вдома залишались рідні і
близькі. Чіткого керівництва і плану дій не
було. Чоловіки стали поступово повертатись
додому. Тож коли нарешті прийшов наказ
Гнєзділова, командувача Київського підпільного обкому партії, чинити активний опір ворогу, виконати його можливості не було. Тоді
було дане завдання — вести глибоку розвідку, не вступаючи у бій.
Також із осіб старшого віку було організовано винищувальний загін. Загін базувався у школі, кожного дня виїжджали до лісу,
там виловлювали німецьких розвідників,
шпигунів, яких скидали з літаків, інколи падали збиті літаки, як наші, так і ворожі. Одного
разу, коли німці вже підходили до Катюжанки, приїхав у Димер офіцер високого рангу
і наказав роздати місцевому населенню товари з магазинів і складів, партактиву — виїхати, бо незабаром здаватимуть Димер без
бою. Наступного дня приїхала служба НКВС
з Києва і заявила, що то був німецький провокатор. До магазинів нічого зносити вже не
стали, натомість жителі почали розбирати
колгосп: коней, вози та все інше, що залишилось після евакуації, адже до організації
колгоспу все те було людське.
Давиденко В.О. до війни був головним
механіком колгоспу і електростанції. (Розміщувалася на території невеличкої площі
на початку нинішньої вулиці О. Кошового.)
З початком евакуації став головою комісії
по відправленню техніки до Києва, потім займався евакуацією населення: вивозив сім’ї
партійного та господарського активу у Сумську область, у село Волоканово. Під час одного з рейсів вперше попав під наліт ворожих
літаків…»
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 29 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
08:30 «ТСН-Тиждень»
10:00 Х/ф «Справжнiй
Гарфiлд»
11:25 Х/ф «Гарфiлд 2»
13:00 Х/ф «Елвiн i
бурундуки - 3»
14:40 Х/ф «Лiга видатних
джентльменiв»
16:45 Х/ф «Скарби нацiї»
19:30 «Телевiзiйна служба
новин»
20:15 Х/ф «Скарби нацiї:
Книга таємниць»
22:30 Х/ф «Учень
чаклуна»
2+2
07:05 Д/п
«Автоентузiасти»
08:40 Х/ф «Навколо Свiту
за 80 днiв»
14:25 «Вайпаут»
16:45 Х/ф «Подвiйнi
неприємностi»
18:35 Х/ф «Слiдопит»
20:20 Т/с «Перевiзник-2»
21:20 Т/с «Секта»
УТ-1
08:15 «Золотий гусак»

09:20, 13:35 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
11:35 Утеодин з Майклом
Щуром
12:10, 19:35 Перша студiя
12:30 Ексклюзивне
iнтерв’ю Л. Плюща
16:00 Д/ф «Василь
Симоненко. Тиша i грiм»
16:35 Благодiйний вечiр
Н. Матвiєнко «Ми єдинi, i
Україна у нас одна»
18:30 Перша шпальта
20:00 Хто нас «розвiв»?
21:00 Новини
21:40 З перших вуст
21:50 Подорожнi
23:00 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
06:05 Т/с «Адвокат»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
11:00 Т/с «Зведена
сестра»
15:15 Т/с «Вiдбиток
кохання»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Щасливий
квиток»
23:00 Подiї дня

23:30 Х/ф «Мачете
вбиває»
ТОНіС
06:20 Х/ф «Бiлiє парус
одинокий»
09:50 Водне життя
11:20 П’ятий вимiр
12:50 «Азбука життя
лiкаря Сивого»
14:30 «МАН: молодi,
амбiтнi, наполегливi?»
15:15 «Людина року2014»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. М. Веллер
20:00 15-ий ювiлейний
фестиваль В. та С.
Бiлоножкiв «Мелодія двох
сердець»
ТЕТ
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
11:00 М/ф «Як козаки...»
12:50 М/ф «Чарiвний
горох»
13:00 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
14:00 Казки У

18:00 Х/ф «Люди в
чорному 2»
19:45 Х/ф «Правдива
брехня»
22:20 Х/ф «Не погрожуй
Пiвденному Центру,
попиваючи сiк у чорному
кварталi»
00:00 Х/ф «Все про Стiва»
СТБ
08:55 «Зiркове життя.
Зiрковi усиновлення»
10:00 «Зiркове життя.
Зiрковi трагедiї»
10:55 Х/ф «Зимовий сон»
13:05, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-3 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Вагiтна у 16»
DISCOVERY
CHANNEL
(УКРАїНА)
08:55, 13:40, 18:35 Як це
працює?
11:05, 11:30, 19:05, 19:30

Мисливцi за складами
11:55 Як влаштований
Всесвiт
12:50 Гаражна команда
14:35, 22:55 Будинки на
деревах
20:00 Рибальськi байки Я.
Вагнера
21:00 Вижити разом
22:00 Аляска: родина
з лiсу

Мадагаскару»
08:20 М/с «Том i Джеррi»
10:52 Х/ф «Дiти шпигунiв»
12:35 Х/ф «Дiти шпигунiв:
Кiнець гри»
14:00 Х/ф «Дiти шпигунiв
4D»
15:45 Х/ф «Патрiот»
19:00 Ревiзор
21:35 Ревiзор Чорнобиль
22:35 Страстi за
Ревiзором

НТН
08:05 «Правда життя»
08:35 «Агенти впливу»
09:30 «Велика рiзниця
по-українськи»
11:20 Х/ф «Усе як слiд!»
13:15 Х/ф «Кохання та
iншi обставини»
15:10 Т/с «Три товаришi»
19:00, 21:30 «Свiдок»
19:30 Т/с «Я - охоронець»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 9»
23:45 Т/с «Елементарно»

МЕГА
06:40 Бандитський Київ
07:40 Д/ф «Великi
українцi»
08:30 У пошуках iстини
10:10 За лаштунками
12:00, 22:30
Екстремальний свiт
13:00 Невiдомий Китай
16:00 У пошуках пригод
18:50 Мiстична Україна
20:30 Мегаспоруди
23:30 Покер

НОВИЙ КАНАЛ
06:17 М/с «Скубi Ду:
Корпорацiя загадка»
08:00 М/с «Пiнгвiни

ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»

21:00 «Мiстичнi iсторiї-3 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

справи»
10:05 Т/с «Коломбо»
11:45, 22:00 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 9»
13:15 Т/с «Копиновобранцi - 3»
15:15, 19:30 Т/с «Я охоронець»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Елементарно»

13:00, 14:55, 16:00, 16:55
«Вiдкритий мiкрофон»
13:10, 23:50 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Якiсне життя»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Погана
сусiдка»
11:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
12:00, 14:00, 16:00, 17:40
«Новини»
13:50, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:20, 16:15 «Жди меня»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
23:50 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Х/ф «Мисливцi за
привидами»
11:25, 13:10 Х/ф
«Мисливцi за
привидами-2»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:20 Х/ф «Золото
дурнiв»
16:30 Х/ф «Сахара»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Дiстало!
21:30 Свобода слова
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
08:40, 19:30 Доiсторичнi
монстри Гiтлера
10:55 Мегазаводи:
Форд-F150
11:40 Шукачi скарбiв:
Скарби Чорної Бороди
12:55 Розплавленi грошi:
Срiбна жила

13:15, 13:40, 22:30, 22:55
Науковi дурощi
15:35 Приборкати
дракона
17:55 Невразливi
конструкції
20:15 Росiйськi секретнi
матерiали
21:00 Загублений лiнкор
Гiтлера
21:45 Захисники
культурної спадщини
23:15 Розслiдування
авiакатастроф
5 КАНАЛ
09:15, 14:15 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
11:35 Велика полiтика
13:10, 14:10 День
15:15, 15:37, 16:10, 16:34
«Єдина родина»
17:19, 17:35, 18:15, 20:00
Україна - понад усе!
18:32 Особливий погляд
21:40 Час-тайм
22:32 Пiслязавтра
23:00 Час новин
23:35 Територiя
закону

ВI В ТО Р О К , 3 0 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 Х/ф «Скарби нацiї»
12:20 Х/ф «Скарби нацiї:
Книга таємниць»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:15 Т/с «Чорна
троянда»
20:15 Т/с «Свати - 3»
21:20, 22:15 Т/с
«Склiфосовський 3»
23:35 Х/ф «Розмова з
вiтром»
2+2
09:00, 19:20 «Люстратор
7.62»
09:20 Д/п «Зброя
майбутнього»
10:20 Д/п «Знищенi за
мить»
12:10 Х/ф «Супертанкер»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:00, 20:20 Т/с
«Перевiзник-2»
17:00 «СуперОблом.
UA-2»
17:30, 19:00 «ДжеДАI»

18:30, 23:30 Новини
«Спецкор»
21:20 Х/ф «Спiймати i
вбити»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:20 Новини звiдусiль
09:25 Мультфiльм
09:35 Хочу бути
10:00, 14:50 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
10:50 Подорожнi
13:20, 17:20 Перша студiя
13:45 Хто нас «розвiв»?
16:10 Фольк-music
17:45 Ексклюзивне
iнтерв’ю Л. Плюща
18:15 Новини. Свiт
19:00 Спорт. Європейськi
iгри. Пiслямова
19:30 Авторський проект.
Вересень
20:00 Про головне
21:40 З перших вуст
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:15 Вертикаль влади
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 «Говорить
Україна»
12:25 Т/с «Країна 03»
18:00 Т/с «Королева гри»
21:00 Т/с «Щасливий
квиток»
23:00 Подiї дня
23:30 Реальна мiстика
ТОНіС
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:10 «Секрети закулiсся
з О. Ржавським»
14:00 Дива блакитної
планети: сiм континентiв
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 «Безпечнi
пiдприємства»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. М. Веллер
20:00 На лiнiї вогню
21:30 Вiдлуння

22:35 Всесвiт
23:35 Сiм’ї тварин
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
17:55, 18:55 Т/с «Кухня»
18:25, 19:25 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Ангел або
Демон»
СТБ
06:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:05 «Зiркове життя.
Зiрковi товстуни»
09:05 Х/ф «Не пiдганяй
кохання»
11:15, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
12:15 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»

DISCOVERY
CHANNEL
(УКРАїНА)
08:30, 18:10 Як це
зроблено?
08:55, 18:35 Як це
працює?
11:05, 11:30, 19:05, 19:30
Мисливцi за релiквiями ломбард
11:55 Як влаштована
Земля
14:35, 15:25 Як
влаштований Всесвiт
16:20 Небо у вогнi.
Планета день за днем
17:15 Космос шкереберть
21:00, 21:30 У гонитвi за
класикою
22:55, 23:20 Шукачi
скарбiв Америки
НТН
08:30, 15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:15 «Кримiнальнi

НОВИЙ КАНАЛ
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Друзi»
11:55 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
15:55, 19:00 Т/с
«Останнiй iз Магiкян»
18:15 Абзац!
20:55 Т/с «СашаТаня»
21:55 Х/ф «Дiвчина iз
Джерсi»
00:00 Герої та коханцi
МЕГА
08:30, 18:30 Секретнi
територiї
09:20, 19:20 У пошуках
пригод
10:10, 22:30 Невiдомий
Китай

11:10, 13:40 Мисливець
та жертва
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
14:30, 20:40 Скарби зi
звалища
15:30, 20:10 Наука
23:30 Шокуюче вiдео
ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20 «Столиця»
13:00, 14:55, 16:00,
16:55, 18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
13:10, 23:50 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Київський ринг з
Реною Назаровою»
22:30 «Київськi iсторiї»
ІНТЕР
09:20 Т/с «Здрастуй,
мамо!»
11:10 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:40, 14:20 «Сiмейний

суд»
15:35, 16:15 Т/с «Завжди
говори «Завжди» 7»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
23:45 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Чорний
список»
11:50, 13:10 Стоп-10
12:45, 15:45 Факти. День
14:05 Паралельний свiт
16:10 Т/с «1941»
17:45, 22:25 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:30 Т/с «Розвiдники»
23:20 Х/ф «Пункт
призначення»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
08:40, 14:00, 20:15

Захисники культурної
спадщини
10:10 Суперспоруди
Третього рейха
10:55 Мегазаводи:
«Кенiгсегг»
12:05 Шукачi скарбiв:
Зниклий лiтак
12:30 Розплавленi грошi:
Дуло в обличчя
12:55 Розплавленi грошi:
Зiрви банк
13:15, 13:40, 22:30, 22:55
Науковi дурощi
17:10 Апокалiпсис: Друга
свiтова вiйна: Свiт у вогнi
17:55, 18:20, 21:00, 21:25
Код небезпеки
18:40 Широкий погляд
з Келом Пенном: Пошук
скарбiв
23:15 Розслiдування
авiакатастроф: Бiйня над
Середземним морем
5 КАНАЛ
09:35 Кордон Держави
18:31 Велика полiтика
20:00 Час. Пiдсумки дня
21:40 Час-тайм
23:00 Час новин
23:30 Мiграцiйний вектор

С Е Р Е ДА , 1 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40, 11:00 «Чотири
весiлля»
12:20, 20:15 Т/с «Свати
- 3»
13:25 «Ворожка»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:15 Т/с «Чорна
троянда»
21:20, 22:15 Т/с
«Склiфосовський 3»
23:35 Х/ф «Учень
чаклуна»
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
Новини «Спецкор»
09:10, 00:00 «ПАТРIОТ.UA
з Наталкою Якимович»
09:40 Д/п «Зброя
майбутнього»
10:40 Д/п «Знищенi за
мить»
12:10 Х/ф «Жахливе
виверження»
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 «Секретнi
матерiали»
21:20 Х/ф «Слiд смертi»
УТ-1
08:20 Новини звiдусiль
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
10:55 Як ваше здоров’я?
12:35 Нотатки на глобусi
13:20, 18:05 Час-Ч
13:30, 20:00 Про головне
16:35 Луганськ. Полюс
вiдчуження
17:10 «Рейх: крах чорних
селекцiонерiв»
18:15 Новини. Свiт
18:50 Т/с «Новели
Мопассана»
21:50 Слiдство. Iнфо
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:25 Тепло.ua
ТРК «УКРАїНА»
07:10, 08:10 Ранок з
Україною

09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:25 Т/с «Країна 03»
18:00 Т/с «Королева гри»
21:00 Т/с «Щасливий
квиток»
23:00 Подiї дня
23:30 Реальна мiстика
ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
09:50, 12:30 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:30 Iмена-легенди
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:00, 22:00 Всесвiт
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
18:10 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Едуард Хiль
20:00 Великi битви
23:00 Енiмалiя

10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
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 У ТЕТа в Iнтернетi

зроблено?
08:55, 13:40, 18:35 Як це
працює?
11:05, 11:30, 19:05, 19:30
Шукачi скарбiв Америки
12:50 Колекцiонери
автiвок
14:35, 22:55 Чоловiчi
барлоги
16:20 П’ята передача
20:00, 20:30 Мисливцi за
складами
21:00 Сталевi хлопцi
22:00, 22:25 Гаражне
золото

СТБ
08:20 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
10:40, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
11:35 «МастерШеф - 4»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-3 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Давай поговоримо
про секс»

НТН
08:30, 15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:15 «Кримiнальнi
справи»
10:10 Т/с «Коломбо»
11:45, 22:00 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 9»
13:15 Т/с «Копиновобранцi - 3»
15:15 Т/с «Я - охоронець»
17:00 «Детективи»
19:30 Т/с «Я - охоронець.
Помилка в програмi»

ТЕТ
08:00 Мульт MIX

DISCOVERY
CHANNEL
(УКРАїНА)
08:30, 14:05, 18:10 Як це

ТРК «УКРАїНА»
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:25 Т/с «Країна 03»
18:00 Т/с «Королева гри»
21:00 Т/с «Щасливий
квиток»
23:00 Подiї дня
23:30 Реальна мiстика

таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
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
09:50, 15:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 Великi битви
14:00, 22:40 Всесвiт
18:20 «Ландшафтнi iгри»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Е. Хiль
21:30 Rock Time з Петром
Полтарєвим
22:10 Iмена-легенди

СТБ
09:10 «Доньки-матерi»
10:10, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
11:05 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-3 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла»

ТЕТ
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi

DISCOVERY
CHANNEL
(УКРАїНА)
08:30, 14:05, 18:10 Як це
зроблено?

23:45 Т/с «Елементарно»
НОВИЙ КАНАЛ
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Друзi»
11:55 Т/с «Татусевi
дочки»
15:55, 19:00 Т/с
«Останнiй iз Магiкян»
18:15 Абзац!
20:55 Т/с «СашаТаня»
21:55 Х/ф «Нареченавтiкачка»
МЕГА
08:30, 18:30 Секретнi
територiї
09:20, 19:20 У пошуках
пригод
10:10, 22:30 Невiдомий
Китай
11:10, 13:40 Мисливець
та жертва
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
14:30 Скарби зi сховищ
15:30, 20:10 Наука
20:40 Скарби зi звалища
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»

08:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
13:00, 14:55, 16:00,
16:55, 18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
13:10, 23:50 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
ІНТЕР
09:20 Т/с «Здрастуй,
мамо!»
11:10 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:30 «Судовi
справи»
13:40, 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 «Доярка з
Хацапетiвки 2»
23:45 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Чорний
список»
11:50, 13:10, 16:20 Т/с
«1941»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Паралельний свiт
17:45, 22:25 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний
фронт
21:30 Т/с «Розвiдники»
23:20 Х/ф «Пункт
призначення-2»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
08:30 Захисники
культурної спадщини
10:40, 15:35, 20:35
Широкий погляд з К.

Пенном
11:00 Мегазаводи:
суперавтомобiлi
12:15 Шукачi скарбiв:
Скарби пiвдня
13:30 Iгри розуму: Битва
вiкiв
16:00 Дика природа Росiї:
Сибiр
16:50 Друга свiтова вiйна:
Свiт у вогнi
17:40 Дикий тунець:
Битва середини сезону
18:30 Золото в
холоднiй водi:
Брати по зброї
21:50 Дикий тунець:
Поразка капiтана
23:30 Розслiдування
авiакатастроф:
Смертельний тест
5 КАНАЛ
15:35 Модне
здоров’я
16:10, 16:32, 17:15, 17:35,
18:15, 20:00 Україна понад усе!
18:35 Невигаданi iсторiї
21:40 Час-тайм
22:30 Клуб реформ
23:48 Мiсцевий час

ЧЕ ТВ Е Р , 2 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
09:40, 11:00 «Чотири
весiлля»
12:20 Т/с «Свати - 3»
13:25 «Ворожка»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:15 Т/с «Чорна
троянда»
20:15 Т/с «Свати - 4»
21:20, 22:15 Т/с
«Склiфосовський 3»
23:35 Х/ф «Волл-стрiт.
Грошi не сплять»
2+2
06:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
09:10, 00:00 «ПАТРIОТ.UA
з Наталкою Якимович»
09:40 Д/п «Зброя
майбутнього»
10:40 Д/п «Знищенi за
мить»
12:10 Х/ф «Спекотний
день»
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 «Чорна долина»
УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:25 Мультфiльм
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
12:00 Авторський проект.
Вересень
12:20 Слiдство. Iнфо
13:20, 18:05 Час-Ч
15:45 Надвечiр’я
16:40 Волинянин
18:15 Новини. Свiт
18:50 Т/с «Новели
Мопассана»
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22:25 Д/ф «Зiрка у формi
квадрата»

09:20, 09:45 Мисливцi за
складами
11:05, 11:30, 19:05, 19:30
Склади: битва в Канадi
12:50 П’ята передача
15:25 Дилетант проти
експерта
16:20 Автомобiльний
аукцiон в Техасi
17:15 Махiнатори
20:00 Золота лихоманка Спецвипуски 5 сезону
21:00 Золота лихоманка
22:00 Реальнi
далекобiники
22:55, 23:20 Битва за
нерухомiсть
НТН
08:30, 15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Коломбо»
11:35, 22:00 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 9»
13:20 Т/с «Копиновобранцi - 3»
15:15, 19:30 Т/с «Я охоронець. Помилка в

програмi»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Елементарно»
НОВИЙ КАНАЛ
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Друзi»
11:55 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
15:55 Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
18:15 Абзац!
19:00 Х/ф «На море»
21:00 Т/с «СашаТаня»
21:55 Х/ф «Щасливчик»
МЕГА
08:30, 18:30 Секретнi
територiї
09:20, 19:20 У пошуках
пригод
11:10, 13:40 Мисливець
та жертва
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
12:50 Путiвка до пекла
15:30, 20:10 Наука
22:30 Народженi
мусонами

23:30 Шокуюче вiдео
ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
13:00, 14:55, 16:00,
16:55, 18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
13:10, 23:50 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Київськi iсторiї»
ІНТЕР
09:20 Т/с «Здрастуй,
мамо!»
11:10 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:40, 14:20 «Сiмейний
суд»

15:35, 16:15 Т/с «Завжди
говори «Завжди» 8»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 2»
23:50 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Чорний
список»
11:50, 13:10, 16:20 Т/с
«1941»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Паралельний свiт
15:00 Провокатор
17:45, 22:25 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:30 Т/с «Розвiдники»
23:20 Х/ф «Пункт
призначення-3»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL

08:55 Широкий погляд з
Келом Пенном
10:10, 15:10, 20:10 Дикий
тунець
11:50 Шукачi скарбiв:
Король i кiльце
13:30 Iгри розуму: Живий
колiр
13:55, 18:30, 18:55, 23:05
Науковi дурощi
16:50 Суперспоруди
Третього рейха
17:40 Дике будiвництво
21:50 Незвичайнi
промисли
23:30 Розслiдування
авiакатастроф: Кошмар
у раї
5 КАНАЛ
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

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

27 червня

2015 року
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 3 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:40, 11:00 «Чотири
весiлля»
12:20 Т/с «Свати - 4»
13:25 «Ворожка»
14:05 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:15 Т/с «Чорна
троянда»
20:20 Анiмацiйний
проект Кварталу 95
«Мультибарбара 2015»
21:00 «Вечiрнiй Київ»
23:10 «Свiтське життя»
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 Новини
«Спецкор»
09:00 «Люстратор 7.62»
09:10 «ПАТРIОТ.UA з
Наталкою Якимович»
10:40 Д/п «Знищенi за
мить»
12:10 Х/ф «Останнi

години Землi»
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 «Чорна долина»
21:20 Т/с «Елiтний загiн»
УТ-1
08:20 Новини звiдусiль
09:25 Мультфiльм
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
12:25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13:20 Час-Ч
16:50 Д/с «Сага
старовинної пущi»
17:55 Спорт. Євроiгри.
Пiслямова
18:15 Новини. Свiт
18:50 Т/с «Новели
Мопассана»
21:50 Перша студiя
23:00, 00:00 Пiдсумки

ТРК «УКРАїНА»
06:05, 06:15, 14:25, 15:30
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 «Говорить
Україна»
12:25 Т/с «Країна 03»
18:00 Т/с «Королева гри»
21:00, 23:30 Т/с «Люба.
Любов»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
07:30, 15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Rock Time з П.
Полтарєвим
11:30 Iмена-легенди
12:15 «Свiтськi хронiки»
13:10, 17:45 Кримiнальнi
iсторiї
14:00, 22:35 Всесвiт
15:40 «Моднi iсторiї з О.

Новицькою»
16:00, 23:35 Енiмалiя
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Е. Хiль
21:35 «Мiшель Мерсьє.
Заручниця кохання»
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
13:40 Панянка-селянка
18:10 Х/ф «Лицар дня»
20:10 Х/ф «Сам удома 5:
Святкове пограбування»
22:00 Х/ф «Все про Стiва»
СТБ
08:25 Х/ф «Мужики!..»
10:20 Х/ф «Катерина.
Повернення кохання»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:45 Т/с «Коли ми

вдома»
20:00 Х/ф «Моя старша
сестра»
22:35 Х/ф «Жiноча
iнтуїцiя»
DISCOVERY
CHANNEL
(УКРАїНА)
08:30, 14:05, 18:10 Як це
зроблено?
09:20 Золота лихоманка Спецвипуски 5 сезону
11:05, 11:30, 19:05, 19:30
Битва за нерухомiсть
12:50 Автомобiльний
аукцiон в Техасi
15:25 Руйнiвники мiфiв
16:20, 16:45 Гаражна
команда
20:00 Аеропорт
зсередини
21:00 Передусiм - лiтаки
22:00 Аляска: останнiй
кордон
НТН
08:30, 15:00, 19:00
«Свiдок»
09:00 «Випадковий

свiдок»
09:20 «Кримiнальнi
справи»
10:15 Т/с «Коломбо»
11:45 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 9»
13:15 Т/с «Копиновобранцi - 3»
15:15 Т/с «Я - охоронець.
Помилка в програмi»
17:00 «Детективи»
19:30 Х/ф «Двоє»
21:20 Х/ф «В iм’я помсти»
23:00 Х/ф «Розшукується
герой»
НОВИЙ КАНАЛ
08:00, 18:00 Репортер
08:05 Єралаш
10:00 Т/с «Друзi»
11:55 Т/с «Татусевi
дочки»
14:55, 20:55 Т/с
«СашаТаня»
18:15 Абзац!
19:00 Х/ф «Ось це любов»
21:55 Х/ф «Клятва»
МЕГА

08:30, 18:30 Секретнi
територiї
09:20, 19:20 У пошуках
пригод
10:10 Невiдомий Китай
11:10, 13:40 Мисливець
та жертва
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
12:50 Путiвка до пекла
14:30 Скарби зi звалища
15:30, 20:10 Наука
22:30 Народженi
мусонами
ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
13:00, 14:55, 16:00,
16:55, 18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
13:10, 23:50 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»

22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
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!»
11:10 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:30 «Судовi справи»
13:40, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:35, 16:15 Т/с «Завжди
говори «Завжди» 8»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Ток-шоу «Чорне
дзеркало»
23:30 Т/с «Генеральська
невiстка»
ICTV
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Батл Крiк»
11:50, 13:10, 16:20 Т/с
«1941»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Паралельний свiт
15:00 Провокатор
17:45, 22:25 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:30 Т/с «Розвiдники»
23:20 Х/ф «Пункт
призначення-4»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:25, 17:30, 18:30
Час. Важливо
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
23:50 Гра iнтересiв

С УБОТ А , 4 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
08:00, 08:35 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
09:00 «Свiтське життя»
10:00 Х/ф «Салямi»
13:40 «Сказочная Русь»
14:15 «Вечiрнiй Київ»
16:10, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
23:10 Х/ф «Нiч у музеї»
2+2
09:40 «Вайпаут»
12:00 «Top Gear»
13:00 «ДжеДАI»
14:00 Т/с «Атлантида»
17:00 Х/ф «Втраченi
скарби»
19:00 Х/ф «Природжений
гонщик»
21:00 Х/ф «Пiд прицiлом»
23:00 Х/ф «Дiамантовi
пси»
УТ-1

08:30 «Золотий гусак»
09:15 Мультфiльм
09:40 Нотатки на глобусi
11:00 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
12:25 Д/ф «Iндiя та
Європа: палiмпсест»
13:55 Д/ф «Сага
старовинної пущi»
15:20 Х/ф для дiтей
«Жахливий Генрi»
19:40 Х/ф «Вечiр на Iвана
Купала»
21:00 Новини
21:40 Утеодин з Майклом
Щуром
22:40 Мегалот
ТРК «УКРАїНА»
07:15 Т/с «Адвокат»
10:00 Реальна мiстика
10:50 Х/ф «Смокiнг порязанському»
12:45, 15:20 Т/с «Люба.
Любов»
16:50, 19:40 Т/с «Багаття
на снiгу»

21:15 Х/ф «Там, де є
щастя для мене»
23:10 Таємний код
зламаний. Епоха Водолiя
ТОНіС
05:50 Х/ф «Джинджер i
Фред»
10:00 Великi битви
11:15 Х/ф «Пiкнiк бiля
Висячої скелi»
14:00 За сiм морiв
16:00 «Мистецтво i час»
16:20 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
16:50 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
17:10 «Концерт до
80-рiччя М. Сивого «Мої
роки - моє багатство»
19:50 Дива Сонячної
системи
21:00 «Секрети закулiсся
з О. Ржавським»
21:40 Х/ф «Чорний
тюльпан»
23:35 «Свiтськi хронiки»

ТЕТ
08:15 М/с «Смiшарики»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:45 М/ф «Том Сойєр»
12:15 М/ф «Попелюшка.
Повний уперед»
13:40 Х/ф «Злодiй та його
учитель»
14:50 Х/ф «Шкiльний
мюзикл 2»
16:50 Х/ф «Мандри
Гуллiвера»
18:15 Х/ф «Сам удома 5:
Святкове пограбування»
23:00 Дайошь молодьож
СТБ
06:30 Х/ф «Акселератка»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:00 Х/ф «Мужики!..»
12:00 Т/с «Коли ми

вдома»
13:20 Х/ф «Моя старша
сестра»
15:20 Х/ф «Жiноча
iнтуїцiя»
18:00 Х/ф «Час кохати»
21:45 Х/ф «Кольє для
Снiгової Баби»
23:35 «Давай поговоримо
про секс»
DISCOVERY
CHANNEL
(УКРАїНА)
08:30 Золота лихоманка
09:20 Золота лихоманка Спецвипуски 5 сезону
11:05, 11:30, 22:00, 22:25
Мисливцi за складами
13:40, 14:05, 22:55, 23:20
У гонитвi за класикою
15:25 Будинки на деревах
16:20 Чоловiчi барлоги
17:15 Бар на замовлення
18:10, 18:35, 19:05, 19:30,
20:00, 20:30 Що у вас в
гаражi?
23:50 Вижити разом

НТН
07:15 «Детективи»
11:30 «Речовий доказ».
Таємниця комуналки №5
12:00 «Головний свiдок»
12:50 «Випадковий
свiдок»
13:45 «Правда життя».
Дiти
14:15 Х/ф «Я не знаю, як
вона робить це»
16:00 Т/с
«Далекобiйники»
19:30 Т/с «Грабуй
награбоване»
21:15 Т/с «Удар у
вiдповiдь - 3»
23:00 «Голi та смiшнi»
НОВИЙ КАНАЛ
09:20 Ревiзор
11:55 Ревiзор Чорнобиль
12:55 Страстi за
Ревiзором
14:45 Х/ф «Нареченавтiкачка»

16:55 Х/ф «Дiвчина iз
Джерсi»
19:00 Х/ф «Двоє: Я та
моя тiнь»
21:00 Х/ф «Твої, мої й
нашi»
22:50 Х/ф «Молодi татусi»
МЕГА
06:50 У пошуках iстини
08:30 Професiя снайпер
10:10, 21:00 Iнквiзицiя
12:00 Замки королямрiйника
13:00 Народженi
мусонами
16:00 У пошуках пригод
18:30 Мiстична Україна
23:00 Змова проти
королеви
ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Українська пiсня

року»
14:35 «Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
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»
22:30 «Життєвi iсторiї»
ІНТЕР
08:40 «Школа доктора
Комаровського»
09:30 Х/ф «Гараж»
11:30 Т/с «Генеральська
невiстка»
15:15 Х/ф «Чоловiк на
годину»
18:30, 20:30 Т/с «Все
повернеться»
20:00 «Подробицi»
23:05 Т/с «Здрастуй,
мамо!»

07:30 Паралельний свiт
12:00 Дiстало!
12:45 Факти. День
13:20 Громадянська
оборона
15:15 Т/с «Розвiдники»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Бiла iмла»
22:00 Х/ф «Червоний
Капелюшок»
5 КАНАЛ
09:50 Снiданок з Iскрою
10:35 ПроОбраз iз
Наталкою Фiцич
11:35 Майстри Ремонту
16:31 Феєрiя мандрiв
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
23:35 Iсторiя успiху

ICTV

Н ЕДIЛЯ, 5 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
08:00, 08:35 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
09:40 М/ф «Ескiмоска - 2:
Пригоди в Арктицi»
09:45 «Маша i ведмiдь»
10:15 ТСН: «ТСН»
11:00, 12:15 «Свiт
навиворiт: Латинська
Америка»
13:05 «Iнспектор
Фреймут»
14:45 «Територiя обману»
15:45 «Повернiть менi
красу»
16:50, 18:10 «Чотири
весiлля 4»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Другий шанс»
2+2
09:50 «Легенди
кiкбоксингу»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 Д/п «Страшне
завтра»
13:00 «Секретнi

матерiали»
14:00 Т/с «Бiблiя. Шлях
апостолiв»
15:00 Т/с «Рекс»
17:00 Х/ф «Вiйна
подружжя Роуз»
19:10 Х/ф «Тактична
сила»
21:00 Х/ф «Хижаки»
23:00 Х/ф «Пiд прицiлом»
УТ-1
09:00 Як це?
09:25 Хто в домi хазяїн?
09:45 Школа Мерi
Поппiнс
10:00 Хочу бути
10:40 Спогади
11:15 Х/ф «Вечiр на Iвана
Купала»
12:45 Х/ф для дiтей
«Жахливий Генрi»
14:40 Фольк-music
15:45 Д/ф «Зiрка у формi
квадрата»
17:35 Т/с «Новели
Мопассана»
21:00 Новини

21:40 Перша шпальта
22:15 Альтернативна
музика
ТРК «УКРАїНА»
07:10 Т/с «Багаття на
снiгу»
10:50 Т/с «Щасливий
квиток»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
20:00 Т/с «Життя
розсудить»
23:50 Зоряний шлях
ТОНіС
07:45 «Натхнення»
11:00 Х/ф «Джинджер i
Фред»
14:00 «Щоденник для
батькiв»
16:00 Дива блакитної
планети
16:50 Ювiлейний концерт
О. Бiлозiр
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»

20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Iмена-легенди
22:00 Х/ф «Мадам
Боварi»
ТЕТ
08:15 М/с «Смiшарики»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:50 М/ф «Попелюшка.
Повний уперед»
12:15 М/ф «Барток
пречудовий»
13:25 Х/ф «Про рибалку
та його дружину»
14:35 Х/ф «Мандри
Гуллiвера»
16:00 Х/ф «Шкiльний
мюзикл 2»
18:00 Х/ф «Лицар дня»
23:00 Дайошь молодьож
СТБ
07:10, 00:35 Х/ф «Висота»
09:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Караоке на
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Виконавчий комітет Вишгородської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ категорій апарату виконавчого комітету.
Вимоги:
— освіта вища, освітній ступінь: спеціаліст, магістр (архівна
справа, діловодство);
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel);
— досвід роботи в державних установах за фахом — не менше 3-ох років, досвід роботи за фахом — не менше 5 років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
заяву встановленого зразка;
заповнену особову картку (форма П2-ДС) з відповідними додатками (трудова діяльність, автобіографія);
дві фотокартки розміром 3х4 см;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації тощо;
копію військового квитка (для військовослужбовців або
військовозобов’язаних);
копію документа, який посвідчує особу (паспорт);
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Претенденти на заміщення вакантної посади повинні пройти спеціальну перевірку відомостей про особу, яка претендує
на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування, відповідно до статті 11 Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Порядку
організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом
Президента України від 25.01.2012 року № 33/2012.
Під час проведення конкурсу кандидати складають письмовий іспит.
Документи на участь у конкурсі приймаються протягом 30
календарних днів з дня публікації повідомлення за адресою: м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. № 63-а, тел. (04596) 54-554.

Майданi»
11:15 Х/ф «Час кохати»
15:10 «Мiстичнi iсторiї-3 з
П. Костiциним»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:45 «Я соромлюсь
свого тiла»
DISCOVERY
CHANNEL
(УКРАїНА)
09:20 Аляска: родина
з лiсу
11:05 Бар на замовлення
13:40, 22:00 Гiрше не
буває
14:35, 15:00, 22:55, 23:20
Ефект Карбонаро
15:25, 16:20, 17:15
Рибальськi байки Якуба
Вагнера
18:10 Золота лихоманка Спецвипуски 5 сезону
19:05 Золота лихоманка
21:00, 21:30 Катастрофа
на колесах
23:50 Повний форсаж

НТН
07:40 Т/с
«Далекобiйники»
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:00 «Агенти впливу»
12:55, 22:55 «Випадковий
свiдок»
13:40 Х/ф «Розумники»
15:30 Х/ф «Королева
бензоколонки - 2»
17:15 «Велика рiзниця
по-українськи»
19:00 Т/с «Слiди
апостолiв»
23:00 «Головний свiдок»
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
09:17 Х/ф «Щасливчик»
11:20 Х/ф «Клятва»
13:25 Х/ф «Молодi татусi»
15:10 Х/ф «Твої, мої й
нашi»
17:05 Х/ф «Двоє: Я та
моя тiнь»
19:05 Х/ф «Багатiй Рiччi»

21:00 Х/ф «Великий тато»
22:45 Х/ф «У джазi тiльки
дiвчата»
МЕГА
08:30 Професiя снайпер
10:10, 21:00 Iнквiзицiя
12:00 Змова проти
королеви
13:00 Народженi
мусонами
16:00 У пошуках пригод
18:30 Мiстична Україна
23:00 Замки королямрiйника
ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:30
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Приречений на
любов»
13:30 «Київський ринг з
Реною Назаровою»
14:40 «Гаряча лiнiя «102»
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:55, 23:30
«Вiдкритий мiкрофон»

15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
00:00 «У центрi уваги»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
ІНТЕР
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
11:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
12:00 Т/с «Все
повернеться»
15:55 Х/ф «Тариф
«Щаслива родина»
17:35, 21:30 Т/с «Гордiїв
вузол»
20:00 «Подробицi тижня»
23:05 Т/с «Здрастуй,
мамо!»
ICTV
07:00 Т/с «Леся+Рома»
09:00 Зiрка YouTube

11:25 Дивитись усiм!
12:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Медальйон»
14:55 Х/ф «Червоний
Капелюшок»
16:50 Х/ф «Бiла iмла»
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Пароль «Рибамеч»
22:15 Х/ф «Каратель»
5 КАНАЛ
07:35 Клуб 700
08:35 Феєрiя мандрiв
09:50 Снiданок з Iскрою
12:15 Модне здоров›я
16:10, 16:40, 17:10, 17:35
«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
22:40 Територiя закону
23:35 Фiнансовий
тиждень

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

ВІТАЮ з 70-річним ЮВІЛЕЄМ
ЄМ коханокохано
ого чоловіка, найкращого друга,
уга, незрівнянного співрозмовника Олександра
лександра
а
Миколайовича НЕМИЛОСТИВОГО!
О О
Дружина

Потрібен продавець у новий магазин.
Тел: (098) 341-97-50
МИЙНИК з/п 3000 (096) 782-99-19
МЕНЕДЖЕР з/п 3000 (096) 782-99-19
Фірмовий магазин
ПАТ «Оболонь»
в м. Вишгороді
запрошує на роботу

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

Вважати недійсним свідоцтво про
право власності на нерухоме майно, серія САК № 825942, видане реєстраційною службою Вишгородського районного управління юстиції від 27.01.2014 р.
на ім’я Ворони Марії Іванівни.

Підприємство запрошує на
постійну роботу в м. Вишгороді:

— інженера-конструктора
з машинобудування,
ВО, ДР — від 2 років.
Заробітна плата – від 5 000 грн.
Тел: (067) 659-54-57

Пропала кішечка — чорна,
гладкошерста, стерилізована.
Після операції на животику
шерсть виголена. Будь ласка, хто знайде, телефонуйте:
(096) 892-31-07 або (093) 96682-54. Винагороду гарантую

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
Ремонт квартир, сантехнічні зварювальні
роботи, електрика, вагонка Тел: (067) 945-06-40

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

ТОВ «Транспортна технологічна
компанія» втратило правовстановлюючий документ, а саме:
Мирову угоду, затверджену
ухвалою Господарського суду
міста Києва від 03.06.2008 р. по
справі № 30/237. Зазначений
документ вважати недійсним.
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Громадські організації

Від душі

Вітання

В єдності — сила народу! Кварцеві лампи для малят
Влас. інф.

Степанія СІДЛЯР,
радник голови
Вишгородської
райдержадміністрації
з питань захисту прав
найманих працівників
Шановні земляки!
Незалежно від регіону, звідки ви приїхали до Вишгорода,
звертаюся до всіх, кого доля
відірвала від родин і змусила
шукати заробітку за тисячі кілометрів від власної домівки. Ви
часто мешкаєте у неприйнятних
умовах, щодня потерпаєте від
страху — чи отримаєте зарплату (тому що юридичного оформлення на роботі не маєте). Ви не
бачите, як ростуть ваші діти, не
можете бути поруч із старими
батьками, що хворіють. Вас місяцями не бачать рідні і близькі.
В Україні немає статистики
внутрішніх трудових емігрантів
(заробітчан), але є статистика
дітей-сиріт при живих батьках,
жінок-удів при живих чоловіках,
недоглянутих батьків при живих
дітях. А тому об’єднуватися нам
треба не для боротьби проти когось, а для виживання і гідного
існування.

Благодійністю відзначаються не лише дорослі дяді і тьоті
та високоповажні організації.
Вже котрий рік поспіль (і не порахувати!) хор «Коралі», що вітає
бабусь і мамочок у День матері,
принагідно влаштовує благодійну акцію «Солоденьке для маленьких».
Зібрані кошти, так само зазвичай, передають на різні потреби: у
Шановні заробітчани! Ви
— частина громадянського суспільства, ви — люди, що мають
духовні цінності. Всі права, гарантовані державою, ви маєте
використати. Голова Вишгородської районної державної адміністрації Олександр Горган знає
і розуміє ваші проблеми, тому
призначив мене своїм радником
із захисту ваших прав. Мета
призначення — мати на місцях
дієвого посередника, котрий міг
би донести всі проблеми і болі
заробітчан та спільно із місцевою владою створити механізм
їхнього вирішення.
Звертайтесь за тел: 067603-54-81 (Степанія Григорівна Сідляр).

школу «Надія», воїнам АТО, дитячому відділенню Вишгородської
центральної районної лікарні.
Ось і цього року КОРАЛІ зібрали за виготовлені власноруч
смаколики 1 828 грн. Розпитали в
лікарні, що саме потрібно, і придбали лампи для кварцювання, якими
дезінфікують приміщення.
НА ФОТО: Працівники дитячого відділення разом із завідувачкою Тамарою Войтович —
вдячні

ФОТО — архів хору «Коралі», спеціально для «Вишгорода»

Валентина ЧИСТЯК
ФОТО – автор, «Вишгород»

Знайомтесь: фоторепортер Дмитро
Юрченко. Навчався у Вишгородській ЗОШ
№ 1. Служив у лавах Збройних сил України. Закінчив Міжнародний Соломонів університет у Києві (історичний факультет).
Працював у редакціях газети «Слово»,
журналу «Іменем закону», давній позаштатний фотокореспондент газети «Вишгород».
Фотографія – його найбільше захоплення. «Все, що я знімаю, – це про мене»,
– каже Дмитро. Перша виставка фотознімків, яку презентував нещодавно рідним
та друзям, – це також відображення його
внутрішнього світу (на той час, коли він
над нею працював).
…На стінах відкритої площадки «Роккафе», що на вул. Набережній у Вишгороді,
– 18 (як символ повноліття) чорно-білих робіт. Вони гармонійно вписуються в інтер’єр.
Здається, таким і був першочерговий задум
дизайнера. Сюжети робіт – РОКові співаки і
музиканти.

Моїй мамі — 86 років
Людмила КУГАЄНКО

Виставка народилася за три місяці. Протягом цього часу Дмитро перетинався з персонажами знімків. На тому, що відкриває
виставку, химерне й досить скептичне, на
перший погляд, обличчя. Але, довше затримавшись на ньому, читаєш особистість філософа – непростого й надзвичайно доброго.
— Так і є, – каже Дмитро. Цим він мене
й зацікавив. І головне, що емоції цей чоловік
виявляє дуже красномовно. Він універсальний музикант – грає на багатьох інструментах. А в гурті «Іван Блюз і друзі» – на якійсь
хитрій губній гармошці.
На іншому знімку і сам соліст – Іван Блюз,
з яким Дмитро добре знайомий, у якого бував
удома і з яким поділяє чимало світоглядного.
Так само, як і з музикантами рок-групи
«Бредбері» (вони теж на фото), котрі, до
речі, запросили Дмитра зняти їх на фестивалі
«Рок-булава» (20-21 червня у м. ПереяславіХмельницькому).
Батько Дмитра, прискіпливо оглянувши
роботи, резюмував: «Немає різноманітності».
Подруга Людмила Погорільська (оформлювач свят, економіст за фахом) заперечила:
«У рокові різноманітності не так багато».
Марті Штейнберг, з якою Дмитро навчався в університеті і яка мешкає тепер в Ізраїлі
та приїхала на деякий час до Києва, у виставці не вистачило кольорових світлин.
– Сьогодні в Україні триває війна, і це
мені надзвичайно болить. Мої емоції є саме
такими. Це їхній колір. І без глянцю, – пояснює Дмитро.
Насправді, кожна робота цікава. Недаремно й група молодих іноземців, які того дня
зазирнули до кафе, відразу звернули на них
увагу і почали фотографувати.
На переконання самого Дмитра, вдалий

Щиро вітаємо з днем народження людину щедрого серця і доброї душі — голову
Всеукраїнської громадської організації «Молода Країна» Андрія ПЕЩЕРІНА.
Шановний імениннику!
Нехай кожна мить буде повна надії,
Нехай пощастить здійснити всі мрії!
Удачі, натхнення й духовного росту!
Хай буде в житті усе легко та просто!
Володимир МАЛИШЕВ, президент БФ святої Ольги

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ ««Âèøãîðîä
Âèøãîðîä»» на друге півріччя?
Вартість передплати:
1 місяць — 10,90 грн
(з послугами пошти)
3 місяці — 32.10 грн
6 місяців — 62,55 грн

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

Індекс газети «Âèøãîðîä» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Першого
липня відзначає свій
ВІДМІННИЙ ювілей
багаторічний директор Вишгородського районного радіо,
найдзвінкіший
голос Вишгородщини
Катерина Володимирівна ОЛЕКСІЙ!
Сонячна, усміхнена, енергійна, вона зараз віддає все тепло своєї душі родині — улюбленим онукам і чоловіку, синам і невісткам, створює
затишок у домівці і красу навколо неї.
Здоров’я і сил зичимо берегині домашнього вогнища, жінці, мамі, свекрусі
і бабусі — молодій, гарній, веселій і найнайулюбленішій у світі.. Зустріти Вам, Катерино Володимирівно, ще не одне свято,
і не один ювілей у надійному сімейному
колі, в обіймах правнуків і праправнуків.
Жінки і квіти. Квіти і жінки.
Ідуть-минають і роки, й віки,
Але в минулі й нинішні часи
Над їх красу не знає світ краси.
Родина, друзі, колеги

Дата

«Все, що я знімаю, – це про мене»

Творчість

З ВІДМІННИМ ювілеєм!

знімок – це серйозна робота, де мають збігтися кілька факторів: нестандартний ракурс,
яскрава емоція, правильно виставлене світло, щоби знімок аж дзвенів! Хоча він прагне
навчитися знімати без спалаху, ловити природнє світло. Адже воно дає необмежені можливості, наповнює кадр світлом самого життя,
таким, як воно є. Досягнути цього – це вже
серйозний рівень.
— Що для тебе фотографія? – запитую
Дмитра.
— Фотографія – це мить життя. А кожна
мить – неповторна і єдина.
— В який момент зриваєш з плеча апарат
і починаєш знімати?
— Коли бачу емоції – радість, сум, гнів,
біль, захоплення. Головне – справжні, без позування.
— Знаю, багато знімаєш дітей і старих. Це
теж про тебе?
— Так. Таким я себе відчуваю. Іноді, здається, – дитиною. Іноді – дуже древнім…
— Хто підтримує тебе найбільше?
— Мама і дружина, друзі та близькі. Вони
вірять у мене.
— Задумуєшся, що попереду?
— Для мене є тільки тут і зараз. Коли починаєш будувати плани – переважно нічого
не виходить. І Всесвіт мені підказує: живи
цією миттю, крок за кроком, день за днем іди
своїм шляхом. Сміливо рухайся вперед. Я так
і намагаюсь робити.
Хочеться побажати Дмитру, аби його
внутрішній світ якнайшвидше відобразився у
кольорових фото. Для цього треба так небагато: аби в Україні життя змінилося на краще.
Нехай цей час настане. Хоч коли-небудь.
Більше фото див. на сайті газети
www.vyshgorod.in.ua

аФішка

«Лісова застава» запрошує
Дитячий оздоровчий табір психологічного
розвитку «Лісова застава» запрошує дітейпереселенців із зони АТО та дітей бійців.
Орієнтовні дати заїздів: 8 липня і 1 серпня.
Заявку відправляйте СМС-кою: (095) 252
57 03; (067) 145 15 05 (ПІБ дитини, вік, ім’я і
контактний тел. одного з батьків).
Див. «Лесная застава» – на сайті газети
www.vyshgorod.in.ua.

Забіг з дівчатами
Для тих, кому не вистачає адреналіну та
шалених емоцій, фітнес-клуб «ТехноФіт» організовує змагання «ЗАБІГ з ДІВЧАТАМИ» –
27 червня о 16:00 на хвилерізі.
Вік учасників – не менше 17 років, вага —
не менше 49 кг.

P. S.
Чиста совість –
ознака
поганої пам’яті

Покоління 20-30х років – це покоління мужніх і працьовитих людей. Моя
мама – ветеран війни, праці, відмінник
соціалістичного обліку Марія Василівна
Медведюк – також із
цієї когорти.
Працювати звикла змалечку, адже народилася в сім’ї колгоспників у с. Пилипча Березанського району Київської області. В роки війни
лозунг «Все для фронту, все для перемоги!»
став закликом і для моєї мами, яка тоді була
підлітком…
У мирний час здобула спеціальність статиста і багато років присвятила улюбленій
справі. Працювала інспектором статистики в
Любешівському районі на Волині, а з часу утворення Вишгородського району очолювала його
статистичне управління. Із 1979 по 1985-й була
заступником начальника районної інформаційно-обчислювальної станції. Брала активну
участь у суспільному житті міста.
Мамина праця відзначена медалями «За
доблесний труд у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.», «За доблесний труд» в
ознаменування 100-річчя з дня народження Леніна, «В пам’ять 1500-річчя Києва», «Ветеран
праці», а також – почесною грамотою і знаком
«Відмінник соціалістичного обліку».
21 червня мамі виповнилося 86 років.
Здоров’я тобі і довгих мирних літ, матусю, — у
колі дітей, онуків і правнуків!

Увага!
Згідно з розпорядженням Кабінету
Міністрів України №1084-р 29 червня,
понеділок — неробочий день, оскільки
День Конституції України, 28 червня, припадає на неділю, вихідний.

Тимчасове відключення
Вишгородський РП «АЕС «Київобленерго» проводить реконструкцію ТП-547 — заміну опор та ліній на вул. Межигірського Спаса
та Старосільській. Тому з 29 червня до 15
серпня з 7:00 до 18:00 на цих вулицях можливі тимчасові відключення електроенергії.

Т. в. о.директора
КП «Редакція газети «Вишгород» —
Марина Кочелісова
Погляди редакції не завжди збігаються з
думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних
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
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”,
м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б.
Наклад 3000 примірників

