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Будівельник із пензлем

155-та річниця перепоховання Тараса Шевченка в Україні

Поет,
Пророк,
Герой

Катерина ЗУРМА
ФОТО — авторка, спеціально для «Вишгорода»

22 травня біля пам’ятника Тарасу Шевченку, що у сквері навпроти Будинку культури «Енергетик» (озвучку організували Віктор
Шамота та Артем Буренок), зібралося зо два
десятки національно спрямованих громадських активістів міста. Приводом стала 155та річниця перепоховання Тараса Шевченка
в Україні, про яку і завважили за потрібне
нагадати Вишгородській громаді просвітяни,
активні читачі та дописувачі газети «Вишгород», до яких долучилися вишгородці, що
відпочивали з дітьми на площі біля Будинку
культури або проходили повз.
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Розгляд апеляції

Судний день
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НАДІЙна допомога
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Про скликання чергової ХІ сесії
Вишгородської міської ради VIІ скликання

Офіційно

Розпорядження від 20 травня 2016 року № 88
Керуючись ч. 4, ч. 5, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», скликати чергову XІ сесію Вишгородської міської ради VІІ скликання:
Призначити пленарне засідання 03 червня
2016 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку,
пл. Т. Шевченка, 1 з таким порядком денним:
1) Про затвердження звіту про виконання
Вишгородського міського бюджету за 3 місяці
2016 року.
2) Про внесення змін до рішень Вишгородської міської ради № 3/4 від 25.12.2015
року «Про затвердження міських програм
розвитку на 2016 рік» та № 3/5 від 25.12.2015
року «Про Вишгородський міський бюджет на
2016 рік».
3) Про внесення змін до кошторисів Вишгородського міського бюджету на 2016 рік по
загальному фонду .
4) Про внесення змін до рішення № 2/12
від 14.12.2015 р. «Про передачу ВМКП «Водоканал» бювету по вул. Н. Шолуденка у м.

Вишгороді».
5) Про затвердження Положення про стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів в житлових будинках.
6) Про внесення змін до Програми соціального захисту малозабезпечених верств
населення м. Вишгорода у 2016 році.
7) Про затвердження нової редакції статуту комунального підприємства Вишгородської
міської ради Київської області «Вишегір».
8) Про встановлення порядку виплати винагороди спеціалістам (державним реєстраторам) відділу державної реєстрації Вишгородської міської ради.
9) Про утворення Комісії з підготовки та
проведення інвестиційних конкурсів щодо будівництва, реконструкції об’єктів житлового,
нежитлового призначення та соціальної інфраструктури м. Вишгорода, затвердження її
складу та обрання голови комісії.
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Нова генерація

Артем з рідними й своїм тренером Іларіоном Манжолою
— у Вишгородській міській раді

знову перенесли
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

24 травня на 09:45 у Апеляційному
суді Києва в черговий раз під прицілами
десятків телекамер мали розглядати апеляцію захисту Олексія Момота на рішення
Печерського районного суду Києва щодо
запобіжного заходу, а саме – його відсторонення від посади Вишгородського міського голови до 15 червня. Але, за іронією
долі, слухання в черговий раз перенесли.
Прокурор Київської області Валерій Котковець заявив, що ще 20 травня прокуратура передала справу в НАБУ. Щоправда, на
підтвердження цього показав лише якийсь
незареєстрований лист. Адвокати захисту
вважають, що справу затягують. Антикорупційний прокурор на засідання не з’явився.
Порадившись на місці, суд виніс ухвалу:
засідання перенести на перше червня, на
12:15.
Під час спілкування із пресою Олексій
Момот зазначив, що по справі знайшовся
ключовий свідок, чоловік, від імені якої нібито і було написано заяву про хабар. Але прокуратура його не допитала. Не допитували
жодного разу і самого Момота.
Як виявилося, справжній Дмитро Семенчук родом із Чернівецьої області, про
компанію-забудовника нічого не знає, мера
Вишгорода не знає і ніяких заяв не писав,
паспортних даних також нікому не давав. Він
уже найняв адвоката, звернувся в поліцію і
готовий виступити в суді.
«Я заяви не писав. А про те, що від мого
імені написано на мера заяву і використані
мої паспортні дані, дізнався нещодавно з
Інтернету, – розповів журналістам Дмитро
Семенчук. – Я – проста людина із села. Маю
двох дітей. У Київ приїхав десять років тому.
Знімаю житло. У Вишгороді ніколи не був.
Я був шокований, коли побачив, що паспортні дані, вказані в протоколі, ідентичні
моїм. Єдине, що різниться, – дата видачі. Бо,

коли порахувати, то виявляється, що людина
отримала паспорт у 13 років. Я готовий давати покази слідчим. Я не ховаюсь».
Нагадаємо, що ще 19 квітня директор
НАБУ Артем Ситник під час інтернет-конференції заявив, що Генеральна прокуратура України не повинна займатися справою
мера Вишгорода Олексія Момота, оскільки
вона знаходиться в підслідності Національного антикорупційного бюро.
«З приводу мера Вишгорода можу зазначити, що Генеральна прокуратура України в
черговий раз порушила закон і почала розслідування справи, яка підслідна Національному антикорупційному бюро України. Ми
неодноразово вказували на неприпустимість
таких випадків, але, на жаль, ГПУ до нас не
прислухається.
Це в черговий раз переконує мене в необхідності створення спеціалізованої антикорупційної прокуратури, без якої навіть наших
перших результатів не було б», – сказав А.
Ситник.
Спроба передати справу антимонопольним прокурорам не вдалась. Натомість 24
травня головний антимонопольний прокурор
Назар Холодницький у інтерв’ю журналістам зазначив, що вони вимагатимуть у Генерального прокурора України притягнути
прокурорів Київської області до кримінальної відповідальності. «У нас є сумніви, що
певні докази зібрані не в установленому законом порядку. Більше, ніж півтора місяці
справа розглядалась прокурорами Київської
області, нехай вони нею і займаються», – підкреслив він.
Адвокат захисту Наталія Руденко обурена ситуацією, яка зараз відбувається: «Моєму обуренню немає меж. Відсторонити мера
від посади і за цей час не вчинити жодної
слідчої дії. Стороною захисту (це лише одним адвокатом !) подано близько 15 клопотань, 5 запитів, 5 скарг на бездіяльність, 4
апеляційні скарги – але вони не розглянуті
по суті, і не надано відповідей».

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Артем Часовських — людина світу,
що плекає своє українське коріння
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Це нова генерація — українці, що
відчувають себе вдома у будь-якій точці Земної кулі і при цьому не забувають
свого походження — плекають своє коріння й піднімають рейтинг України на
всіх теренах. Ідеться не про хвилю еміграції, а про нове явище серед української молоді — хлопців і дівчат, які відправилися за межі нашої держави не на
заробітки, а навчатися, котрі дотримуються здорового способу життя, котрі є
незалежні від комп’ютера, вільно подорожують по всіх континентах, мешкають
у різних країнах, але не забули ні своєї
мови та звичаїв, ні своїх рідних і вчителів. Вони глибоко вдячні за все, що їм
дала Вітчизна, і сторицею повертають
їй здобуте в інших краях.
Нація води
Змагання з плавання на приз вихованців
Вишгородської РКДЮСШ Миколи і Артема
Часовських «AquaNatiuon» проводяться у
вишгородському басейні із 2013 року. Організатори — родина Часовських (найактивніша — мама братів, Тетяна Миколаївна).

Мета — розвиток та популяризація
спортивного плавання, залучення дітей,
підлітків та дорослих до активного способу
життя, активного дозвілля, виконання спортивних розрядів. У програмі змагань — естафети з комплексного плавання (на спині,
батерфляй, брас, кроль, вільний стиль),
«Перший-останній» та «Приведи друга».
Цей турнір у Вишгороді брати Часовських обов’язково продовжуватимуть, бо
мріють зробити його більш цікавим і для
більш цільової аудиторії, спрямованої на
спортивні досягнення, — і цим заохотити до
плавання ще більше вишгородців.
Тріатлон
Ще в 20-х роках XX століття у Франції
було проведено перші комплексні змагання
під назвою «Гонка кмітливих» (біг на три кілометри, шосейні перегони на велосипеді
на 12 км і перетин каналу Марне у французькій Бургундії). З тих пір вони постійно
вдосконалювалися. Наприкінці століття навіть було створено Міжнародний Союз тріатлону, головна мета якого — включення
цих змагань в Олімпійську програму. У 2000
році тріатлон дебютував на Олімпійських
іграх у Сіднеї.

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

2016 року

Офіційно

Вишгород

Про скликання чергової ХІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
(Початок на стор. 1)
10) Про прийняття у комунальну власність
об’єктів інженерної інфраструктури.
11) Про затвердження змін до Розподільчого балансу комунального підприємства житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради.
12) Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 2/11 від 14.12.2015
року «Про звільнення від сплати земельного
податку».
13) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Авдєєву О. М.
14) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Андрущенко Н. А.
15) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Базуркаєву Р. О.
16) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Близнюку В. В.
17) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Богданову О. А.
18) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Бодейчук І. М.
19) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Васютіній Г. Ф.
20) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Ведринській О. П.
21) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Войтович М. А.
22) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Горбіку С. О.
23) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Горбуновій Н. І.
24) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Гринюк Г. А.
25) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Десятнікову М. В.
26) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Діденко Т. В.
27) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Євдощук Н. В.
28) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Жук Ю. С.
29) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Загорулько Т. Г.
30) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Івлєвій Г. Г.
31) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Кацімон Н. І.
32) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Клованич Н. В.
33) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Клочок С. В.
34) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Коваленко Г. М.
35) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Коломієць Г. І.
36) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Копатєвій І. Л.
37) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Костюковій Н. Ф.
38) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Коцюбі В. О.
39) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Красній С. В.
40) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Куколевському Д. М.
41) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Лепесі А. І.
42) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Литвиненко О. В.
43) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Литвиненку В. В.
44) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки у власність гр. Лукашук В. М.
45) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Лясоті П. Д.
46) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Майбоженко С. М.
47) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Мельниченку О.Ф.
48) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Михальчуку І. П.
49) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Ніколаєвій Л. М.
50) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Ніколайчук Л. В.
51) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Петенку В.О.
52) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Підлісній Н.М. (для ведення осг)
53) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Підлісній Н.М. (для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд)
54) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Пироженко Л. З.
55) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Рожковському Г. В.
56) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Рудоль Г. М.
57) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Сасіну В. В.
58) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Сахну Р. А.
59) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Середі Я. В.
60) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Сидорчуку Д. А.
61) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Снитко В. І.
62) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Соколовій М. І.
63) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Соловйову С. В.
64) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Тарас В. М.
65) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Фоміну С. Д.
66) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Харсіці О. А.
67) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Шкільній Л. Б.
68) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Шкільному А. О.
69) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Шкільному А. С.
70) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Шкільному С. І.
71) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Янишевському О. В.
72) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність гр. Чередниченку А. М. та
гр. Чередниченку М. С.
73) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам
74) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам (ГБК «Автомобіліст»)
75) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам (Бондарчук К.
В., Патлай М. М.)
76) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам (КЕКГ «Київський)
77) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ді-

лянки у власність в спільну часткову власність
гр. Бережанському В. Л. та гр. Онищенку Р. І.
78) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в спільну часткову власність
гр. Гриненко О. М., гр. Гриненко І. М., гр. Гриненко В. М., гр. Бригінській О. Г., гр. Копиловій
Г. Г. та гр. Гриненко А. Т.
79) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в спільну часткову власність
гр. Федіні А. О., Терзі А. О. та гр. Терзі Ю. О.
80) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок комунальному підприємству Вишгородської міської ради Київської області «Вишегір»
81) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність садовому товариству « Лісова поляна»
82) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду гр. Булгаковій О. І.
83) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду гр. Ісиповій Г. П.
84) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду ТОВ «Спортивне об’єднання
«Молода Країна»
85) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду кооперативу власників гаражів «Берізка»
86) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду кооперативу з експлуатації
колективних гаражів – стоянок для автотранспорту індивідуальних власників «Київський»
87) Про внесення змін до рішення №8/21 від
25.03.2016 року «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Підлісному
Ю. Б.»
88) Про внесення змін до рішення № 37/19
від 29.10.2010 року «Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки»
89) Про внесення змін до рішення № 6/18 від
06.03.2007 року «Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам»
90) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в постійне користування ОСББ «Вікторія 2010»
91) Про надання дозволу ПАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у м. Вишгороді
92) Про надання дозволу ТОВ «Вишгородське підприємство МТЗ» на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Вишгороді
93) Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальному підприємству
«Благоустрій – Вишгород»
94) Про надання згоди ОК «Масив забудовників «Лісовий» на передачу в суборенду земельної ділянки
95) Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради №7/24 від 26.02.2016
року «Про продовження (поновлення) дії договору оренди з ФОП Маркуца П. Т.
96) Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 14 червня 2011 року
97) Про внесення змін до рішення № 8/32 від
25.03.2016 року «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Антонюк С.Б.»
98) Про внесення змін до рішення № 8/38 від
25.03.2016 року «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Панченку В.Б.»
99) Про припинення права користування та
передачу в оренду земельної ділянки
100) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Бєлянській Н. М.
101) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Бобильову Г. В.
102) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Борисенку В. А.
103) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Головчанському М.В.
104) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Дегтяренку В. М.
105) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Зозулі Ю. В.
106) Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Євтушенко В. М.
107) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Коваленко З. Г.
108) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Коломієць Я. М.
109) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Криничці В. Ф.
110) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Лобатій Г. Д.
111) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Лозовій О. П.
112) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Паланичко Л. Л.
113) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Підлісному М. М.
114) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Савчуку С. Г.
115) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Старцевій С. Г.
116) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Тищенко О. В.
117) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Черняк Л. П.
118) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Шубці В. Ф.
119) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Яременко Ю. Л.
120) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (ГК «Форсаж»)
121) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Пироженку В. Ф. та гр. Пироженку М. Ф.
122) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у спільну
часткову власність гр. Бриж Я. С. та гр. Терещенко Т. М.
123) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у спільну
часткову власність гр. Ралко Н. В. та гр. Шлопак Л. В.
124) Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки цільове
призначення якої змінюється гр. Яковенко Н.
М.
125) Про затвердження проекту із землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «АВІК»
126) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Гриненку П. М.
127) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Зернову М. І.
128) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Ключенкову В. С.
129) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Кузубу М. М.
130) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Мамояну А. С.
131) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Пироженко Л. З.
132) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Федоренку В. М.
133) Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Булгаковій В. М.
134) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Релігійної Громади Української Греко-Католицької
Церкви м. Вишгорода
135) Різне
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного та
надання висновків по них.
Т. в. о міського голови Т. БРАЖНІКОВА

Наше місто

Вишгород

Зі святом, наше майбутнє!

аФішка
ВИПУСКНІ
28 травня (сб) випускні: о 16:00 — актова зала Технічного ліцею; ВРЦТ «Дивосвіт»
(ВРГ «Інтелект»); 17:00 – БК «Енергетик»
(ЗОШ №1); 18:00 – БК «Енергетик» (спеціалізована школа Сузір’я»);
ФК «ЧАЙКА» — 40 РОКІВ
29 травня (нд) на стадіоні стадіоні «Енергетик»: 14:00 – парад учасників; 15:00 – матч
ветеранів; 18:00 – матч дорослих команд ФК
«Чайка» /Вишгород/ – «Арсенал» /Київ/
ВЕЛОПЕРЕГОНИ
29 травня (нд) — міжнародні жіночі
велоперегони з роздільним стартом VR
Women ITT (у Вишгородському районі на дистанції від с. Сухолуччя до смт Димер (21,5
км)) Старт велогонки о 12:30
«ДЖЕРЕЛО СКЛИКАЄ ДРУЗІВ»
1 червня (середа) о 16:30 на площі перед адмінбудинком відбудеться фестиваль дитячої творчості
ДИТЯЧЕ СВЯТО У «ТЕХНОФІТІ»
1 червня о 17:00 у фітнес-клубі «ТехноФіт» (вул. В. Симоненка, 3-в) — свято для малечі з нагоди Дня захисту дітей. У програмі:
веселі забави, виступи дітей, аніматори та
майстер-класи.

Нашому депутату
Валерію Вітання
Виговському
Шановний Валерію Павловичу!
Вітаємо Вас із днем народження!
Прийміть в цей день вітання наші щирі!
Для нас же щастя – що Ви є у нас!
Нехай сім’я вся Ваша в злагоді та в мирі
Живе, а біди обминають Вас.
І хай цвітуть під небом синьо-жовтим
Безкрайнім обрієм літа.
А втіха від здобутків нових
Щоденно хай до хати заверта.
І Бог нехай додасть здоров’я, сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ.
Бо, надихнувшись Кобзаревим словом,
Ви велич Межигір’я піднесли,
А славу запорожців родоводу
До світу гідно донесли.
Ви сповнені ідеями в достатку…
Хай негаразди не спиняють Вас.
Хай приклад Ольги, Ярослава
Вас надихають повсякчас.
Достатку Вам, добра і довголіття.
У кожній справі хай завжди щастить.
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
В любові, щасті й радості прожить!
Дозвольте від імені Ваших виборців висловити щиру подяку за
Вашу самовідданість, небайдужість, вболівання за округ,
за сприяння в облаштуванні
будинків і території. Стократно цінуємо Ваші зусилля
й безмежно вдячні за Вашу
людяність, чуйність, доброту, безкорисливість.
Ми пишаємось тим, що маємо такого
депутата й що не помилились у своєму виборі. Ви один із небагатьох у Вишгороді, хто
за першим же телефонним дзвінком реагує
на проблеми й біди не лише своїх виборців.
Ви давно довели всім, що Ваші слова не розходяться з ділом. І що до міськради йшли не
для вирішення власних питань. Ви привнесли в життя Вишгорода додатковий духовно-просвітницький імпульс, і відродженням
фестивалів та численними просвітницькими
заходами подарували надію, що наше місто,
яке відігравало колись чи не ключову роль у
становленні Київської Русі як держави, знову
має шанс набрати ваги.
Звичайно, ми б хотіли, щоб Ви залишались нашим депутатом безстроково. Але
розуміємо, що Ваш потенціал як політика є
набагато більшим. Тож, бажаємо Вам і далі
успіхів на політичних теренах і готові підтримувати Вас як свого представника на всіх рівнях. Нехай доля буде до Вас прихильною, життєва дорога – чистою і на ній зустрічаються
лише вірні друзі та колеги. А також нехай завжди поруч буде вірний та люблячий супутник.
Бажаємо Вам козацького здоров’я, Божої
вдачі, творчої наснаги та невичерпного запалу! А Вашим дітям – гідно наслідувати та продовжувати батьківські починання!
Із повагою
від імені мешканців будинків на
вул. Ю. Кургузова, 2, 4-а, 4-б, 6
Зінаїда РИЖАК, Марина ЛЄБЄДЬ,
Володимир БІЛОБРИЦЬКИЙ,
Валентина КИРІЄНКО

28 травня

1 червня –
це не лише свято дітей, а й особливий день для
нагадування
суспільству про
необхідність дотримання прав дитини, як однієї з головних засад формування гармонійної особистості.
Проблема захисту і виховання
підростаючого покоління ніколи не
втратить актуальності, адже діти –
гарант самозбереження, здоров’я і
процвітання нації. Забезпечення та
дотримання прав дитини – необхідність і потреба не лише сучасного
етапу розвитку України, але й пріоритетний напрямок політики нашої

Увага!

держави на майбутнє.
Наші прагнення створити дітям достойні умови для повноцінного розвитку повинні знайти втілення
у реальних діях. Адже діти – наше
майбутнє, а значить – майбутнє
України. І саме від нас, дорослих,
залежить, яким буде становлення
маленької людини та як складеться
її доля.
Бажаю нашим юним громадянам щасливого дитинства, розуміння з боку батьків та сяючих посмішок!
З повагою
заступник Вишгородського
міського голови
Трохим ІВАНОВ

2016 року
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Добра вам,
сонця,
мирного неба!
Вітання
Щороку в перший день літа
ми відзначаємо Міжнародний
день захисту дітей. Їм – нашому майбутньому – бажаємо
радісного і безхмарного дитинства!
Хочемо бачити підростаюче покоління не розчарованим
і не приниженим, не зневаженим і забутим. Щоб кожен хлопчик і дівчинка щодня відчували
мамине тепло, ласку і батькове

міцне плече. Хочемо, щоб наші
сини і доньки знали, що ми їх
дуже любимо і хочемо в майбутньому бачити їх здоровими,
розумними, щасливими! Щоб
їхні очі сяяли від щастя і добра,
і радість у серці буяла-цвіла!
Маленькі вишгородці, добра вам, сонця, мирного неба і
здійснення мрій!
Олексій МОМОТ,
т. в. о. Вишгородського
міського голови
Тетяна БРАЖНІКОВА

У кращому випадку – можна залишитись без газу

Вишгородська міська рада
При обслуговуванні газопроводу середнього тиску, що знаходиться у Вишгороді за цвинтарем (від ШРП-69 по вул. М. Ватутіна
до ШРП-93 по вул. Межигірського Спаса), в охоронній зоні газорозподільної системи працівниками Вишгородської філії ПАТ
«Київоблгаз» у викопаних ямах виявлено звалища сміття, яке
згодом тутешні жителі підпалюють для утилізації.
Поблизу знаходяться поліетиленові труби газопроводу середнього тиску, що поступово оголюються через зсув грунту. Тож постійні
підпали сміття можуть призвести до трагічних наслідків для життя і
здоров’я людей.

Згідно з Кодексом газорозподільних систем, упродовж газопроводів середнього тиску передбачено охоронну зону – по чотири метри
від осі газопроводу по обидва боки. Але, на жаль, охоронну зону окремі мешканці використовують, як заманеться.
Як попереджає керівництво Вишгородської ФЕГГ ПАТ «Київоблгаз», така недбалість може призвести до припинення газопостачання абонентам вул. М. Ватутіна, Межигірського Спаса, П. Калнишевського, С. Палія, пров. Старосільський та багатоповерхівок на вул. Н.
Шолуденка, 6-а, 6-б, 6-в, 6-г.
Аби уникнути лиха, вишгородська громада має припинити скидати і підпалювати сміття в охоронній зоні газорозподільної системи та
привести ці місця у належний стан.

ТОВ «Дім і Сад»: Два десятиліття — для людей
Найкраще — поруч
Христина МИЦИК
ФОТО — Валентина ЧИСТЯК , «Вишгород»

Мабуть, немає такої людини у Вишгороді, котра би хоч раз у житті не скористалася послугами ТОВ «Дім і Сад», що на
вул. Київській, 3-а. Господарчий торгівельний комплекс (два магазини та складські
приміщення працюють без обідньої перерви і вихідних, щодня — із 9-ої до 18-ої
год. (у неділю — до 14-ої год.) — а це дуже
зручно для вишгородців, мешканців району і дачників.
Дружний колектив — переважно «довгожителі»: так, продавець Світлана Літовченко
працює тут 10 років, Лідія Фурса – 13, серед
«старожилів» – і Віра Ященко, і старший продавець Олег Лело, який незмінно, протягом
20 років приїздить на роботу з Києва, і один
із засновників магазину (НА ФОТО праворуч) Сергій Матвійчук, до речі, затятий при-

хильник здорового способу життя («моржує»,
практикує прикладну йогу) та творчості Тараса Шевченка.
До працівників ТОВ «Дім і Сад» ми звернулися із запитаннями, чому вони працюють
саме тут, яке у них керівництво та чого б побажали своєму підприємству на майбутнє. І
відповіді їхні переважно дуже схожі: дружня
атмосфера в колективі, який очолює порядний керівник, котрий уболіває за справу і не
ставить себе вище за інших; а підприємству
бажають подальшого розвитку, що позитивно відобразиться і на їхній зарплатні. Хоча це,
переважно, залежить від економічної ситуації
у державі, а відтак – від купівельної спроможності покупця.
Валерій Костюченко не відділяє своїх виробничих цілей від загальноміських. Депутат
Вишгородської міської ради VII скликання найперше дбає про свій округ (Піски, які Валерій
Павлович жартівливо називає «золотими»,
тому що хоче, аби вони виглядали якнайкраще
і людям було комфортно жити тут і нескладно
діставатися будь-якого куточка міста). Для
підприємця Костюченка стабільність у державі
— запорука нормальної роботи. А від місцевої
влади він чекає сприяння благоустрою кінцевої зупинки маршруту № 1 (тут потрібні навіс і
нормальний заїзд/розворот та організації паркувальних місць для покупців, які він може облаштувати самостійно /за умови продовження
оренди земельної ділянки). Вже закінчується
ямковий ремонт асфальтного покриття на вул.
Святославській – за міською програмою благоустрою-2016. А ще депутат Валерій Костюченко наполягає: вкрай потрібен бювет біля
супермаркету «Європейський» — на це треба виділити кошти у міській програмі благоустрою-2016 або 2017 рр.
За два десятиліття у ТОВ «Дім і Сад»
є чимало постійних покупців. Скажімо, для
киян Миколи Олександрова й Світлани Дусь

«Дім і Сад» — як знахідка. Вже не перший
десяток літ по дорозі на дачу тут вони купують усе необхідне для дому і садово-городніх
робіт – без черг, як це часто буває у столичних магазинах.
Часті покупці й Олег Пунда та Микола Терещенко, і сім’я Красовських – Олена та Анатолій. «Якби нас щось не влаштовувало – ми
б сюди не ходили», – кажуть. І серед переваг
відзначають широкий асортимент товару, розумні ціни та якість обслуговування.
Так тримати й надалі – бажає колективу
ТОВ «Дім і сад» редакція газети «Вишгород».
А ще – міцного здоров’я, гарного настрою на
кожен день і вдячних покупців.
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Микола КОРОЛЬ,
Знай наших!
голова Вишгородської
районної федерації футболу
ФОТО – архів федерації

Із 13 по 22 травня в м. Ла Манга (Іспанія) проходив чемпіонат світу серед адвокатів під назвою «Мundiavocat-2016». Турнір проводився
вже 18-й раз і зібрав футболістів-адвокатів із
усіх куточків планети.
До складу збірної України був запрошений і
наш земляк Юрій Козін. Усього два роки знадобилося комунікабельному амбітному доброзичливому хлопчині, щоб стати «своїм» у нашому місті, у

Дев’ять м’ячів –
від Юрія Козіна
нашій футбольній сім’ї після переїзду з Донецька.
Юрій працює помічником адвоката в адвокатському бюро у Вишгороді, грає за «Межигір’я»
(Нові Петрівці) в чемпіонаті району і тренує наших
наймолодших футболістів 3-5 років як президент і
тренер ФК «Вишгород».
Та повернемося безпосередньо до чемпіонату

Наші гандболісти – бронзові призери

Андрій ГЛУЩЕНКО, тренер
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

21 травня дві гандбольні команди Вишгородської РК ДЮСШ (хлопці та дівчата
2005-2006 р. н.) взяли участь у відкритій
першості Рокитнянської ДЮСШ з гандболу.
У хлопців лідерство відразу захопила команда з Рокитного. За інші призові місця боротьба точилась між трьома командами до
останнього туру, а розподіл місць визначався
за сумою забитих-пропущених м’ячів.
За результатами турніру у хлопців перше
місце посіла команда з Рокитного (2004 р. н.),
друге – зі Сквири (2006 р. н.), третє – гандбольна дружина з Вишгорода (2005-2006 р.
н.), четверте – гандболісти зі Сквири (2005 р.
н.).
Серед дівчат перемогу вибороли юні гандболістки зі Сквири, обійшовши господарів з
рахунком 8:6. Наші ж гандболістки вдало подолали груповий турнір та змагались з однолітками із с. Потоки Миронівського району за
бронзу. Фінальний свисток арбітра засвідчив
незаперечну перемогу наших дівчат – 8:2.
Це вже другий комплект їхніх нагород
за останній тиждень (14.05.2016 р. вибороли срібні медалі у Київському гандбольному

турнірі, де змагались із однолітками-киянками, поступившись лише команді «Стрімкий
м’яч»).
Запам’ятаємо ці імена: Катерина Макаренко, Карина Король, Світлана Демченко,
Анна Іванченко, Олександра Марисик, Олександра Опришко, Анна Ізотова, Юлія Папаш,
Ольга Власенко.
Команда дівчат знаходиться в стадії оновлення складу, і це вже має позитивні результати. У ці вихідні вона візьме участь у турнірі на
приз Олімпійської чемпіонки Ольги Зубарєвої.
Слід відзначити високий рівень Рокитнянського турніру, адже організатори неформально підійшли до зустрічі, продумали сценарій,
залучили спонсорів та меценатів, підготували
коштовні командні подарунки та індивідуальні
відзнаки. Усі призери отримали від організаторів Кубки, медалі, почесні грамоти та іменні
торти. Індивідуальні відзнаки кращих гравців
турніру отримали наші юні гандболісти: голкіпер Андрій Іваницький, розігруюча Карина
Король, Євген Земляний – найтитулованіший
тренер турніру.
Вітаємо наших гандболістів! Любимо гандбол, займаємось гандболом та прагнемо до
нових спортивних звершень!
НА ФОТО: Бронзові призери відкритої
першості Рокитнянської ДЮСШ з гандболу
серед дітей 2004 р. н.

в Іспанії, де наша збірна посіла третє місце та завоювала бронзові медалі, перегравши команди:
Бенін – 7:0, Китай – 4:0, Росія – 4:2, Литва – 1:0,
на стадії 1/4 фіналу знову Росію – 4:3.
У півфіналі наші хлопці програли майбутнім
чемпіонам Бразилії – 3:1, а в матчі за третє місце
переграли збірну Румунії – 2:1.
Наш земляк у складі збірної України був одним
із кращих, забивши у ворота суперників 9 м’ячів.
Він увійшов у трійку кращих бомбардирів турніру
та номінувався на звання найкращого гравця мундіалю.
Щиро вітаємо нашу збірну та її лідера – нашого
земляка Юрія Козіна!

Атлети на спортмайданчику
Влас. інф.

Відзнаки

Вишгород

Київщина у нас

4 червня ц. р. на набережній Київського водосховища відбудеться один із
головних спортивних заходів цього літа
— відкритий чемпіонат Київської області
зі Street Workout. Кращі атлети Київщини
зберуться в цей суботній день, аби продемонструвати свої вміння та здобути
звання найсильнішого. Почесний гість —
український плавець, заслужений майстер
спорту України, призер Олімпійських ігор,
чемпіон світу та Європи з плавання Денис
Силантьєв.
На чемпіонаті будуть представлені:
— силовий фрістайл;
— елемент «Вихід на дві руки силою»;
— віджимання на брусах з додатковою
вагою 48 кг;
— підтягування на перекладині з додатковою вагою 32 кг.
Під час змагань відбудеться презентація
кращих спортивних секцій Вишгородського
району. Ввечері на публіку чекає сольний концерт від фіналіста ІІІ сезону шоу «Україна має
талант» Артема Лоїка та інших виконавців.
Головний організатор змагань – голо-

ва Київського обласного відокремленого
підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Street Workout Ukraine» Олег Ковшун. Співорганізатор змагань – Молодіжна
громадська організація «Спілка жукинської
Молоді». Переможець у категорії «Силовий
фрістайл» представлятиме Київську область
на чемпіонаті України зі Street Workout, який
відбудеться наприкінці цього літа в українській столиці.

Street Workout — це доступний та безкоштовний вид спорту: виконання різних
вправ на вуличних спортивних майданчиках
— на турніках, брусах, шведських стінках та
ін. Основний акцент — на роботу з власною
вагою і розвитком сили та витривалості.
Прихильники воркауту з різних країн
світу називають себе по-різному: воркаутери, вуличні спортсмени та гімнасти. Цим
молодіжним видом спорту
займаються
люди різних вікових категорій — навіть пенсіонери. Загалом у країнах СНД налічується
понад 1 000 000 «воркаутерів», серед яких
300 000 українців. Понад 3 000 з них —
мешканці Вишгородщини.

Комунальне господарство

Жодна заявка не залишиться без уваги!
На двох колесах

Естафета пройшла успішно
Аліна МАКОВСЬКА
За ініціативи голови Київської обласної ради Ганни Старикової до Міжнародного дня захисту дітей на Київщині проводиться серія благодійних вело-естафет
«BIKECHARITYCHALLENGE». Мета заходу –
збір коштів для потреб Центру реабілітації
дитини «Вільний рух», що надає допомогу
дітям із захворюваннями опорно-рухового
апарату.
Стартував велопробіг у м. Буча Київської
області та вже прокатався більшою частиною
Київщини. 14 травня благодійна акція відбулася в Броварському районі, який передав
естафету Вишгородщині.
Тож 21 травня акція відбулася у нашому

місті. У велоестафеті взяли участь представники місцевої влади, громадські активісти та
заступник Вишгородського міського голови
Трохим Іванов. На заході було багато мешканців Вишгорода та району, які не залишились
осторонь однієї з гостро-соціальних проблем
та засвідчили, що в такий нелегкий для країни
час громада та влада об’єднуються заради вирішення конкретних питань. Внаслідок таких
заходів проявляється величезна свідомість та
чуйність громадян. Ми вважаємо, що й надалі
слід проводити масові актуальні заходи, адже
наше майбутнє – в наших руках, і в даний час
суспільство це розуміє, як ніколи.
Хочеться щиро подякувати всім учасникам естафети та присутнім за те, що зробили
вагомий внесок у наше майбутнє.

У КП «Управляюча компанія» (донедавна – КП ЖКГ) Вишгородської міської ради в
тестовому режимі започатковано (поки що
– по телефону диспетчера – 25-049) прийом
заявок від мешканців із ОБОВ’ЯЗКОВОЮ
ЕЛЕКТРОННОЮ ФІКСАЦІЄЮ. Кожна заявка
матиме унікальний номер, який диспетчер
повинен повідомити заявнику.
Тепер жодна заявка – на ремонт у квартирі, під’їзді чи навколо будинку, скарга на від-

сутність прибирання, тобто все, що входить
до послуг на утримання будинку чи прибудинкової території, та заявки щодо благоустрою
міста (те, що не віднесено до утримання будинку), не залишиться поза увагою міських
комунальників. У планах на червень – запуск
сайту з особистими кабінетами споживачів
послуг та багато інших новацій.
Докладніше про систему –
чит. у наступному номері

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?
Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
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

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» —
Олексій, тел: 063-63-66-387

Вишгород
Нова генерація

28 травня
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Артем Часовських — людина світу, що плекає своє українське коріння

(Початок на стор. 1)
Айронмен
«Айронмен» («залізна людина») — змагання, які організовує Всесвітня корпорація
тріатлону. Три етапи проходять в один день
без перерви: заплив на 2,4 милі (3,86 км), заїзд на велосипеді на 112 миль (180,23 км) і забіг на 26,2 милі (42,195 км). Змагання обмежені за часом — в учасників на все про все 17
годин. Початок о 7:00 ранку, на плавання — 2
години 20 хвилин, велогонка закінчується о
17:30, а марафон — опівночі. Щорічний чемпіонат проводиться на Гавайях, в Америці,
йому передують відбіркові змагання в різних
країнах.
Харчування
Велике значення для гонщика має режим
харчування. Ще до початку змагань учасники
вживають вуглеводну суміш (курага, родзинки, волоські горіхи та мед). У пунктах по всій
трасі волонтери пропонують вітамінізовані
і висококалорійні напої та продукти. Щодвадцять хвилин гонщики прикладаються до
фляжки з прохолодною водою, зрідка кидаючи в рот сольові таблетки.
У нас і в Канаді
Днями до Вишгорода завітав молодший
із братів Часовських, про яких неодноразово
писала газета «Вишгород». Артем, який нині
мешкає у Канаді, у Вишгороді завжди приходить до басейну, а цього разу прийшов до
Вишгородської міської ради разом із рідними і близькими, а також тренером Іларіоном
Манжолою — поділитися із т. в. о. міського
голови Тетяною Бражніковою своїми планами на майбутнє та розпитати про фізкультуру
і спорт у рідному місті.
«Спорт в Україні з кожним днем стає все
дорожчою забавою. Через вартість електроенергії єдиний у місті басейн — на межі
закриття. Перемовини з комерційними організаціями, здатними утримувати басейн,
ведуться. Та суми, які озвучуються, — це кошти, за які можна оздоровити дітей на морі.
Тому у Вишгороді все більше надають увагу
оздоровленню, масовій і доступній фізкультурі, спортивним майданчикам — на відстані
простягнутої руки, поряд із будинком, на яких
можна підтримувати гарну фізичну форму
безкоштовно, щодня, у будь-яку пору року.
Як із цим у Канаді?» — поцікавилася у нашого
земляка затята спортсменка, дружина тренера та мама юних спортсменів, які надають
перевагу водним видам спорту.
Артем розповів, що у Канаді багато спортивних залів і секцій, на стадіонах збираються групи, зокрема, волонтерські. Здоровий
спосіб життя — дуже популярний. Так, його
подруга Юлія почала бігати буквально з першого свого дня у цій країні, бо там усі бігають
або плавають. У Канаді вранішній біг — це як
обов’язкове чищення зубів зранку. Дівчина,
що у школі ніколи не долала більше 2-х км, за
півроку перебування в Канаді незчулася, як
пробігла півмарафону.
Той, хто хоче займатися спортом на професійному рівні, — прямує до спортивних
комплексів. Абонементна ціна — 40-50 доларів у місяць (басейн, тренажерка, стадіон, теніс/пінг-понг, сауна). Такі комплекси існують
за рахунок високих податків у країні. Спортивний зал для всіх частково спонсорується
урядом: той, хто приходить займатися спортом, оплачує мізерний вхід до клубу, все інше
бере на свої плечі уряд.
Тренер — це престижно
За успіх людина часто-густо розплачується своїм часом, близькими чи здоров’ям.
У Канаді модно бути успішним і ще більше
— здоровим. І вельми престижно бути тре-

У «Джерелі»

Молодіжний квартал
нером: зарплата тренера з повним робочим
тижнем складає близько 80 тис. доларів у рік.
Із бігу і вело Артем тренується самостійно.
Популярний тріатлоніст порадив спеціальну
літературу. Хлопець переробив тренувальний план, структуризував його. Для професійних досягнень треба винаймати окремих
тренерів по плаванню, велосипеду та бігу.
Цікаво, що тренування проходять онлайн: завдання тренера і звіт спортсмена (які відчуття) відправляють електронною поштою.
Коли починати
Тетяна Бражнікова поцікавилася, чи є
шанси у того, хто ніколи не займався спортом, досягти результатів у тріатлоні. Артем не
вагався ні секунди: «100-відсотково!»
До розмови долучилася мама Артема
— Тетяна Миколаївна Часовських: «Під час
змагань у США, в яких брали участь мої сини,
я розмовляла із 70-річною американкою. Її
76-річний чоловік вперше потрапив на «Айронмен» і показав непогані результати. Спорту, як і коханню, всі пори життя підвладні».
Популярний спорт
Якщо в Україні найпопулярніший вид
спорту — футбол, то в Канаді — хокей і бейсбол останнім часом поступаються місцем
плаванню і, за взірцем Європи, — тріатлону.
Артем Часовських посміхається: «Тріатлон —
для українців задорогий. Гарний велосипед
для тренувань коштує приблизно як середня автівка. Та проблема не лише в коштах.
Тренування з бігу, плавання та велоперегони
треба сумістити з роботою, родиною, дітьми,
рідними, обов’язками».
Екстремальний фінансист
Артем Часовських — фінансист за освітою. Контроль фінансових проектів у сфері
ай-ті-консалтингу – перспективний напрямок. Працює хлопець із 9-ої до 17-ої. Одне
тренування (година) — до роботи, на роботі
відпочиває від спортивних навантажень, друге тренування (двогодинне) — по закінченню
робочого дня. У вихідні тренується впродовж
2-6 годин. Велотренування — п’ять днів у
тиждень, плавання — 2-3, біг — 3-4 рази у
тиждень.
«Як правило,
я завжди представляю Україну»
На запитання, які змагання найбільше
запам’яталися, Артем замріяно посміхається: «Малайзія… 3,8 км — плавання, 180 км
— веломарафон і 42 км — біг. У затінку — 36
градусів за Цельсієм, а здавалося — усі 44.
Дистанція – 11, 50 або 112, 40. Старт о 7:20,
17-годинне змагання 31 % учасників не закінчили через спеку. Я, як і завжди, представляв
Україну». Хлопець ділиться планами: поміняти тріатлон на біг, взяти участь у Бостонському 3-годинному марафоні, впродовж зими
щільно зайнятися велотренуваннями — і наступного року скласти все разом.
Чому «Айронмен»,
а не олімпіада з плавання?
«Випадково, — каже Артем. — Хоча…
у житті нічого випадкового не буває». Вони
з братом Миколою хлопці не ліниві і завзяті. Якось прочитали статтю про людину, що
перепливла озеро Онтаріо (52 км), в якому
температура 10-12 градусів за Цельсієм. Зачепило — захотілося самим спробувати.
Зустрілися з героєм статті, а він прийшов із другом, господарем клубу плавання,
котрий розвинув джі-ес-глобал (плавання у
басейні та у відкритій воді по всьому світові).
Далі був тріатлон, спринт: 750 м — плавання,
30 км на велосипеді плюс біг… Так і вийшли
на «Айронмен».
«Коли закінчую змагання — хочеться іще»
Артем Часовських вважає потребу в

— Артем Часовських: «Тренер у Новому світі,
зокрема у Канаді, — професія дуже шанована і
високооплачувана. Колись мій брат Микола працював
тренером 15-20 годин у тиждень і непогано заробляв
на цьому. Зарплатня тренера повного тижня —
близько 80 тисяч доларів у рік»

адреналіні, що отримує від спорту (проходження дистанції чи подолання перепон), —
корисною залежністю. Йому не набридає подолання висот. Спорт для хлопця — не хобі, а
ритм, стиль життя.
Без «Макдональдсів» і телевізора
Телевізора у нього немає. В кіно був років
2-3 тому. Інтернет використовує для спілкування з батьками (годину-дві у тиждень).
За порадою прихильників здорового способу життя він читає статті й спеціальну літературу з тріатлону. Зростає і професійно
— постійно цікавиться новим у фінансовому
ай-ті-консалтингу.
Улюбленим салатом «Олів’є» ласує хіба
що вдома, у батьків. У Канаді віддає перевагу
салатам здоров’я, м’ясу із зеленню — готує
собі все сам.
Під тренування гарно іде електронна музика, та абонемент у філармонію не припадає
пилом — що може наснажити здоров’ям більше за оркестрову класичну музику? Та ще й
коли стіни у залі — в улюблених синіх тонах!..
Мотивація
Артем мріє потрапити на острів Кона на
Гаваях у жовтні ц. р. — на «Айронмен». Найсильніші його враження від життя — це процес тренування і перемог. Мотивація — бути
першим всюди і завжди. Бути першим — це
те, що змушує сідати на велосипед, плигати у
басейн або пробігати марафони. Найбільший
політ — у плаванні. Може, тому, що плаває з
дитинства, з п’яти років, а з шести — регулярно займається плаванням у секції.
Де побував і що бачив
Завдяки спорту, а скоріше — невгамовній вдачі, Артем Часовських побував у багатьох країнах. Ямайка, Багами, Куба, Антіли,
Норвегія, Швеція, Угорщина, Малайзія, Шрі
Ланка… Довго жив у США, у Карибському басейні. Вважає, що дуже схожі Канада і Нова
Зеландія: молоді країни, багато молоді, молодіжний ритм відчувається всюди.
Чого хоче від життя
Артем Часовських — залізна людина-айронмен, що долає марафонські дистанції у
спеку і у холодній воді, — хоче побачити якомога більше. І не просто подорожувати, дізнаватися, як де люди живуть, а й досягати
результатів у змаганнях. От поїде у Малайзію
майже на три тижні за власний рахунок — і
повернеться з певним спортивним досвідом
перемог. В Україну привезе досвід доступного масового спорту і ненавішування на інших власних проблем (а саме це — найперша

Хто родину дружну має – усі труднощі здолає!

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист Центру творчості «Джерело»
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Театральна студія «АТОС» (керівник – Ольга Хуторна) Вишгородського міського Центру творчості «Джерело» (директор – Наталія Кисіль) потішила дітей і дорослих казкою «Кицьчин дім».
Колегою поета-класика С. Маршака, який написав свій твір ще в
першій половині минулого століття, виступила місцева поетеса
Ольга Дяченко, зробивши чудовий переклад українською.
Герої постановки переконливо розповіли, до чого призводять зарозумілість і чванство. Та будь-яка казка передбачає оптимістичне завершення: гламурній Кішці (Софія Котенджян), яка й знати не хотіла
своїх племінників-Котенят (у трьох театральних складах їх ролі виконують Каміла Чихман, Нестор Хуторний, Марина Купрікова, Олександра Демидчук, Дарина Пастушенко, Уляна Красковська), саме вони
подали лапу допомоги в лиху годину. І дім, який збудують тепер уже
разом, – буде не світський салон, а справжній дім для дружної сім’ї. А

«хто родину дружну має – усі труднощі здолає!» — підсумовує автор.
У ролях інших персонажів виступили Катерина Юрчук, Аня Горюнова, Кирило Орленко, Тимофій Купріков, Анастасія Еско, Ярослава
Сапон, Аріна Рєзнік та Орися Бойко.
І глядачі, і Ольга Дяченко залишилися задоволені роботою юних
акторів, які вивчили так багато тексту і чудово передали емоції своїх
героїв. «Текст я прагнула написати так, аби він був адаптований до
нашого життя і мав виховний характер. Діти ж, за підтримки Ольги Хуторної – позитивного і творчого керівника студії, – впоралися чудово.
Переконливості долали і вдало продумані костюми. Я ж – завжди рада
прислужитися добрій справі виховання дітей», – каже Ольга Дяченко.
Тож вітаємо тріо, що склалося, – студійців, їхнього керівника і автора твору.
Виставу вже подивилися молодші школярі гімназії «Інтелект», вихованці дошкільних навчальних закладів міста. А на чергову виставу,
що відбудеться у понеділок, 30 травня, директор «Джерела» Наталія
Кисіль запросила і вихованців дитячого будинку «Любисток» (с. Нові
Петрівці).

ознака спортивного характеру).
Спасибі Вишгороду
Вихованець Вишгородської районної
дитячо-юнацької спортивної школи Артем
Часовських (як і його старший брат Микола)
всюди виступає за Україну, самостійно сплачує реєстраційні збори (а це — не дешево) та
створює гідний імідж України в усьому світі.
Коли приїздить до Вишгорода, обов’язково
зустрічається з другом по плаванню — Артемом Морозовим, своїм багаторічним тренером Іларіоном Манжолою, який з дитинства
прищепив хлопцю любов до спорту, із Тетяною Бражніковою та Вікторією Кулаковою —
волонтерами під час турніру з плавання на
кубок братів Часовських.
Побажання місцевій владі
Брати не забувають своїх витоків і чимало
вкладають у розвиток дитячого спорту, зокрема — в організацію турніру з плавання у
Вишгороді: всі учасники завжди отримують
медалі незалежно від зайнятих місць. Родина
Часовських допомагає, бо краще знає місцеві проблеми.
І у них спільне побажання до місцевої
влади: розвивати спорт у Вишгороді не для
досягнень (а вони, безумовно, будуть), а масово, для здоров’я й довголіття вишгородців.
Буде бажання — знайдуться і джерела фінасування, з бажанням можна гори звернути.
Артем додає, що основа — це плавання, бо
життя зародилося у воді, людина на 60-80%
складається з води. За взірець можна взяти
НДР, де усі з п’яти років плавають.
Під час спілкування говорили і про безпечний міський пляж, і про навчально-спортивну базу (на Осещині), яка розташована
фактично на території Вишгорода, але у підпорядкуванні району: там гарні можливості
для тренувань на відкритій воді, і директор
має виявити ініціативу. Секретар міськради Тетяна Бражнікова на рівні професійного
журналіста провела бліц-інтерв’ю з Артемом
Часовських, його рідними і тренером стосовно різних аспектів їхнього спортивного і неспортивного життя.
Мене ж більше цікавив світогляд нової генерації української молоді. На запитання наш
земляк відповідав щиро і безпосередньо.
Розмова була цікавою і корисною для всіх та
залишила якнайкраще враження. І, враховуючи спортивний досвід місцевих керівників,
можна сміливо мріяти про «Вишгородського
богатиря». Як кажуть: було б бажання, а з ним
— можна гори звернути!

6

28 травня

2016 року

Небесне і земне

Вишгород

Хай Мати Божа Вишгородська охороняє!

Проща до Богородиці
Тарас ВАЛАХ
ФОТО — архів Собору Вишгородської Богородиці
(facebook-сторінка)

Ось і звершилася подія, до якої ми так
довго і трепетно готувалися — відбулася
Десята, Ювілейна проща до Вишгород-

ської Богородиці в Рік Божого Милосердя!
Це паломництво ознаменоване різними
особливостями, візитами достойних гостей. Але хочу відзначити УСІХ, і подякувати УСІМ, хто спричинився до проведення
цього свята, хоча впевнений, що все одно
не зможу охопити таку велику спільноту однодумців, друзів та просто хороших
людей, у котрих горіли очі і серця, гуділи
натруджені руки і набігані ноги, тому, напевне, цей допис редагуватиметься!))
Отож:
1. Усі парафіяни Собору Вишгородської
Богородиці УГКЦ у м. Вишгороді, котрі молилися, співали, працювали, жертвували,
прибирали, носили, розкладали, куховарили,
косили, мили, купували, складали — робили
все, щоб гостям було зручно і затишно! Щиро

дякую отцю Миколаю (Sulyma Mykola) за молитву, підтримку, постійну допомогу та поради!
2. ПЛАСТУНИ — мої вірні помічники в
будь-яких організаційних справах — вони є, і
це прекрасно! Окрема подяка Ані (Анна Павленко) за жертовність та вміння організувати
таку необхідну допомогу.
3. ЛИЦАРІ КОЛУМБА — мужня опора, допомога і прикраса прощі!
4. ВИШГОРОДСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ та її голова — Олександр Горган (Alex Gorgan) — не знаю, хто більше хвилювався за цю подію, — я чи він! )))
5. ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА та
особисто мер — Олексій Момот — усі прохання щодо організації прощі були почуті та
виконані.

6. КУРІЯ КИЇВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ УГКЦ
та особисто канцлер — Vasyl Chudiyovych, а
також усі священики та диякони, котрі йшли
пішки, їхали велосипедами чи автотранспортом із парафіянами на прощу.
7. КИЇВСЬКА ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА
ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ та її ректор — отець
Петро Жук. Окремо бажаю подякувати за
жертовність та допомогу семінаристу (Сергій
Капущак), який майже весь час своїх Пасхальних канікул провів у храмі, виконуючи
велику кількість моїх доручень.
Також дякую усім, кого спробую позначити в цьому дописі, а також тим, кого немає
у ФБ, але вони є у моєму серці і в моїх молитвах! Нехай Господь благословить усіх вас,
а Мати Божа Вишгородська охороняє своїм
Святим Покровом!

Найкраща «реклама» для Церкви – утвердження Віри і добрі справи
Розмовляв Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — Галина МАКАРЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

На території вишгородського храму
Святого князя Володимира Української
православної церкви Київського патріархату активно ведеться будівництво. Що це
буде за споруда, ми запитали настоятеля
церкви Богдана НИКОЛИНА. Водночас
торкнулись і багатьох проблем співіснування Церкви і суспільства, пошуку людиною Бога, утвердження духовних цінностей.
– Це буде, по суті, новий храм. Адже чисельність прихожан постійно зростає – і в нашій невеличкій церкві стає тіснувато.
– Але ж то не тільки клопітна, а й дуже
непроста фінансово справа…
– Знаєте, ми завжди дуже економно використовуємо кошти, які жертвують на церкву.
Та з початку Антитерористичної операції на
Сході країни практично все, що збиралось у
церкві, ми спрямовували на підтримку наших
бійців. Зброї не купували. Купували, в основному, обмундирування. Бо не хотіли хоронити наших земляків, які загинули через те, що
у них не було бронежилета.
Ситуація вже трохи стабілізувалась, активно працюють волонтерські організації,
прийнято низку програм на державному рівні,
то до нас по допомогу звертається менше військових формувань. Отож вирішили, що можна кошти спрямувати на господарські справи. Спочатку проклали доріжки на території,
тепер розпочали будівництво церковної зали.
Це – гроші нашої церковної громади, ні по яку
спонсорську допомогу ми не звертались.
– Допомога учасникам АТО не завжди

Духовність

тільки фінансова?
– Чимало воїнів повертається додому не
тільки фізично хворими чи пораненими, а й
скалічені душевно. Не маючи сил справитись із психологічними проблемами, багато
хто спивається, сім’ї розпадаються. Хай приходять не тільки до нас, хай ідуть у будь-який
храм, до будь-якого священика, якому довіряють, щоб знайти душевну рівновагу…
– Не секрет, що окремі церковні громади активно рекламують свою діяльність,
аби збільшити кількість прихожан. Чи
може це бути самоціллю?..
– На моє глибоке переконання, Церкві не
потрібна реклама, її більше хвилює утвердження у Вірі, а найкращою «рекламою» для
церковної громади повинні бути її добрі справи.
Хай у церкві буде менше прихожан, але
нехай вони щиро моляться. Крім того, у маленьких храмах священик може приділити
увагу, знає і допомагає зростати духовно кожному парафіянину. Учора чоловік був алкоголіком чи злодієм, а сьогодні – добропорядна
людина, що має гарну сім’ю і пристойну роботу. Або сім’я розпадалась, а нині – принесли
до церкви похрестити дитинку...
– Священиків і Церкву окремі політики
чи партії іноді намагаються використати,
запрошують на усілякі заходи…
– Гадаю, священик не має брати участь у
публічних заходах, де присутні екстрасенси,
на партійних зборах, бо навіть якщо священик на такому заході й слова не скаже, то вже
одна його присутність може розцінюватись як
підтримка. Прикро, що до церковної громади
з усілякими пропозиціями часто йдуть напередодні виборів.
– Багато хто для утвердження Віри шу-

Храм понад морем

Володимир ТКАЧ
Підмурівок нового православного храму Київського патріархату Всіх
Святих землі Української незабаром
з’явиться на теренах демидівської громади. Ця культова споруда височітиме між селами Демидів і Козаровичі на підвищенні
понад вигином річки Ірпінь та
Київським водосховищем, яке в
народі називають Хом. Місце під
церкву освячено не випадково.
За свідченням літописців саме
в цій місцині за часів Київської
Русі вирувало активне життя. Як
зазначав у своїх працях відомий
краєзнавець Лаврентій Похилевич, «Тут ще помітно залишки
ровів і валів. Як запевняють місцеві жителі – це рештки укріплення і монастирів. У цій місцевості
дійсно багато щебню і цегли від
якихось зруйнованих кам’яних
будівель». Тобто, новий храм
фактично відродить тисячолітнє
святе місце православ’я.
Ініціював цей духовний проект Демидівський сільський голова
Василь Дідок разом із настоятелем
козаровицької Покровської церкви
отцем Олегом. Задум охоче підтримала громада садових товариств,
які розташовані на цьому місці. А це
– більше 800 людей.

– Побудовою церкви ми також
віддаємо данину пам’яті православних громад затоплених Київським
морем сіл, – розповів В.О. Дідок.
– Рукотворне море поглинуло 14
придніпровських сіл, де століттями
вирувало життя, де парафіяни місцевих церков молили Бога дарувати їм мир і благодать.
Мені здається, що доцільно
буде розмістити в новій церкві ікони, які б ідентифікували кожен знищений морем храм.
Освячення місця під церкву відбулося на Вербну неділю. За присутності широкого загалу віруючих
священики Вишгородського благочиння відслужили літургію біля
встановленого
чотириметрового
хреста. А вже наступного тижня
енергійний отець Олег встановив
там дзвони і на Великдень освячував паски в присутності 260 людей!
Цей красномовний факт ще раз засвідчив, що храм на Хому потрібен
людям.
Зараз триває земельне погодження в районних структурах. Головне, щоб місцеві держслужбовці
не затіяли «гру в футбол» на довгі
місяці. Втім є надія, що голова Вишгородської РДА Олександр Горган
триматиме це питання під особистим контролем. А за початком будівництва церкви Всіх Святих землі
Української справа не забариться
завдяки організаторському хисту і
завзяттю отця Олега.

кає якихось підтверджень проявів Господньої сили…
– Проявів сили Господньої, явлень Господа нашого Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці було чимало. Ви згадайте вітер на Майдані
– він віяв одночасно у різні боки, відганяючи
дим від наших бійців. А одужання смертельно
хворого? Скільки людей із цим стикались, але
не всім спадало на думку, що оздоровився
хворий не «раптом», а з Божою поміччю.
Випадки Божественної волі проявлялись і
в нашій церкві. Десь за два-три місяці до подій
на Майдані почала ледь помітно мироточити
ікона Знамення Пресвятої Богородиці. І хоч
я наголосив парафіянам, що раз ікона ця мироточить, то нас чекає якесь важке випробування, може – навіть горе, та ми все ж раділи,
що і в нашому храмі проявилась Божественна
воля. Бо людина постійно хоче бачити чудеса
– і це укріпляє багатьох у Вірі.
Коли на Майдані почались убивства, люди
нагадали мені мої слова, ікона на той час уже
перестала мироточити, ніби здійснивши своє
призначення. Після перемоги ми всі возрадувались, що нарешті буде мир і спокій у благословенній нашій Україні. Аж раптом почала
мироточити Вишгородська ікона Пресвятої
Богородиці. Як було «прочитати» той знак?
Це вже пізніше, коли розпочались події в Криму, а згодом – на Сході України, ми зрозуміли, що це Богородиця вказувала на подальші
відносини України і Росії. Адже наша Вишгородська ікона тісно пов’язана з Росією і тепер
іменується ще й Володимирською.
А, за великим рахунком, не підтвердження
сили Господньої у ділах і проявах треба шукати, а замолоду допомагати утверджувати
Віру, вчити юнь жити за заповідями Господніми, не грішити. Це дуже важливо. Якщо

Кредо пастиря

ми дітям не дамо розуміння понять святості,
Церкви, якщо не навчимо черпати Божественну науку і духовну силу в святих храмах, то
вони накормляться чимось грішним, своє життя, думки, фантазії спотворять – і важко буде
їм потім знайти душевну рівновагу. Зараз
дуже спокусливий світ. Багато хто вважає, що
треба, щоб у людини, насамперед, було достатньо грошей. Інший вважає, що головне –
здоров’я. Я ж вважаю головним мир і спокій у
душі, і тоді буде й усе інше. Як сказав Господь
до учнів відразу після свого Воскресіння:
«Мир вам!» Прикро, що зараз немає його в
нашій Україні. Просимо у Господа миру, молимось за мир!

Відповідь на статтю шановного п. Ткача В.О. «Жаба на хвощі рябому»

Бережіть цю землю, бережіть цю славу
Ірина ПИРОЖЕНКО,
директор
Вишгородського
історико-культурного
заповідника (ВІКЗ)
«Бережіть цю землю,
Бережіть цю славу,
Ця земля священна —
Україна-Русь»
(Ірма ТОЦЬКА)
2016 рік Міжнародною радою
музеїв ІСОМ присвячений культурним ландшафтам. Ландшафти Вишгорода, який цього року відзначає
1070-ліття від першої згадки в літописі (946), збереглися ще з часів Київської Русі, майже не зруйновані та
дотепер чарують своєю первозданністю.
Формування культурного ландшафту як природно-антропогенного утворення пов’язане з розвитком у його межах
містобудівних утворень. Городище літописного міста Вишгорода — пам’ятка
археології національного значення (ІХХІІ), до території якої входить територія
ВІКЗ, — складається з ландшафтних
комплексів: Нишків яр, Бегемотики,
Ткачов шпиль, Козяча спина. Історичний ландшафт відповідає критерію автентичності, тобто зберіг свої природні
складові.
В експертному висновку 2007 р.
(виконавець – завідуючий відділом природної флори Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України,

доктор біологічних наук, професор В. І.
Мельник з групою науковців — координатором Київського еколого-культурного центру, кандидатом біологічних наук
Іваном Парнікозою та інш.) щодо біологічної цінності лісових та лучно-болотних рослин біля підніжжя вишгородських
лісових схилів були представлені рослини, що ростуть на території пам’ятки:
1. Популяція коручки болотної (Червона Книга України, ІІІ категорія охорони) — у заростях очерету.
2. Популяції пальчатокорінника
м’ясочервоного (Червона книга України,
ІІІ категорія охорони), чисельність — методом трансепт — у 156 особин.
3. Ботанічна пам’ятка природи —
великий хвощ (площею 2 га) біля санної
траси, поблизу набережної — реліктовий вид.
4. Сальвінія плаваюча (Червона книга України, ІІ категорія охорони).
5. Болотна орхідея (Червона книга
України, ІІ категорія охорони), яка вважалася зниклою в околицях Києва.
(26.05.2012 р. у своїй статті в газеті
«Вишгород» І. Парнікоза пропонував ділянки з цими рослинами ретельно охороняти.)
Паспорт на історичний ландшафт
давньоруського міста Вишгорода був виконаний Науково-дослідним інститутом
пам’ятко-охоронних досліджень (м. Київ,
2010 р.) і затверджений Міністерством
культури та туризму України 21.12.2010
р. за № 1266/0/16-10 (датування – ІV-ІІІ

тис. до н. е. — ХІ - кінець ХХ ст., охоронний номер 5899-КВ).
Із початку ХІХ ст. на березі Дніпра
та одного з рукавів ріки (Коноплянка)
тяглися до Межигір’я цегельні заводи Ф.
Березовського, М. Фромета, М. Бройда,
С. Коблова, Л. Чорноярова, Б. Бройд.
Із 1950 року на місці виробництв залишилось тільки два озера, яким у 1960-х
роках 20 ст. дали назву «Бегемотики».
Після видобутку сировини кар’єри заповнилися водою — і через деякий час
біля озер виросли чудові рослини, які
сьогодні занесені до Червоної книги
України.
Першочергове завдання ВІКЗ – збереження історико-культурної спадщини
Вишгорода. І якби не виготовлення та
затвердження документації на історичний ареал, а також на історичний
ландшафт літописного Вишгорода, —
сьогодні набережну Київського «моря»
забудували б багатоповерхівками.
P. S. Ми, мешканки міста, обурені
статтею у газеті «Вишгород», де автор
підтримує втручання в заповідну зону,
яка необхідна для відпочинку мешканців
Вишгорода. Ми бажаємо хоч на короткий час побути наодинці з природою і займатися здоровим відпочинком.
Група ранкових
спортивних прогулянок:
Тарнавська Тамара Андріївна,
Крион Марія Христофорівна, Закитна
Галина Антонівна, Діденко Олена Іванівна та інші

Вишгород
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«Все упованіє моє на Тебе, Мати, возлагаю»
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — авторка

Ви стверджуватимете, що самі все вирішуєте у своїй долі?.. А от мені все частіше спадає на думку, що ми йдемо не туди
і щось робимо не так. Бо інакше — чому в
нас таке життя? У наших родинах і будинках. У нашому суспільстві та нашій державі. На Землі — взагалі.
Треба зупинитись і замислитись врешті:
для чого ми прийшли у цей світ і для чого живемо. Прислухатися до того, що говорить нам
Вічність. Знайти Бога навколо себе і в собі.
Звернутися до Матері, яка приголубить дітей
у радості та розрадить у розпачі. Відкрити очі
і побачити, відкрити вуха — і почути. В молитві щирій побажати мудрості народу українському, а землі нашій і державі процвітання
— і воно обов’язково прийде, бо цьому були
знамення.
Травень у християнстві — місяць Діви Марії, Матері Божої. В останні 100 років вона являлася на Землі кілька разів. Пастушкам у м.
Фатіма (Португалія) у 1917 р. і у Мостищі, що
у 7 км від української столиці, — місцевому
мешканцю (через рік після Чорнобильської
аварії). Відомий факт Богоявлення 30 липня
1926 року двом пастушкам, що пасли худобу
поміж селами Демидовом і Глібівкою. На цьому місці було встановлено хрест, а біля вдовиної криниці пізніше було і явлення Богородиці з пророчими словами. 26 квітня 1976 р.
в Чорнобилі — за 10 років до аварії — хмарка, у якій віруючі впізнали образ Богородиці, — випустила над місто суху траву полинь
(чорнобильник), а потім перемістилась у бік
лісу — до храму св. Пророка Ілії. У місцевій
газеті «Прапор перемоги» навіть надрукували замітку про це під назвою «Видумки церковників». А от чи видумки, що у цьому храмі
дозиметр не зазначає радіаційного фону, —
питання риторичне…

Хвилина мовчання
Ольга ДЯЧЕНКО
Яка сумна й тривожна ця хвилина!
Душа від горя й болю завмира.
Ти знову в чорній хустці, Україно,
Бо тридцять літ Чорнобиль не згора.
Коли ж настануть сонцесяйні дати?
Ой, Господи! Спаси і сохрани!
Щоб у любисток батьківської хати
Несли онуків доньки і сини!
У португальській Фатімі — загальновідомий центр паломництва християн. А от на
нашій намоленій землі (котрою ходили святі

Ольга і Володимир, страстотерпці Борис і
Гліб, із якої вивезено ікону Вишгородської Богородиці (відому нині як Володимирська Матір Божа) — цей чудотворний образ обороняв
і рятував цілі міста і народи неодноразово),
— це… сподіваємось, тільки початок.
10-та проща до собору Вишгородської
Богородиці (де є список/копія з давньої ікони) цього року відбулася як до базиліки (найбільш значущого храму католиків східного
обряду — Вишгород отримав особливий статус від Ватикана як паломницьке місце), там
були відкриті Двері Божого Милосердя. А що
ж у православ’ї, правічне коріння якого — на
Київщині, у витоках України-Русі?
15 травня 2014-го року список/копію
Володимирської ікони, виготовлений ченцями-іконописцями Одеси та освячений на
Вишгородсько-Володимирській іконі, котра
зберігається у Третьяковській галереї (м.
Москва, РФ) хресною ходою було передано до церкви свв. страстотерпців Бориса і
Гліба у Вишгороді по благословенню Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Володимира (Сабодана).
«Ця ікона і сьогодні чудотворить і допомагає всім людям, які звертаються молитвою
до Матері Божої, — каже настоятель храму
свв. Бориса і Гліба, протоієрей Димитрій. —
Приходьте, моліться й отримуйте поміч від
Богородиці. Служби Божі: п’ятниця — 17:00,
субота — 08:00 і 17:00, недільна Літургія —
8:00. Повний розклад є на сайті: boris-i-glebvyshegrad.kiev.ua»
Саме на день святих покровителів нашого міста — 15 травня ц. р. — мені пощастило
побувати у Мостищах, у храмі свв. Апостола
Андрія Первозванного та Пророка Іллі. Спілкування із священиком о. Ростиславом та
прихожанами Мариною Кудряшовою, Наталією Черинською (мама трьох дітей і вчитель
недільної школи) та її сином було напрочуд
корисним. Вони розповіли мені чимало цікавого про свою церкву і парафію.
За рік після аварії на ЧАЕС (тобто у 1987му) тодішній парторг, головний безбожник
села, художник-оформлювач Микола Рог
побачив уві сні Матір Божу. Сприйняв це як
мару, а наступного дня, у неділю, помагаючи сину накривати хату, позбувся чотирьох
пальців (без болю, без крові, ще й пилорами
на той момент не торкався). У лікарні Богородиця знову з’явилася йому — і він знову не
зрозумів, що це означає.
Довгі роки мовчав, аж допоки явлення
Матері Божої паламарю місцевого храму відкрило: саме Микола повинен намалювати Її
— так, як побачив: у білому вбранні, на хмарці, у правій руці — чаша скорбот і недуг, а ліва
торкається веселки, наче вказує радісний і

світлий шлях спасіння. Працював дев’ять місяців — з молитвою. Ще три місяці майстри з
карпатських сіл, які на той час жили в Ірпіні,
робили кіот.
Мостищенська ікона — заступниця, є чимало свідоцтв одужання і добрих змін у житті
людей, які щиро молилися біля неї. Копії ікони
розвезено по всіх наділах Богородиці (Іверія,
Афон, Києво-Печерська лавра і Дівеєво). На
святій горі Афон монахи підтвердили, що це
ікона останніх часів і послана нам як рятівниця нашої країни. Оригінал же чудотворної
ікони перебуває нині у… клубі. Точніше, у
приміщенні колишнього клубу, який передано парафіянам мостищенського (гостомельського) храму свв. Апостола Андрія Первозванного та Пророка Іллі.
Починався цей храм із будівельного вагончика, який підпалили (цікаво, що хрест і
головна ікона — не згоріли). Поки відновлювали приміщення, тимчасово служби Божі
йшли у… наметі. Понад 10 років тому во
славу Божу (тобто безкоштовно) розроблено
(головний архітектор Микола Дьомін, архітектор Жанна Логвінова) проект церкви, яку —
в одкровеннях Матері Божої, аби врятувати
Україну, — треба збудувати на пагорбі у сосновому бору. Та невелика сільська парафія
(в якій, до речі, чимало інтелігенції з вищою
освітою) не подужає будівництво, про це прямо сказали і священик, і прихожани, з якими
я бесідувала. Зверталися, мовляв, по ієрархії,
до своєї (однієї з найбагатших православних
— ред.) патріархії — відмова: справляйтесь
своїми силами, виконуйте Небесні настанови.
Замість післямови.
До церкви ходити — треба. Треба зупинитися, вискочити з колеса щоденних турбот
і подумати про вічні істини. Але ж у храмі, а
не в клубі (де буквально у кількох метрах від
входу прихожани бачать не Діву Марію, а свій
же відбиток у склі, за яким зберігається оригінал) — якось незручно. Захристя — справа,
там, де раніше у клубі була сцена. Сходи від
дверей ведуть на вузький тротуарчик траси,
по якій газує цілодобовий потік автотранспорту. Благодатні думки, якщо й з’являються, —
щезають під дощем, пилом або спекою вулиці
та скаженим ритмом повсякденного життя,
де, якщо не встигнеш, — затопчуть.
Та я все ж не можу забути глибокий погляд Матері Божої. Вона дивиться прямо в
вічі, попереджаючи: «Ідуть останні дні. Встигніть зробити те, що треба, врятуйте Україну!»
Обидві руки, що зазвичай піднімають для
благословення, готові огорнути, захистити.
Все життя мріяла побувати в Єрусалимі, та
життєві обставини не дозволяють. А тут поряд (до Гостомеля — рукою подати) — справжнє чудо: «…упованіє моє…»

Голова Вишгородської районної ради
Ростислав Кириченко разом із головним лікарем Вишгородської центральної районної
лікарні Іваном Клюзком подарували вишиті
сорочки немовлятам, які з’явилися на світ напередодні Всесвітнього дня вишиванки у пологовому відділенні Вишгородської ЦРЛ.

твориться сьогодні», на якому вшановували
найкращих гімназистів – переможців конкурсів, олімпіад, спортивних змагань. Майже 150
гімназистів отримали дипломи й грамоти за
свої здобутки та перемоги.

Марія

(уривок з поеми)

Тарас ШЕВЧЕНКО
Радуйся,
Ты бо обновила еси зачатыя студно.
Акафіст Пресвятій Богородиці.
Ікос 10.
Все упованіє моє
На Тебе, мій пресвітлий раю,
На милосердіє Твоє,
Все упованіє моє
На Тебе, Мати, возлагаю.
Святая сило всіх святих,
Пренепорочная, Благая!
Молюся, плачу і ридаю:
Воззри, Пречистая, на їх,
Отих окрадених, сліпих
Невольників. Подай їм силу
Твойого мученика-Сина,
Щоб хрест-кайдани донесли
До самого, самого краю.
Достойно пєтая! Благаю!
Царице неба і землі!
Вонми їх стону і пошли
Благий конець, о Всеблагая!

Стрічка новин
ПЕРЕМОГА ДЖАМАЛИ
15 травня українська співачка Джамала,
яка виконала на Євробаченні пісню «1944»
про депортацію кримських татар, посіла перше місце в конкурсі.
За результатами голосування вона отримала 534 бали.

БОНДАРЕНКО – НАЙКРАЩИЙ
23 травня олімпійська надія України —
стрибун у висоту Богдан Бондаренко виграв
свій перший цьогоріч етап «Діамантової ліги».
До цього він двічі поступався конкурентам. Однак на черговому етапі в Марокко
найкраще із усіх фаворитів виступив уже
Бондаренко.
Він зумів взяти висоту, яка, крім українця, не підкорилась нікому. Із результатом 2.31
наш спортсмен здобуває золоту медаль престижної ліги легкоатлетів.
НАРОДЖЕНІ У ВИШИВАНКАХ
На Вишгородщині долучилися до акції
«Народжені у вишиванках», яка пов’язана з
10-літтям Всесвітнього дня вишиванки.

А 26 травня Верховний суд Чечні присудив українським політв’язням Миколі Карпюку та Станіславу Клиху 22,5 і 20 років колонії,
відповідно.
ОБГОВОРЮЄМО
Нещодавно на сайті Вишгородської міськради було розміщено чергову електронну
петицію щодо встановлення вуличних тренажерів у колишньому відкритому «басейні»
біля БК «Енергетик». Також з’явились пропозиції облаштувати там літній кінотеатр чи
встановити тенісні столи.

А привітати їх прийшли вчителі, батьки,
однокласники, секретар міської ради Тетяна
Бражнікова, працівники організаційного відділу Вишгородської міської ради.
НАДІЯ ПОВЕРНУЛАСЬ
25 травня ц. р. українська льотчиця і депутат Верховної Ради Надія Савченко, яка
два роки перебула в ув’язненні в Росії, повернулась до України. Її обміняли на двох російських ГРушників.

«МАЙБУТНЄ ТВОРИТЬСЯ СЬОГОДНІ»
20 травня у Вишгородській районній гімназії «Інтелект» відбулося свято «Майбутнє

МІНРЕГІОН ПОЯСНИВ
Мінрегіон України підготував роз›яснення
для органів місцевого самоврядування та
регіональних газових компаній, де інформує
про порядок вирішення питань з відключення житлових будинків від централізованого
надання послуг, зокрема, у ситуації при переході на індивідуальні (квартирні) системи
опалення.
Докладніше читайте за посиланням:
http://auc.org.ua/sites/default/files/minregion_
po_teplopostachannyu_oda_nak_naftogaz.pdf
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Дата

2016 року

Здоров’я – найцінніше,
що є в нашому житті. І це
розуміє кожен, хто хоча б
раз опинявся у безвихідному становищі, коли хворів
сам або хтось із близьких.
У безвихідному становищі
опинився Тарас Анатолійович ГОНТАРЕНКО (1973 р.
нар.), який після двох операцій тромбозу і некрозу кишечника уже 3 тижні — у реанімаSOS!
ції, і лікарі розводять руками
стосовно його подальшого
стану здоров’я. На даний момент стан хворого тяжкий і
кожного дня потрібні кошти на медикаменти. Йому доведеться перенести ще не одну операцію, на яку також
необхідні кошти.
У Тараса немає своєї родини — і єдина людина,
яка разом з лікарями бореться за його життя – це його
мама, Надія Павлівна. Грошей на лікування катастрофічно не вистачає, і родина сподівається на допомогу
небайдужих людей. Перебуваючи у стані крайнього

Врятуйте Тараса!
виснаження, Надія Павлівна продовжує молитися за
здоров’я свого сина та вірить, що він стане на ноги.
Людину, яка не хоче помирати, можна врятувати.
Тарас хоче жити! І кожен із вас може зробити свій внесок в його подальше життя. Добро повертається добром. Тому всі, хто знає Тараса і вже йому допомагає,
вірять, що знайдуться добрі люди, які продовжать його
життя.
Діагнози Тараса:
Тромбоз судин селезінки
Спленектомія
Внутрішньочеревна кровотеча
Постанемічна анемія
Міжартеріальний тромбоз з некрозом тонкої кишки
Цирозно-геморагічний перитоніт
Реквізити для допомоги:
Карта Приватбанку 5167987201823628
Телефон Надії Павлівни (мами Тараса)
(067)997-36-83

Сусіди

Валентина ЧИСТЯК
ФОТО – сімейний архів ЛЕВАДНИХ

1 червня виповнюється 80 років Володимиру Івановичу Левадному.
Будівельник Київської ГЕС, Трипільської ГРЕС, художник-аматор, дописувач
газети «Вишгород», за своє трудове життя
він побудував ціле місто, бо брав участь у
зведенні лікарень, шкіл, багатоповерхівок,
відбудовував місто Славутич та водонапірні
вежі після землетрусу у Вірменії.
На свій ювілей він із нетерпінням чекає
сестру і брата по батькові. Сподівається, що
Володимиру і Тетяні вдасться вирватися з Курахово Донецької області. Цих рідних по крові
людей Володимир Іванович знайшов у свої 64
роки, розшукуючи батька.
«Ворог народу» (з 1938 року) – його батько відбував покарання у засланні на Колимі, де
добував золото для фронту. Згодом одружився вдруге. Лише у 1966-му його було реабілітовано «за відсутністю складу злочину»…
Народився В. Левадний у перший день

Факти і версії
ДЖЕРЕЛО:
соцмережі
Понад дві сотні
років минуло від дня
народження великого Кобзаря, але й по
сьогодні
біографи
з подивом для себе
відкривають нові й
Малюнок Володимира
нові дивовижні поЛевадного
дробиці його насиченого творчістю й фатальністю життя.
* Т. Шевченко створив «Кобзар» (перший
випуск — 1841 р.), декілька томів прозових і драматичних творів (навіть почав писати підручники
українською мовою), став академіком Академії
мистецтв. Збереглося 835 творів живопису й графіки, ще 270 — втрачені і досі не знайдені.
* У поліційних протоколах засвідчено, що
Шевченко на допитах поводився надзвичайно
впевнено, шляхетно, спокійно і не сказав жодного зайвого слова. Серед заарештованих братчиків Кирило-Мефодіївського товариства він виявився найбільш врівноваженим і переконливим,
не приховував своїх поглядів, але мудро аргументував їх. І головне — нікого не здав.
* На засланнях Шевченко більшість віршів
і навіть поеми писав в уяві, деякі твори, аби
краще запам’ятати, розповідав іншим, а через
кілька років переносив на папір (так, «Єретика»
створив навесні 1847 р., а відновив на папері аж
улітку 1857-го)
* Він був і великим конспіратором: так звані «захалявні книжечки», ще меншого розміру,
аніж сучасний паспорт, заповнював каліграфічно російською мовою.
* Із 47-ми років життя: 24 — кріпак, 10 — у за-

Вишгород
Вітання

Дорогі юні друзі!

Шановні вчителі та батьки!
Сердечно вітаю вас зі святом Останнього
дзвоника,
що
ознаменовує веселу пору канікул
та відкриває дорогу в незвіданий
світ самостійності та зрілості.
Для випускників цей шкільний
дзвоник справді останній. Я твердо
вірю, що вам, шановні випускники,
не забракне сміливості та наполегливості, ви твердо крокуватимете
до обраної цілі і зможете взяти на
себе відповідальність за власну
долю та долю країни. Ваші успіхи
стануть найвищою винагородою
вашим учителям та рідним людям,
які вкладали у вас усю свою любов,

доброту, щедрість сердець.
А нашим юним друзям-школярам бажаю гарно відпочити,
набратися яскравих незабутніх
вражень, духовних і фізичних сил
перед початком нового етапу навчання.
Щиро бажаю всім випускникам
знайти свою життєву стежину, а
головне – стати гідними громадянами нашої держави. Адже саме
від ваших ідей, творчості думки,
працьовитості залежить майбутнє
України, рідного краю. Щасливої
життєвої долі вам та вагомих успіхів!
Зі святом вас, дорогі друзі!
З повагою
заступник Вишгородського
міського голови
Трохим ІВАНОВ

Будівельник із пензлем у руках

червня 1936 року у Костянтинівці на
Донеччині. Та вечірню школу робітничої молоді закінчував уже у Вишгороді, куди у 1963-му приїхав споруджувати Київську ГЕС. Будував
мікрорайон «Берізки», працював мулярем у Київському будівельно-монтажному управлінні. Як бригадир,
кілька років разом із бригадою облицьовував споруди Київської ГЕС.
Після смерті дружини доля звела
його з Ольгою Іванівною, яка стала
для свого чоловіка ангелом-охоронцем. Разом
вони – 36 років. «Якби не Оля, то і не було б
уже мене», – каже Володимир Іванович. Бо і
слух нині підводить, і ходити, особливо після
перелому шийки стегна, важко. А хто зрозуміє
і підтримає, як не найближча й найвідданіша
людина?..
За плечима у нього – 80 років. Усі вони –
настільки насичені, що книга його життя, якби
її написати, мала б не один том.
…Після окупації у 1945-му померла від туберкульозу мати. Далися взнаки холод, недоїдання, злидні. «Не було ні солі, ні сірників, ні
мила. Щоб зварити якусь юшку – ішли на вигін,
де часто горіло багаття біженців. Біля нього одного разу й побачив матір поліцай. Знайомий
поліцай. Учителювали колись в одній школі. От
і нагадав їй, а заодно і своїм «повелителям»,
що вона – комуністка.
Матір забрали у комендатуру, і ми з молодшою сестрою щодня ходили туди випрошувати
її звільнення. Через тиждень звільнили – побиту, із обпаленою щокою і зламаною рукою.

любов’ю до міста,
Після всього пережитого вона довго не прожила…», – згадує Володимир Іванович.
збереглося, як наІз 1945-го дев’ятирічний хлопець вісім років лежить. А так хобув безпритульним. А коли, як кажуть, побачив тілося б, аби цінусвіту і почав щось розуміти й аналізувати, – по- валася творчість
людей. От сьогодвернувся у свою Костянтинівку, отримав пасні, наприклад, рупорт із справжнім прізвищем – Левадний (бо,
шиться дерев’яна
не знаючи рідного, писався Бакуленко)…
скульптура,
що
Його другою малою батьківщиною став
Вишгород. Тут, мабуть, найбільше проявились
біля
магазину
Малюнок Володимира
Левадного
здібності і таланти – вони, вважає Володимир «Ярославна» по
дорозі на ринок.
Іванович, є у кожного. Йому пощастило – у дитячій трудовій виховній колонії, в Якушинцях на Зроблена талановито, з гумором – її б терміново полагодити», – каже Володимир Іванович. І,
Вінничині, вихователька і художниця Ірина Лазарева зуміла прищепити любов до малюванмабуть, якби здоровилося – сам викликався б
це зробити.
ня. Зацікавився образотворчим мистецтвом,
Йому ж під силу сьогодні – олівець і фарби.
творчістю відомих художників. Побувавши на
батьківщині Катерини Білокур, про цікаві мало- Тому з-під його руки з’являються чудові теплі
відомі факти її біографії розповідав і на сторін- роботи – портрети Тараса Шевченка (їх деках газети «Вишгород».
сять), пейзажі, натюрморти. Тому знову пише
спогади, щоб залишити синові Юрію, доньці
В. Левадного приваблювала мозаїка. Познайомився зі столичними художниками-моза- Олені та трьом онукам, і відтворює образ Велиїстами, що дало змогу (зокрема – за ескізами кого Кобзаря, який дивиться із Вічності у наше
вишгородського архітектора, художника Васи- сьогодення мудрими очима Пророка і Генія.
ля Климика) виготовити панно, яке прикрасило
приміщення школи № 2 (нині
Ольга ДЯЧЕНКО Лиш дев’ять літ нема родини.
гімназія «Інтелект»). ВолодиВолодимиру Левадному Сліди війни, куди не глянь.
мир Іванович ретельно ство- Із ювілеєм!
Пройшов колонії, приюти.
рював панно для магазину Життя влаштовує екзамен
Стрічав не раз добро і зло.
«Нагорний», для дитсадочка Так несподівано, бува.
Який клубок доріг розплутав!
«Золотий ключик» (його сю- Все ожива, як на екрані:
До світла серденько вело.
жет започаткував і назву цьо- Події, люди і слова.
Нехай же довго квітне літо!
го дошкільного закладу).
Пливуть, пливуть
Здоров’я, радості, добра!
«На жаль, не все, зробле- сумні картини
А доля в мрії заповітні
не свого часу з бажанням і Дитячих сліз, поневірянь.
Лиш барви світлі добира!

Відкриваємо Шевченка-людину
сланнях і лише 13 — вільна людина. Основними
покупцями в лотереї-продажу (25 квітня 1838 р.
в Анічковому палаці в Петербурзі) портрета письменника Жуковського пензля художника Брюллова була імператорська родина: аби викупити
Тараса Шевченка з кріпацтва (за 2500 карбованців сріблом), найбільшу суму внесла імператриця
Марія Федорівна, перший внесок (300 крб) зробила 19-річна дочка російського царя Миколи І,
Велика княжна Марія Романова, вона ж у 1857 р.
як президент Імператорської Академії мистецтв
сприяла визволенню Шевченка із заслання.
* По всьому світу Кобзареві поставлено
близько 1400 пам’ятників. В Україні перше погруддя поетові з мармуру з’явилося в садибі
меценатки Х. Алчевської в Харкові у 1889 році.
Пам’ятник на Чернечій горі у Каневі встановлено
у 1939 році.
В Казахстані (де Тарас відбував заслання)
кунак Тараса — Каражусул — у 1881 р. спорудив
постамент Шевченку, на той час — один із восьми пам’ятників на цій території та перша скульптура чужинцеві!
* Медаль «За бойові заслуги» отримав у січні
1944 р. знаменитий пес Джульбарс — зокрема, і
за те, що допоміг саперам запобігти підриванню замінованої німцями могили Т. Шевченка
у Каневі (разом із пам’ятником).
* У 1910-х рр. національні спроби вшанувати Шевченка називають польською інтригою, а у
Польщі в роздмухуванні теми Кобзаря звинувачують… Росію.
* Ще Уїнстон Черчіль казав: «Будь-яка влада
завжди боїться біографій видатних особистостей і коригує їх під власні цілі та амбіції». Після
смерті Тараса Шевченка спроби увіковічити його
пам’ять так само часто наштовхувалися на ідеологічні перепони.

* 1961-го року міністру культури СРСР Катерині Фурцевій звітували делегації, що повернулися з Казахстану й Західної України.
Директор меморіального музею у ФортіШевченко (час заслання у військовому Новопетрівському укріпленні на півострові Мангишлак)
Есбол Умірбаєв відкрив маловідомі сторінки з
біографії Кобзаря. Так, під час Каратауської експедиції 1851 р. Т. Шевченко створив унікальну
художню графічну серію (18 закінчених робіт
і близько 60 ескізів, замальовок, начерків, що
розкривають етнографію і побут місцевого населення).
Місцеві аксакали розповіли про нащадків Тараса і Каламкас («чорноброва» — з казахської),
дівчини з роду Адай (відомий дослідник Станіслав Мастєров склав родовід Шевченкових нащадків у Казахстані). Чужинця й іновірця вважали своїм, дозволили зробити портрети не тільки
чоловіків, а й місцевих жінок, дітей. Казахи прозвали Шевченка «акин Тарази». А його вербу,
що виросла з гілочки, прихопленої Шевченком із
Гур’єва, у народі нарекли Тарасовою. І оберігають як найдорожчу реліквію
У Західній Україні в багатьох селах — символічні насипні могили Шевченка. Портрети Шевченка у хатах, як ікони, — прикрашені рушниками. Деякі прострілені кулями (німці стріляли під
час війни, щоби налякати).
Міністр культури СРСР, вислухавши літераторів із делегацій, підкреслила: Шевченко має
бути символом пролетарської незламності, а
все, що в це не вписується, — викреслити з його
біографії. І дала завдання: до наступної річниці
з дня народження Т. Г. Шевченка у «Літературній газеті» та профільних журналах організувати
публікації про нові факти з біографії поета. Але
без будь-яких натяків на казахських нащадків і

розстріляні портрети.
* Сучасники запам’ятали Шевченка веселим, енергійним, з винятковим почуттям гумору,
дещо беззахисним у побуті та цілком світським.
Зазвичай Шевченко ходив у європейському сюртуку й сорочці з краваткою за останньою модою.
У петербурзькому світі його називали «денді». У
ті часи денді – не людина, яка дотримується вимог моди, а навпаки — ексцентрик, який ламає
традиції. Усе життя Шевченка – це розхитування
авторитетів і поширення національної самобутності та волелюбного духу. Саме із такої харизми
виростають лідери.
* Листи — це його душа. У них Шевченко
— живий, вразливий, сповнений почуттів і переживань. Шевченко-страждалець є частиною
дуже застарілого національного міфу, навіяного
ідеологічною доцільністю реліктової радянської
школи (українцям у ньому відведено роль покірних жертв).
* Батько Т. Шевченка перед смертю кожному
із родини щось залишив… окрім Тараса, «оскільки він не буде абияким чоловіком: з нього вийде
або щось дуже добре, або велике ледащо».
* За натальною картою, складеною при житті
Шевченка (народився 9.03.1814): «Рік Вовка (за
зороастрійським календарем), рік Синього Пса
(за східним календарем). Символ: палке кохання, виноградне гроно, дзвін.
Народився гібрид психолога Скорпіона і вчителя Стрільця з фатальним призначенням. Перший вдих — у момент, коли закінчував сходження над обрієм зловісний знак життя й смерті,
Скорпіон із зорею Альфа Центавра, що забороняє зупинятися на досягнутому й наказує бути у
вічному русі. Народжена під цим знаком людина
поєднує в собі геніальність, Божественну любов
та інтуїцію…»

Суспільство

Вишгород

Ляшко про офшорні скандали
ПОЛІТбюро
Лідер фракції Радикальної партії
Олег Ляшко з трибуни Верховної Ради
заявив про те, що байдужість українського парламенту до розслідування
офшорних скандалів його обурює.
«На превеликий жаль, фракції БПП
та НФ блокують реєстрацію нашої постанови про створення ТСК. Мене дратує
така імпотентність українського парламенту і небажання рослідувати злочини
вищих посадових осіб держави. Увесь
світ розслідує офшорні скандали, у Лондоні зібрався антикорупційний форум,
щоб закрити Панамські, Віргінські помийки», — підкреслив політик.
Нардеп наголосив на тому, що Антикорупційне бюро також відмовляється

28 травня

2016 року

9

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАКОВЕР» повідомляє про
намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Підприємство розташоване за адресою: 07354, Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Новопромислова, 7.
ТОВ «ЛАКОВЕР» спеціалізується на виготовленні порошкової фарби.
Підприємство належить до третьої групи об’єктів, для яких розробляються
документи з обґрунтування обсягів викидів.
Згідно зі Звітом з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (2016 р.) підприємство має 6 джерел викидів. Від них в
атмосферу надходить 4 найменування забруднюючих речовин у кількості
0,010238 г/с та 0,074199 т/рік. На період проведення робіт з обґрунтування
обсягів викидів для отримання Дозволу, згідно з результатами розрахунків
розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, установлено,
що концентрації забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів не
перевищують ГДК.
Зауваження та пропозиції надсилайте в місячний термін після публікації
до Вишгородської районної державної адміністрації за адресою: 07301, Київська обл., м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1. Тел. (04596) 2-63-83

бачити у діях міністра Данилюка склад
злочину.
«НАБУ стверджує, що підстав для
притягнення Данилюка, який керує трьома офшорними компаніями, — немає.
Гонтарєва, яка в офшорах веде бізнес
із російськими компаніями, також не викликає занепокоєння антикорупційного
бюро. Так само, як і інші посадовці, зокрема, заступник секретаря РНБО Гладковський, який також є власником офшорних компаній», — зазначив Ляшко.
Політик підкреслив, що не збирається відступатись і блокуватиме трибуну,
поки не почнеться розслідування злочинів вищих посадових осіб держави, навіть попри те, що правоохоронні органи
продовжують безпідставний тиск на депутатів фракції Радикальної партії.

Коли держава не виконує свої обов’язки, все ж чимало залежить і від нас
Транспорт
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»,
спеціально для «Вишгорода»

24 травня перший заступник голови Вишгородської РДА
В’ячеслав Савенок провів розширене засідання транспортної
комісії, в якому взяли участь пасажири й перевізники на маршрутах району, керівники структур
райдержадміністрації,
депутати
місцевих рад, представники громадських організацій.
Гуртом — у дискусіях — розглядали звернення громадян, шукали
шляхи вирішення ситуацій та систематизували зауваження і пропозиції: що, де і як зробити у районному
транспорті. Дуже емоційними були
виступи щодо поведінки водіїв та
відповідальності організацій-перевізників.
Моніторинг якості автоперевезення та наявності документів (техпаспорту тощо, незаповнені касові
книги) регулярно здійснюють місцеві
депутати, які переконані, що перевізники мають бути виключно місцеві
— щоб було з кого спитати. Голів
сільрад більше непокоїть невиконання графіку руху (повна чи часткова
відсутність рейсів або недовезення
людей до пункту призначення), у

деяких селах вкрай потрібні додаткові рейси, бо влітку дачники заповнюють транспорт на села. Представників громадських організацій
обурює невидача проїзних квитків,
технічний стан транспорту і «медичні перевірки» здоров’я водіїв, а
також те, що на тендерах в області
немає представників громади міста
і району.
Пенсіонери ще раз нагадали про
відсутність розкладів руху на зупинках (це незручно і для мешканців
вишгородських житлових масивів
«ГАЕС» і «Дідовиця», яким потрібно
добиратися на навчання і на роботу
до Вишгорода і Києва). Рідні воїнів,
загиблих у АТО, наводили приклади
неповаги до них, АТОшники протестували проти реєстрації особистих
даних «пільговиків» водіями автобусів. Представники в/ч Національної
гвардії клопоталися про додаткові
рейси: дітей треба возити у дитсадки
і школи Вишгорода.
Під час обміну інформацією виявилися і «ліві» перевізники — «субпідрядники» тих, хто виграв тендер,
або й нахабні самозванці, що збирають плату за проїзд, не даючи жодної
копійки до місцевого бюджету (подорожні листи перевіряла ДАІ). Представники перевізників занотовували
претензії та водночас скаржились
і на провокаційну поведінку деяких
пасажирів — мовляв, водії і так «на

нервах» через те, що держава не
сплачує компенсацій, а «пільговики»
лише вимагають, не розуміючи, що
працівникам автотранспорту треба і
запчастини купувати, і паливо, і родини годувати на зароблені гроші.
В’ячеслав Савенок висловився
за адресну грошову допомогу «пільговикам» з боку держави (це одразу
зніме купу питань). А також нагадав,
що зібралися для віднайдення компромісу, бо хоча держава і не виконує
свої зобов’язання через брак коштів,
— все ж чимало залежить і від людського фактору (і навіть жартома запропонував за кожен нездійснений
перевізником рейс сплачувати певну
суму до бюджету населеного пункту,
який вони обслуговують, — може, це
вплине).
Організаційні ж моменти не потребують особливих витрат. Бо
якщо наявність табличок із розкладом на зупинках залежить від замовника послуг (Київська ОДА та
Вишгородська РДА – у межах району), то перевізнику зовсім не важко
(і не дорого) позначити надписами у
файликах 1-2 пільгових місця попереду й розмістити у салоні інформацію для пасажирів (перевізник, контактний телефон, ПІБ водія, графік
рейсів і вартість проїзду на певних
відрізках руху, пільгові категорії) та
відеореєстратор (це вже дорожче,
але ж давно обіцяли).

Конкурс
Керуючись ст. 44 Закону
України «Про автомобільний
транспорт», Постановою Кабінету Міністрів України
від
03.12.2008 р. № 1081 «Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» зі змінами та доповненнями, виконавчий
комітет Вишгородської міської
ради оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міському
автобусному маршруті загального користування у м. Вишгороді,
що не виходить за межі міста.
Організатор конкурсу: виконавчий комітет Вишгородської
міської ради.
Об’єкт конкурсу: маршрут
№1 «Київська Набережна – Храм
св. Бориса і Гліба», кількість автобусів для забезпечення перевезень – 1; режим перевезень
– щоденно з 07:00 до 20:00 год, з
інтервалом руху – 1 год.
З умовами конкурсу можна
ознайомитись на офіційному сайті Вишгородської міської ради:
http://www.vyshgorod-rada.gov.ua.
- Розділ: - Оголошення - Конкурс
з перевезень.
Кінцевий строк прийняття
документів для участі в конкурсі
– до 16:30 год. 15.06.2016 року
включно.
Режим роботи: з понеділка по

четвер з 8:00 до 17:15, у п’ятницю
з 8:00 до 16:00 (обідня перерва
з 13:00 до 14:00). Електронна
адреса: VMR_sekretar@ukr.net
Документи для участі в конкурсі надавати за адресою: м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1,
каб. 132 (канцелярія).
Бланки документів для участі у конкурсі надає виконавчий
комітет Вишгородської міської
ради за адресою: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1, каб. 133 (1-й
поверх), протягом строку прийняття документів для участі в
конкурсі.
Плата за участь у конкурсі
становить 2555,00 грн. за кожний
об’єкт конкурсу та вноситься за
наступними реквізитами:
Отримувач:
Вишгородська
міська рада, п/р 35416008037072,
банк ГУДНСУ в Київський області МФО 821018, Код ЄДРПОУ
04054866.
Призначення платежу: плата
за участь у конкурсі з перевезення пасажирів 30. 06. 2016 р.
Засідання конкурсного комітету розпочнеться 30.06.2016 о
10:00 год. за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, мала
зала засідань (II поверх).
Додаткову інформацію про
об’єкт конкурсу та з питань його
проведення можна отримати
за адресою: м. Вишгород, пл.
Т. Шевченка, 1, каб. 69 (3-й поверх), тел. (04596) 22957.

155-та річниця перепоховання Тараса Шевченка в Україні
(Початок на стор. 1)
Ініціатор і ведучий заходу — голова Вишгородської районної організації Всеукраїнського товариства (ВУТ) «Просвіта» ім. Т.
Г. Шевченка Олександр Дробаха найперше
зауважив відсутність біля пам’ятника місцевої влади, а надалі зробив екскурс в Історію. Поет і публіцист О. Дробаха торкнувся
«трагічного травня», бо саме у цьому місяці
були вбиті /або наклали на себе руки/ Коновалець, Міхновський, Петлюра, Івасюк…»
Згадав також видатні постаті української історії та вождів нації (Шевченка, Мазепу, Петлюру і Бандеру, Богуна, Наливайка, Байду,
Морозенка), Козаччину, сторінки визвольної
боротьби УПА, імена місцевих повстанців
1920-х рр., які мають знати всі — від малого
до найстарішого вишгородця.
Пан Дробаха, нагадавши присутнім про
те, що Тарас Шевченко — не лише символ,
а, сучасною мовою, — Герой нації, гостро зачепив нівелювання звання «Герой України»,
котре вища влада надавала деяким, не гідним цього, особам, забувши, до прикладу,
про В’ячеслава Чорновола (де вулиця його
імені? де мапа національних героїв?)
З історією УСУсів та, окремо, — Євгена
Коновальця ознайомив присутніх Валерій
Сидорчук, наголосивши на польсько-радянській «пропаганді», що тривалий час паплюжила світлий образ вояків Української
Повстанської Армії (УПА), що боролися за
рідну землю.
Про знаковість Симона Петлюри в
українській історії, знищення колоніальною
імперією (спочатку — Російською, потім —

радянською) всього українського (зокрема
— про розстріл у Харкові кобзарів — хранителів козацького вільного духу нашого
народу) полум’яно говорив депутат місцевої
влади кількох скликань Володимир Лях, запропонувавши насамкінець вжити до завойовників наймирнішу зброю — рідну мову.
Відповідальний секретар Луганського
обласного об’єднання ВУТ «Просвіта» Дора
Тимошевська, що саме підійшла до загалу разом із своїм чоловіком, розповіла, як
22.05.1998 р. — зверненнями до української
діаспори — у Луганську з’явився пам’ятник
Т. Шевченку, виконаний скульптором Іваном Чумаком, лауреатом державної Шевченківської премії, — 5,5 м заввишки (без
постаменту). До Канева їздили юні луганчани — переможці конкурсу «Іду до Тараса».
Тимчасово переміщена особа, Дора Григорівна гірко констатувала, що цей пам’ятник
не зробив усіх луганців українцями, що на
Сході України досі триває війна, котру вища
влада сором’язливо називає АТО (антитерористичною операцією), та закликала кожного українця плекати найкраще шевченкове
— український дух — у собі.
Учасник трьох революцій (Руху та двох
Майданів — 2004-2005 та 2013-2014 рр.)
Леонід Буткевич провів паралелі історії і сьогодення: у смертельному двобої зійшлися
старе і нове (Янукович розтрощив державні
структури — від правоохоронців до армії);
контрреволюція знову піднімає голову, намагаючись придушити зміни та влаштовуючи провокації проти Вишгородського мера
Олексія Момота, який уже почав прозорий

Поет, Пророк, Герой

розподіл коштів міського бюджету.
Вишгородчанка Валентина Філімонова
закликала згадати, що українці — слов’яни,
та повернутися до першоджерел – починаючи з прадавньої віри. Громадський діяч
Микола Юречко поклав до пам’ятника чудові
квіти та закликав усіх жити по справедливості.
Від себе додам, що найкращою шаною
Тарасу є нормальна життєдіяльність нашого
міста, котру забезпечує місцева влада — кожен на своєму місці.

В. Лях із онукою
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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 , 3 0 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
7:10, 07:40, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:15 ТСН
07:35 М/ф «Козаки.
Футбол»
09:30, 10:55 «Мiняю
жiнку»
12:20 «Мiняю жiнку»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами»
14:50 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00 Т/с «Вiдьма»
22:00 «Грошi»
00:00 Х/ф «Мiй
найкращий ворог»
2+2
6:50 «Вайпаут»
08:40, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 «Українськi
сенсацiї»
10:00, 02:30 «Облом.UA.»
12:00 Т/с «Скорпiон»
13:40 «Top Gear»

15:50 Д/п «Помста
природи»
18:30, 23:00 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:00 Х/ф «Самоволка»
22:00, 01:45 Т/с «Ласко»
23:30 «Секретнi
матерiали»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00, 01:30, 05:10
Новини
08:40, 23:25 Золотий
гусак
09:50 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
11:50 Чоловiчий клуб.
Спорт
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:45 Мультфiльм
15:05 Х/ф «Захар Беркут»
18:55 Про головне
20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
21:50 Подорожнi
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15, 04:00 Зiрковий
шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Х/ф
«Шукайте маму»
16:00 Х/ф «З чистого
аркуша»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Просте життя»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Парк
Юрського перiоду 2:
Загублений свiт»
ТОНіС
6:00 Х/ф «Дiти капiтана
Гранта»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
13:20 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
14:00, 22:10 Дика
Австралiя
15:40, 17:45, 21:40
Чудеса природи
16:10, 21:00 Незаймана
планета
18:15 «Iпостасi спорту»
18:45 В гостях у Д.
Гордона. В. Бистряков

19:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
23:10 Левиний рик
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
6:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:15 Казки У
16:10, 19:55, 22:00
Країна У
18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:00 «Все буде добре!»
09:00 «Зiркове життя»
10:00 Х/ф «Мандрiвка у
закоханiсть»
12:05 Х/ф
«Доглядальниця»
14:00, 20:00, 01:20

«Слiдство ведуть
екстрасенси»
16:00 «Все буде добре»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
22:35 «Детектор брехнi 9.
Життя пiсля сповiдi»
НТН
05:15 Т/с «Запороги»
09:20 «Кримiнальнi
справи»
10:15, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:55 Х/ф «Вихiд»
13:40, 14:20, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 »
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:35 Т/с «Морський
патруль»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/c «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:17 Т/с «Друзi»
08:45 Х/ф «Новi пригоди

Аладдiна»
10:45 Х/ф «Ниндзячерепашки»
12:45 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Дешево i сердито
20:10 Ревiзор
23:05 Страстi за
ревiзором
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
06:40, 15:10 Паразити.
Вторгнення
07:40 Поцiлунок чорної
мамби
09:40 Поплiчники Гiтлера
10:40, 20:00 Неочiкувана
iсторiя
11:30, 19:00 Секретнi
iсторiї
12:20 Мiстична Україна
13:10, 18:00 Паралельний
свiт
16:00, 20:50 Скарби з
горища
17:00, 22:40 Смертельна
зустрiч
21:50 Дикий Iндокитай
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»

7:00 «Ранок по-київськи»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 01:25, 03:10
«СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00, 04:00
«Мультляндiя»
16:20, 17:10, 03:30 «У
центрi уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25, 01:45
«Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Життєвi iсторiї»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»

18:15 «Звана вечеря»
22:00 Х/ф «Кохання та
iншi неприємностi»
23:50 Х/ф «Король
вечiрок 3»
ІНТЕР
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 17:40
Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 12:40 Т/с «Гордiїв
вузол»
13:35, 14:20 «Судовi
справи»
14:45 «Сiмейний суд»
15:30 «Жди мене»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Серафима
Прекрасна»
22:40 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки»
ICTV
6:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:00 Без гальм!
11:00 Дивитись усiм!

11:55 Патруль.
Самооборона
12:20, 13:10 Х/ф
«Мисливцi на гангстерiв»
12:45, 15:45 Факти.
День
15:05, 16:20 Х/ф «2012»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Кримiнальна
Україна
21:25 Свобода слова
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
23:30 Час: Важливо
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32, 18:32
Україна - понад усе! 19:50
Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп
корупцiї!
23:32 Кордон
держави

ВI В ТО Р О К , 3 1 Т Р А ВНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:40, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 М/ф «Козаки.
Футбол»
09:30, 10:55, 12:20
«Мiняю жiнку»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами»
14:50 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана »
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00 Т/с «Вiдьма»
22:00 «На ножах 2»
00:00 Х/ф «Викуп»
2+2
7:35 «Облом.UA.»
08:30, 18:30, 23:00
«Спецкор»
09:00, 23:30 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Грецiя.»
10:15 Д/п «Загубленi
мiста. Суматра»

11:15 Д/п «Помста
природи»
13:45 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:40, 00:00 Т/с
«Загублений свiт»
16:30 Х/ф «2000: Момент
Апокалiпсиса»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф « Подвiйний
удар»
22:00 Т/с «Ласко»
UA:ПЕРШИЙ
06:25, 07:50, 08:25
Смакота
08:40, 23:25 Золотий
гусак
09:20, 18:55 Про головне
13:15, 18:05, 01:45, 05:00
Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
16:25 Подорожнi
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:40 Д/ф «Дмитро
Вiтовський. Шлях до волi»
21:50 Вiйна i мир
22:40 Класики свiтової
лiтератури

23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 03:20 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
10:45 Реальна мiстика
11:45 Т/с «Черговий
лiкар»
13:40, 15:25, 21:00 Т/с
«Просте життя»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину маямi»
ТОНіС
7:30 Євромакс
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:40 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:15 Незаймана планета
13:40 «Будьте здоровi!»
14:00, 22:10 Дика
Австралiя

18:15, 05:25 Сiм
природних чудес України
18:40 В гостях у Д.
Гордона. В. Бистряков
21:40 «Вiдлуння»
23:10 Секрети акул
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:15 Казки У
16:10, 19:55, 22:00
Країна У
17:10 Вiталька
18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
СТБ
6:45 «Все буде добре!»
08:40 «Зiркове життя»
10:20 «Х-Фактор »
13:25 «МастерШеф »
16:00 «Все буде добре»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»

18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
00:00 «Один за всiх»
НТН
6:55 Х/ф «Заручники
страху»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:40 Х/ф «Iнспектор
карного розшуку»
13:30, 14:20 Т/с «Гаваї
5.0 »
14:00, 19:00, 23:15, 03:20
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «Гаваї 5.0 »
23:45 Т/с «Елементарно »
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/c «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:17 Т/с «Друзi»

10:00 Київ вдень i вночi
11:10 Т/с «Щасливi
разом»
16:50, 19:00, 20:00 Вiд
пацанки до панянки
22:40 Х/ф «Клич: З
пультом по життю»
МЕГА
7:40 Шлях тигра
08:40 Рибне життя
09:40 Поплiчники Гiтлера
10:40, 20:00 Неочiкувана
iсторiя
11:30, 19:00 Секретнi
iсторiї
12:20, 01:10 Мiстична
Україна
13:10, 18:00 Паралельний
свiт
14:10 Правда життя
16:00, 20:50 Скарби з
горища
17:00, 22:40 Смертельна
зустрiч
21:50 Дикий Iндокитай
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»

13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00, 03:30
«Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Життєвi iсторiї»
K1
6:00 «Свати бiля плити»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»

22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
7:00, 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, 22:40 Т/с «Доярка
з Хацапетiвки 3»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Серафима
Прекрасна»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Т/с «Танцi
марiонеток»
10:55 Патруль.
Самооборона
11:20, 13:20 Х/ф
«Територiя 8»
12:45, 15:45 Факти. День

13:35, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
16:50 Т/с «Котовський»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Х/ф «Полiцейська
академiя-5. Операцiя
маямi Бiч»
23:15 Х/ф «Скажений
Макс»
5 КАНАЛ
6:25, 18:15 Мiсцевий час
06:35, 17:45 Час громади
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 23:30 Час:
Важливо
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Велика полiтика

С Е Р Е ДА , 1 ЧЕ Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
07:35 М/ф «Козаки.
Футбол»
09:30, 10:55 «Мiняю
жiнку»
12:20 «Мiняю жiнку
13:55 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана »
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00 Т/с «Вiдьма»
22:00 «Мiняю жiнку - 11»
00:00 Х/ф «Залiзна ледi»
2+2
6:35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 23:30 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Грецiя: Столiття
Олександра»
10:15 Д/п «Загубленi
мiста. Китай: Янцзи i
великий канал»
11:15 Д/п «Помста
природи»

14:05 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
15:00, 00:00 Т/с
«Загублений свiт»
16:50 Х/ф «Магма
Майамi»
19:20 «Люстратор 7.62»
20:00 Х/ф «Полiцейськi»
22:00 Т/с «Ласко»
UA:ПЕРШИЙ
9:20, 18:55 Про головне
09:55 Д/с «Вiзит до
Кореї»
11:00 Засiдання КМ
України
13:15, 18:05, 01:45, 05:00
Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Школа Мерi
Поппiнс
15:00 ПАРЛАМЕНТСЬКI
СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНIЙ
РАДI УКРАЇНИ на тему:
«Професiйна освiта, як
складова забезпечення
квалiфiкованого
кадрового потенцiалу
країни: проблеми та
шляхи вирiшення»

19:35 Документальний
фiльм
21:50 Слiдство. Iнфо
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:45 Реальна мiстика
11:45 Т/с «Черговий
лiкар»
13:40, 15:25, 21:00 Т/с
«Просте життя»
18:00, 04:35 Т/с «Не
зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину маямi»
ТОНіС
07:30 «Вiдлуння»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
12:10, 21:10 Водне життя
13:10, 18:10 Чудеса

природи
14:00, 22:25 Дика
Австралiя
15:40, 23:25 Секрети акул
17:45 «Донбас:
перезавантаження»
18:50 В гостях у
Д.Гордона. В. Бистряков
20:00 «В’ячеслав
Хурсенко. Полiт бiлого
журавля»
22:00 Глобал 000
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:15 Казки У
16:10, 19:55, 22:00
Країна У
18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:40 «Все буде добре!»

08:35 «Зiркове життя»
09:20 «Х-Фактор »
16:00 «Все буде добре»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «МастерШеф Дiти .
Невiдома версiя»
22:45 «Давай поговоримо
про секс 2»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:40 «Страх у твоєму
домi»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 »
14:00, 19:00 «Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
19:30, 04:55 Т/с «Кулагiн
та партнери»
23:45 Т/с «Елементарно»
00:40 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»

НОВИЙ КАНАЛ
07:17 Т/с «Друзi»
10:55 Т/с «Щасливi
разом»
17:00, 19:00 Хто зверху
22:00 Х/ф «Король
вечiрок 2»
23:45 Х/ф «Секретний
експеримент»
МЕГА
7:40 Бути комахою
08:40, 21:50 Дикi острови
09:40 Поплiчники Гiтлера
10:40 Теорiї змов: таємнi
союзи
11:30, 19:00 Секретнi
iсторiї
12:20 Мiстична Україна
13:10, 18:00 Паралельний
свiт
16:00, 20:50 Скарби з
горища
17:00, 22:40 Смертельна
зустрiч
20:00 Неочiкувана iсторiя
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»

13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00, 04:00
«Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Служба порятунку»
K1
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»

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, 22:40 Т/с «Доярка
з Хацапетiвки 3»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Серафима
Прекрасна»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55, 16:55 Т/с
«Котовський»
11:50 Патруль.
Самооборона
12:10, 13:10 Х/ф
«Полiцейська академiя-5.
Операцiя маямi Бiч»
12:45, 15:45 Факти. День

14:35, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Х/ф «Полiцейська
академiя-6. Блокада
мiста»
23:10 Х/ф «Скажений
Макс-2. Воїн дороги»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30
Час: Важливо
14:32, 15:15, 15:32,
16:10, 16:32, 17:20, 17:32
Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:32 Фактор безпеки

Ч Е ТВ Е Р , 2 ЧЕ Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
07:35 М/ф «Козаки.
Футбол
09:30 «Мiняю жiнку»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:55 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00 Т/с «Вiдьма»
22:00, 23:30 «Право на
владу 2016»
2+2
6:35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:00
«Спецкор»
09:00, 19:20, 23:30
«Секретнi матерiали»
09:20 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Рим.»
10:15 Д/п «Загубленi
мiста. Китай: Сичуань та
Чонджи»

11:15 Д/п «Помста
природи»
14:00 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:55, 00:00 Т/с
«Загублений свiт»
16:45 Х/ф «Полiцейськi»
20:00 Х/ф «Таємнi агенти»
22:00 Т/с «Ласко»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30 Новини
08:40, 23:25 Золотий
гусак
09:20, 18:55 Про головне
12:10 Слiдство. Iнфо
13:15, 18:05, 01:45, 05:00
Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
15:35 Надвечiр’я. Долi
17:10 Т/с «Таксi»
18:15, 01:20 Новини. Свiт
20:30 Люструвати не
можна залишити
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22:15 Переселенцi
22:40 З перших вуст

23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:45 Реальна мiстика
11:45 Т/с «Черговий
лiкар»
13:40, 15:30, 21:00 Т/с
«Просте життя»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45, 03:30 «Говорить
Україна»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
9:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50 «В’ячеслав
Хурсенко. Полiт бiлого
журавля»
12:10, 20:50 Водне життя
13:00 «Донбас:
перезавантаження»
13:45, 22:10 Довiдник
дикої природи
15:40, 23:10 Секрети акул

17:45 Чудеса природи
18:10 Сiм природних
чудес України.
Днiстровський каньйон
18:35 В гостях у Д.
Гордона. З. Кирiєнко
19:40 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
21:40 «Вiдлуння»

10:00 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
13:05 «Х-Фактор »
16:00 «Все буде добре»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00, 22:45 «Я
соромлюсь свого тiла 3»

ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:15 Казки У
16:10, 19:55, 22:00
Країна У
18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
00:00 Т/с «Свiтлофор»

НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:40 «Страх у твоєму
домi»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 »
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно»

СТБ
6:10 «Все буде добре!»
08:05 «Зiркове життя»

НОВИЙ КАНАЛ

07:27 Т/с «Друзi»
12:10 Т/с «Не родись
вродлива»
17:35, 19:00, 20:00
Суперiнтуїцiя
21:30 Х/ф «Старе
загартування»
23:15 Х/ф «Принади»
МЕГА
08:40 Свiт на долонi
09:40 Поплiчники Гiтлера
10:40, 20:00 Неочiкувана
iсторiя
11:30, 19:00 Секретнi
iсторiї
12:20 Мiстична Україна
13:10, 18:00 Паралельний
свiт
16:00, 20:50 Скарби з
горища
17:00, 22:40 Смертельна
зустрiч
21:50 Дикi острови
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,

21:00, 23:00, 01:25, 03:10
«СТН»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
16:00, 04:00
«Мультляндiя»
16:20, 17:10, 03:30 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25, 01:45
«Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:00 «Свати бiля плити»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»

18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Серафима
Прекрасна»
22:40 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 16:50 Т/с
«Котовський»
11:50 Патруль.
Самооборона
12:15, 13:10 Х/ф

«Полiцейська академiя-6.
Блокада мiста»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Х/ф «Полiцейська
академiя-7. Мiсiя у
Москвi»
23:05 Х/ф «Скажений
Макс-3. Пiд куполом
грому»
5 КАНАЛ
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Час: Важливо
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:19, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:32 Невигаданi iсторiї
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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 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45 ТСН
06:45, 07:10, 07:40, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 М/ф «Козаки.
Футбол»
09:30, 10:55 «Мiняю
жiнку»
12:20 «Мiняю жiнку - 11»
13:55, 14:50 «Сiмейнi
мелодрами»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана »
20:20 «Сватики»
22:20 «Свiтське життя»
23:20 «Вечiрнiй Київ»
2+2
07:35, 01:50 «Облом.UA.»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
09:00, 19:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Рим.»
10:15 Д/п «Загубленi
мiста. Фiлiппiни»
11:15 Д/п «Помста
природи»

13:35 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:30 Т/с «Загублений
свiт»
16:20 Х/ф «Таємнi агенти»
20:00 Х/ф «Люди - Iкс»
22:00 Х/ф «Юрськi
мисливцi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:40, 23:25 Золотий
гусак
10:50 Чоловiчий клуб
11:20 Український корт
12:00 Вересень
12:25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13:40 Казки Лiрника
Сашка
14:15 Суспiльний
унiверситет
15:00 Театральнi сезони
15:35 Вiра. Надiя. Любов
17:10 Т/с «Таксi»
21:50 Перша студiя
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Т/с «Адвокат»

07:00, 08:00, 09:00, 15:00
Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15, 05:30 Зiрковий
шлях
11:45 Т/с «Черговий
лiкар»
13:40, 15:20 Т/с «Просте
життя»
16:00 Х/ф «Повiр все буде
добре»
18:00 Т/с «Не зарiкайся»
19:45 «Говорить Україна»
21:20 Футбол.
Товариський матч.
Албанiя - Україна
23:30 Подiї дня
ТОНіС
07:25, 21:40 «Вiдлуння»
07:50 «Будьте здоровi!»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:40 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:15, 20:50 Водне життя
13:10, 17:45 Чудеса
природи

14:00, 22:10 Довiдник
дикої природи
18:10, 05:30 Сiм
iсторичних чудес України
18:35 В гостях у Дмитра
Гордона
00:10 «Еротична спека»
ТЕТ
6:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
18:30 М/ф «Втеча з
курника»
20:00 М/ф «Iндики: назад
у майбутнє»
21:50 Х/ф «Жандарм iз
Сен-Тропе»
23:50 Х/ф «Жандарм у
Нью-Йорку»
СТБ
7:55 Х/ф «Мама
мимоволi»

10:15 Х/ф «Катерина»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:50 Т/с «Коли ми
вдома»
19:50 Х/ф «Мiльйонер»
22:45 Х/ф «Наречена
мого друга»
НТН
6:45 Х/ф «Єдина дорога»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:40 «Страх у твоєму
домi»
13:30, 14:20, 21:30 Т/с
«Гаваї 5.0 »
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:25 Т/с «Морський
патруль»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно»
00:40 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»

06:05 М/c «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:25 Т/с «Друзi»
09:50 Серця трьох 3
19:00 Аферисти в
мережах
20:10 Х/ф «Угода з
дияволом»
22:10 Суперiнтуїцiя
23:35 Х/ф «Король
вечiрок 2»
МЕГА
7:40 Таємницi джмелiв
09:40 Поплiчники Гiтлера
10:40 Неочiкувана iсторiя
11:30, 19:00 Секретнi
iсторiї
12:20 Мiстична Україна
13:10, 18:00 Паралельний
свiт
16:00, 20:50 Скарби з
горища
17:00, 22:40 Смертельна
зустрiч
20:00 Теорiї змов: таємнi
союзи
23:30 Вражаюче вiдео

НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:20 Kids Time

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»

10:00 Т/с «Коли ми
вдома»
10:50 Х/ф «Смугастий
рейс»
12:40 Х/ф «Мiльйонер»
14:50 Х/ф «Наречена
мого друга»
16:55 «МастерШеф Дiти .
Невiдома версiя»
19:00 Х/ф «Не було б
щастя»
23:15 Х/ф
«Довгоочiкуване кохання»

07:07 Дешево i сердито
08:10 Ревiзор
11:10 Страстi за
ревiзором
14:00 Вiд пацанки до
панянки
18:35 Х/ф «Поганi хлопцi»
21:00 Х/ф «Поганi хлопцi
2»
00:00 Х/ф «Тривожний
виклик»

09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00
«СТН»
13:10, 15:10, 01:00
«Громадська
приймальня»
16:00, 05:00
«Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 02:35 «Столиця»
20:30 «ШУСТЕР. Live»
00:30 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка. На краю свiту»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»

22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
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 «Доярка з
Хацапетiвки 3»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:45, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «База»
ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 16:55 Т/с
«Котовський»
11:50 Патруль.
Самооборона
12:10, 13:10 Х/ф
«Полiцейська академiя-7.

Мiсiя у Москвi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Антизомбi
23:20 Х/ф «Залiзне
небо»
5 КАНАЛ
06:35, 17:45 Час громади
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00
Час новин
07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30 Час: Важливо
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12 Україна понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки дня

СУБОТ А , 4 ЧЕ Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
07:00 «Свiтське життя»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Т/с «Вiдьма»
13:35 «Голос країни 6»
16:30 «Вечiрнiй квартал
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал»
23:15 Х/ф «Вiдступники»
2+2
6:00 Мультфiльми
06:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25 «Облом.UA»
14:00 Т/с «Скорпiон»
17:10 Х/ф «Людина
президента»
19:05 Х/ф «Людина
президента 2»
20:55 Х/ф «Механiк»
22:45 Х/ф «Литовське
весiлля»

00:40 Х/ф «Пiдземелля
мертвих»
UA:ПЕРШИЙ
9:15 Мистецький пульс
Америки
10:55 Школа Мерi
Поппiнс
11:30 М/с «Казки
Андерсена. Сучасне
прочитання»
13:25 Х/ф «Атака на Перл
Харбор»
16:20 Чоловiчий клуб.
Спорт
18:30 Т/с «Мафiоза»
21:00 Новини
21:25 Дорога до Рiо-2016
22:15 Переселенцi
22:25 Iсторiя музики з
Бобом Россом
23:00 Територiя закону
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00, 01:50
Подiї
07:10 Зiрковий шлях

09:30 Х/ф «Повiр все буде
добре»
11:30 Х/ф «З чистого
аркуша»
13:30, 15:20 Т/с «Чужа
жiнка»
17:40, 19:40 Т/с «Квиток
на двох»
22:10 Х/ф «Я буду поруч»
00:00 Реальна мiстика
ТОНіС
6:00 Х/ф «Смак
романтики»
11:00 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
11:50 Х/ф «Вiдпустка без
кiнця»
14:00 Водне життя
16:15 Чудеса природи
16:50 Фестиваль
«Галицький шлягер»,
3 тур
21:00 «В’ячеслав
Хурсенко. Полiт бiлого
журавля»
22:10 Х/ф «Сунична
галявина»

00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
8:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:25 М/ф «Хоробре
сердце»
12:40 Т/с «Чудесна
подорож Нiльса з дикими
гусьми»
16:40 М/ф «Втеча з
курника»
18:10 М/ф «Iндики: назад
у майбутнє»
20:00 Х/ф «Жандарм iз
Сен-Тропе»
22:00 Х/ф «Жандарм у
Нью-Йорку»
23:45 ТЕТ-Iнтернет
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»

НТН
5:10 Х/ф «Щит i меч»
11:30, 03:20 «Речовий
доказ»
15:00 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:00 Х/ф «Ласкаво
просимо в джунглi»
НОВИЙ КАНАЛ
5:47 М/c «Пiнгвiни
Мадагаскару»

МЕГА
7:40 Поплiчники Гiтлера
11:30 Метеоритна
загроза
12:30 Око Атаками
13:30 Таємницi Сонця
14:20 Дикi острови
19:10 Мiстична Україна
21:00 Мандрiвка у себе
22:00 Чужинцi всерединi
нас
23:00 Справжня iсторiя
отруєнь
00:00 Вирiшальна мить
ТРК «КИїВ»

8:00 «Ранок по-київськи»
13:00 «Концерт М.
Поплавського у Варшавi»
14:10, 16:00
«Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10, 23:50
«У центрi уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:00 Х/ф «Пригоди
Бейлi: Нiч у Коутаунi»
11:25 Х/ф «Син Рембо»
13:15 «КВН»
15:20 «Розсмiши комiка»
17:15 «Орел i Решка»
21:00 «Орел i Решка.

Шопiнг 2016»
22:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
23:00 Х/ф «Дзвiнок»
ІНТЕР
7:30, 20:00 «Подробицi»
08:20, 03:45 Х/ф «Чотири
нуль на користь Танечки»
10:10 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
11:50 Т/с «Серафима
Прекрасна»
18:00, 20:30 Т/с «Криве
дзеркало душi»
22:20 Х/ф «Фото на
документи»
00:15 Х/ф «А життя
продовжується»
ICTV
7:45 Кримiнальна Україна
08:45 Секретний фронт
13:00 Х/ф «Скажений
Макс»
14:45 Х/ф «Скажений
Макс-2. Воїн дороги»
16:40 Х/ф «Скажений

Макс-3. Пiд куполом
грому»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Темний лицар.
Вiдродження легенди»
23:15 Х/ф «Володар
перснiв. Повернення
короля»
5 КАНАЛ
07:30, 08:30, 11:30, 12:30,
13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
21:30, Час: Важливо
09:10 Сiмейний лiкар
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
14:32 Навчайся з нами
16:32 Особливий погляд
17:10 «Дзеркало
iсторiї»
20:00 Стоп корупцiї!
20:25 Рандеву з Я.
Соколовою
21:32 Вiкно в Америку
22:32 Д/п «Серпнева
вiйна»

Н ЕДIЛЯ , 5 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
7:05 «Українськi сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00, 12:05, 13:05, 14:05,
15:00 «Свiт навиворiт»
16:10 «Сватики»
19:30, 05:15 «ТСНтиждень»
21:00 «Голос країни цiлком таємно»
22:10 Х/ф «Острiв
везiння»
23:50 «Свiтське життя»
00:45 Х/ф «Фiлософiя.
Оксамитовий сезон»
2+2
8:25 «Облом.UA»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi

матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
16:00 Д/п «Зброя»
17:30 Х/ф «Люди - Iкс»
19:25 Х/ф «Юрськi
мисливцi»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
22:45 Д/ф «Мiля» (Артем
Мiлевський)
23:30 Х/ф «Литовське
весiлля»
UA:ПЕРШИЙ
7:10 Крок до зiрок
09:00 Путiвник прочанина
09:20 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
10:50 Мистецькi iсторiї
11:45 Х/ф «Анничка»
13:40 Театральнi сезони
14:15 Фольк-music
15:45 Дорога до Рiо-2016
17:50 Т/с «Мафiоза»
21:40 Перша шпальта
23:00 Паспортний сервiс
23:20 Euro show М.
Поплавського у Варшавi

Продам гараж (цегла)
у кооперативі «Екран».
Тел: (097) 460-22-26, (04596) 46-268

Продам земельну ділянку
(у м. Вишгороді) 5 соток.
Тел: (063) 855-26-22
2 га під індивідуальне
садівництво (не пай)
продам/обміняю на житло.
Тел: (097) 656-88-97
(Галина Василівна)

ТРК «УКРАїНА»
7:10 Т/с «Черговий лiкар»
09:00 Т/с «Квиток на
двох»
12:50 Х/ф «Я буду поруч»
14:45 Х/ф «Карусель»
16:40, 20:00 Т/с «Я поруч»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:15 Т/с «Чужа жiнка»
ТОНіС
6:00 Сiм чудес України.
Лiвадiя
06:20 Х/ф «Вiдпустка без
кiнця»
09:50, 20:00 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
11:00 «Будьте здоровi!»
11:25 Х/ф «Смак
романтики»
15:00 Бiла планета
15:50 Концерт «Дарую
вам свято»
21:10 Євромакс
21:50 «Кумири»

22:00 Рок-фестиваль
«GARDEN MUSIC»
ТЕТ
6:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
07:30 Байдикiвка
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:15 Т/с «Чудесна
подорож Нiльса з дикими
гусьми»
15:15 Країна У
23:45 ТЕТ-Iнтернет
СТБ
6:50 «Все буде добре!»
08:45 «Все буде смачно!»
09:45 «Караоке на
Майданi»
10:40 Х/ф «Не було б
щастя»
15:00, 23:50 «Я
соромлюсь свого тiла 3»
17:00, 19:00 «Слiдство

ведуть екстрасенси»
21:00 «Один за всiх»
22:15 «Детектор брехнi 9.
Життя пiсля сповiдi»
НТН
5:55 Х/ф «Єдина дорога»
07:45 Х/ф «Круїз, або
Розлучна подорож»
09:35 Т/с «Агентство
НЛС»
13:10 «Розсмiши комiка»
15:00 Х/ф «Раз на раз не
випадає»
16:35 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Лiнiя захисту»
22:30 Х/ф «Марафонець»
НОВИЙ КАНАЛ
5:55 М/c «Дракони:
Вершники Олуха»
09:02 Х/ф «Безодня»
12:00 М/ф «Губка Боб:
Життя на сушi»
13:45 Х/ф «Поганi хлопцi»
16:00 Х/ф «Поганi хлопцi
2»

19:00 Х/ф «Будинок
великої матусi»
21:00 Х/ф «Будинок
великої матусi 2»
23:00 Х/ф «Будинок
великої матусi 3»
МЕГА
9:40, 17:20 Аферисти
проти туристiв
11:30 Мандрiвка у себе
12:30 Чужинцi всерединi
нас
13:30 Справжня iсторiя
отруєнь
19:10 Мiстична Україна
21:00 Метеоритна
загроза
22:00 Око Атаками
23:00 Таємницi Сонця
00:00 Вражаючi кадри
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
13:00 «Українська мрiя
М.Поплавського»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:05 «Служба порятунку»
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14:35 «Гаряча лiнiя «102»
15:00, 00:00 «У центрi
уваги»
18:50, 23:30 «Прогулянки
мiстом»
19:20, 21:30 «Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:35 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:00 Х/ф «Син Рембо»
11:50 Х/ф «Пригоди
Бейлi: Нiч у Коутаунi»
13:20 «Орел i Решка»
17:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
18:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «БлизнюкиДракони»
23:00 «КВН»

ІНТЕР
7:40 «Подробицi»
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
11:55 Х/ф «Фото на
документи»
13:50 Т/с «Криве
дзеркало душi»
17:20, 21:30 Т/с «Птаха
у клiтцi»
20:00 «Подробицi тижня»
22:30 Х/ф «Все можливо»
ICTV
5:50 Факти
09:25 Х/ф «Залiзне небо»
11:10, 13:00 Х/ф
«Володар перснiв.
Повернення короля»
12:45 Факти. День
15:35 Х/ф «Темний лицар.
Вiдродження легенди»
18:45 Факти тижня

20:25 Х/ф «Вiкiнги проти
прибульцiв»
22:45 Х/ф «Вiкiнги»
00:40 Х/ф «Одинак»
5 КАНАЛ
7:30, 08:30, 09:30, 10:35,
11:30, 12:30, 13:30, 15:35,
16:30 Час: Важливо
06:32, 18:10 Велика
полiтика
08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
22:00, 00:00 Час новин
11:10 Рандеву з Я.
Соколовою
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
17:15 «Дзеркало iсторiї»
20:00 Д/п «Легiон.
Хронiка Української
галицької армiї 19181919»
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
22:32 Д/п «Серпнева
вiйна»

Щиро вітаємо з 75-річчям дорогу
нашу матір, дружину, бабусю
Надію Миколаївну ДЕМЧЕНКО
Тобі, рідненька наша, найтепліші
побажання безмежного щастя і добра. Тобі — усі найкращі весняні квіти
Летять роки, мов чайки над водою,
А разом з ними — доля непроста.
А ти лишайся завжди молодою,
Живи у щасті й радості — до ста!
З повагою і любов’ю чоловік,
діти, онуки і близькі друзі

ХІМЧИСТКА всіх видів одягу та текстилю.
РЕМОНТ ОДЯГУ.ФАРБУВАННЯ шкіри і хутра.
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр і перин.
м. Вишгород, пров. Квітневий, 1, тел: (050) 823-34-58

Вважати недійсними втра
втрачені документи про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 267) від
10.12.1991 р. на ім’я Глушко Наталії
Миколаївни

ПІДПРИЄМСТВУ У М. ВИШГОРОДІ ПОТРІБЕН
ОПЕРАТОР-ПАКУВАЛЬНИК ПРОДУКЦІЇ.
З/п – від 4 000 грн. Тел: (098) 159-54-57

ПОЗНАЙОМЛЮСЬ ІЗ ОДИНОКОЮ
ЖІНКОЮ 40-48 РОКІВ
із Вишгородського району.
(066) 260-95-47
(04596) 3-52-62 Роман

Допомога в отриманні кредиту
людям з негативною кредитною
історією. ZEMBANK.ORG.UA
(096) 707-43-64
(093) 370-53-78
(066) 517-04-74

На роботу в аптеку
потрібні фармацевти.
Тел: (097) 285-50-48
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Вишгород

До Канева

Олександр Канівець (другий зліва): Здійснення спецпогашення
художнім штемпелем "Національний музей Т. Шевченка" м. Канів 3,
до 155-ої річниці перепоховання Тараса Шевченка

На уклін до Незламного велетня нації
Антон ВИШНЕВЕЦЬКИЙ
ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Уже за традицією 22 травня за сприяння
благодійного фонду «Покоління», який очолює депутат Вишгородської міськради Валерій Виговський, велика група вишгородчан
здійснила поїздку до Канева на відзначення
155-ї річниці перепоховання українського генія
Тараса Шевченка.
Здавалось, сама Небесна канцелярія цього
дня проклала дорогу їм до духовної столиці українства, змінивши затяжні дощі на довгоочікувану
сонячну погоду. Вклонитися видатному митцеві
(на автобусі, наданому керівником ТОВ «Автолайн» Олександром Балуєвим (за що йому велика подяка), поїхали вчителі, медики, представники Спілки майстрів, молодь міста (ЦТ «Джерело»).
По дорозі відомий натхненник Міжнародного походу-реквієму «Останнім шляхом Кобзаря»
Олександр Канівець розповів учасникам поїздки про маловідомі подробиці перенесення праху
великого поета із Санкт-Петербурга до Канева.
А радник голови Вишгородської райдержадміністрації та координатор духовно-просвітницького
центру «Спадщина» Степанія Сідляр прочитала
Шевченкові вірші.

Канів зустрів вишгородчан багатотисячною
людською рікою, що стікалася до Тарасової гори
– зі всіх куточків України й з-за кордону. Звучали
польська, німецька, білоруська мови. От тільки
третій рік поспіль після Революції Гідності вшанувати нашого світоглядного наставника не знаходять часу ті, хто обійняв найвищі державні посади
на ідеях патріотизму, любові та самопожертви, що
через все своє жертовне життя проніс Шевченко.
Заквітчана великим Державним прапором та
барвистими рушниками людська хвиля довжиною з півкілометра рушила до місця останнього
спочинку Батька української нації, який зустрів їх
мудрим, проникливим поглядом з-під волелюбних
забронзовілих брів, що зазирає в душі крізь століття й наче запитує, чи нащадки із честю несуть
«отую любов до рідного краю». Незламний велетень нації, який став іконою ще за життя й розніс
славу «хуторянської» Неньки-України по всьому
світові, він і сьогодні «живіший від живих» у своїх
творах, думках, пророчих настановах.
Багато теплих, щирих слів прозвучало того
дня на його могилі. А хор Черкаської філармонії
у супроводі двох капел бандуристів – із Чернігова
та Черкас – так заспівав «Реве та стогне Дніпр
широкий», що, здавалось, разом із ним в єдиному
пориві мелодійно відгукнулися дніпровські кручі

та води.
Збулася найзаповітніша мрія Кобзаря, й «на
оновленій землі» «вільні люди, вільні діти» прийшли на уклін до свого Просвітителя, того, хто поклав своє життя на вівтар незалежності, ставши
дороговказом не лише для «рідних українців», а й
усіх народів світу.
Приємно, що лише вишгородці завітали на зустріч із національним генієм організовано та ще
й зі своїм прапором. Чимало людей (а особливо
дітей) цікавилося: «Що це за стяг?» А почувши,
що він з Ольжиної гори, безпомилково здогадувалися, що перед ними делегація з Вишгорода.
Були ще й посиденьки на березі Дніпра, де в
атмосфері єднання лунали пісні та декламувалися вірші. Й справді, не було в України ще такого
сина, який би так ніжно й віддано любив свій народ і якому народ так само відповідав би взаємним почуттям. Як зауважив Іван Франко, «найкращий, найцінніший дар доля дала Шевченкові
аж по смерті – невмирущу славу і вічно нову насолоду».
Сповненими вражень повернулися вишгородці із поїздки. І, як зауважила вчителька із багаторічним стажем Жанна Захарова, усі учасники
наче вдихнули ковток цілющого повітря і з нетерпінням чекатимуть на нову зустріч із Кобзарем.

НАДІЙна допомога
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На постійні звернення
громадян, що стосуються
надання інформації про
роботу Комунального
підприємства
«ВИШГОРОДСЬКЕ БТІ»,
повідомляємо наступне:
з 13 травня 2016 р. КП
«ВИШГОРОДСЬКЕ БТІ» здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
(квартири, будинки, земельні
ділянки та ін.).
Перелік послуг, які надає
КП «ВИШГОРОДСЬКЕ БТІ»:
— виготовляє технічні
паспорти на об’єкти нерухомого майна;
— проводить державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно;
— готує Висновки щодо
технічної можливості поділу
об’єкта нерухомого майна;
— для переведення дачного чи садового будинку у
жилий будинок, готує Звіт про
проведення технічного огляду
дачного чи садового будинку з
висновком про його відповідність державним будівельним
нормам;
— надає безкоштовні
юридичні консультації;
— приймає документи для
проведення незалежної експертної грошової оцінки;
— видає довідки про відсутність забудови на земельній
ділянці та ін.
Місцезнаходження:
07300, м. Вишгород, пр.
Т. Шевченка, 1, прим. 15 (біля
податкової).
Телефони:
моб. (067) 46-41-572;
(073) 04-19-901;
(095) 91-39-644;
тел./факс: (04596) 23-379,
(04596) 25-874
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Дні здоров’я зі

Ольга РЕШЕТНЯК,
президент БФ «Гіппократ»
ФОТО – архів Фонду, спеціально для «Вишгорода»

Із лютого 2016 року почала працювати спільна медична програма Благодійного фонду «HIPPOCRATES» та швейцарської компанії
«SWISS-TRADE».
Мета програми – планове обстеження та санація дітей, які навчаються у
Вишгородській районній спеціальній

загальноосвітній школі «Надія».
Перший крок – це стоматологічна допомога. Протягом декількох місяців було
обстежено 23 дитини, батьки яких дали
на це згоду. Маленьких пацієнтів проконсультувала команда лікарів: дитячий
лікар-стоматолог, стоматолог-хірург та
лікар-ортодонт.
Усі діти в залежності від віку та стоматологічного статусу були поділені на
диспансерні групи спостереження. Кожну
дитину лікарі, які співпрацюють з Благодійним фондом «HIPPOCRATES», будуть
обстежувати кожні 3-6 місяців та – у разі
необхідності – надаватимуть планову стоматологічну допомогу на період навчання
в школі. Для дітей із множинним карієсом
та його ускладненням, яким неможливо
провести втручання, за попередньою згодою батьків буде надано планове лікування під «медикаментозним сном». Окрім
наданої стоматологічної допомоги, всі
отримали засоби індивідуальної гігієни,

що були підібрані для кожної дитини окремо, враховуючи її статус.
Благодійний фонд «HIPPOCRATES»
висловлює щиру подяку керівництву та
вчителям Вишгородської районної спеціальної загальноосвітньої школи «Надія»
та завучу Лідії Іванівні Шкурко за організацію обстеження дітей, керівництву компанії «SWISS-TRADE» та особисто Тетяні Шинкарук за наданні засоби гігієни та
небайдужість, виявлену співробітниками
компанії, за підтримку Фонду та за можливість подальшої співпраці.
Довідка.
Благодійна організація «Благодійний
фонд «HIPPOCRATES» діє відповідно до
Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Фонд не
має на меті одержання прибутку для його
наступного розподілу між засновниками
та учасниками. Основною метою фонду
є провадження благодійної діяльності у
сфері охорони здоров’я.

Заснований
«Благодійний
фонд
«HIPPOCRATES» у 2002 році Віктором
Решетняком. Під його керівництвом здійснювалась постійна фінансова підтримка
ВРС ЗОШ «Надія», адресна грошова допомога на лікування мешканцям міста
Вишгорода та Вишгородського району,
виділення коштів на придбання медикаментів та медичного обладнання для лікарень і фельдшерських пунктів.
Із березня 2015 року президентом
БФ «HIPPOCRATES» є Ольга Решетняк.
НА ФОТО
1. Президент БФ «HIPPOCRATES»
– кандидат медичних наук, доцент кафедри терапевтичної стоматології НМАПО
ім. П. Л. Шупика Ольга Решетняк
2. Ольга Решетняк: «Наші друзі і
підопічні – учні школи «Надія»
3. Лікар-ортодонт, магістр медицини
Віра Магльона оглядає особливого
пацієнта

