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Велоспорт: найкращі — українки!
Пожежа у Літках
Безпечний літній відпочинок
Увага: гриби!

Історія ФК «Чайка»
Реалізація житлових прав мешканців гуртожитків –
без обмежень
Не чекати милостині, братися до роботи самим

Увага!

ПЛАНОВІ
ВІДКЛЮЧЕННЯ

17 червня по вул. Шкільній та 20
червня по вул. Дніпровській з 08:00
до 20:00 — планове відключення
світла.
Вишгородський РЕМ

аФішка

БОЙОВА ВИСТАВКА
3 червня (пт) у Національному музеї-заповіднику «Битва за
Київ у 1943 р.» (с. Нові Петрівці) — презентація виставки «Україна
— понад усе»: картини і патріотичні плакати учасника АТО Юрія
Неросліка, бійця 92-ї бригади ЗСУ
СТРІТ-ВОРКАУТ
4 червня (сб) о 12:00 на набережній Київського водосховища
— відкритий чемпіонат Київської області зі Street Workout
12 червня (нд) о 14:00 – лекція «Т.Г. Шевченко і Україна – від
минулого до сьогодення» (РБК «Енергетик»)
СВЯТО МАТЕРІ
12 червня (нд) о 15:00 на Галявині казок (сквер по вул. Шкільній) – Свято Матері
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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
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«Оскар» випускників — улюбленим вчителям ВРГ «Інтелект»
(у центрі — т. в. о. Вишгородського міського голови Тетяна Бражнікова)

Останній дзвоник-2016
>4, 8

У «Джерелі»

У Міжнародний день захисту дітей Вишгородський міський Центр творчості «Джерело»
традиційно скликав друзів. І хоча через примхи погоди захід відбувся у межах закладу, для дітей це
було яскравим, незабутнім дійством – із піснями, танцями, веселими вікторинами та мультиками.
Докладніше – у наступному номері.
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Знай наших!

Відзнака
Верховної Ради
– Івану Бурдаку

Торі ШУМ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

9 червня – Інна Василівна КУЗНЄЦОВА
– спеціаліст Вишгородської міськради
11
червня
–
Олена
Василівна
СОЛОВ’ЄНКО – спеціаліст Вишгородської
міськради
19 червня – Ігор Вікторович МИРІЄВСЬКИЙ
– начальник бухгалтерсько-фінансового відділу
Вишгородської міськради
ДЕПУТАТИ ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
VII СКЛИКАННЯ:
10 червня – Юрій Борисович ДРЬОМІН
7 червня – Юрій Петрович ПОПОВ
Прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я, особистого щастя, невичерпної
енергії і наснаги у всіх ваших добрих справах.
Нехай доля буде прихильною до вас, даруючи
радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів.
Олексій МОМОТ,
Тетяна БРАЖНІКОВА
т. в. о. Вишгородського міського голови,
міськрада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»
Вважати недійсними втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 299) на ім’я Володимира
Петровича ЧОРНОГО

Вважати недійсними втрачені документи від
10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 121) на ім’я Емілії Андріївни ЧУПРІЄНКО

Верховна Рада України нагородила 17
травня 2016 року академіка, доктора економічних наук, професора, почесного громадянина
м. Вишгорода і Вишгородського району Почесною грамотою за особливі заслуги перед Українським народом (за вагомий особистий внесок
у розвиток вітчизняної науки і освіти, активну
громадську діяльність, багаторічну сумлінну
працю та високий професіоналізм).
Його вітають із високою відзнакою колеги,
друзі, родина, побратими та бажають Івану Григоровичу нових творчих здобутків у науковій діяльності, плідних успіхів у громадській роботі,
міцного здоров’я та Божого благословіння.

Із Вишгорода в
Ріо-де-Жанейро
Із соцмереж
Тріумф українок відкрив нову сторінку
міжнародного велоспорту. Найшвидша в
Україні траса стала місцем перших в історії
нашої держави Міжнародних професійних
жіночих велоперегонів на індивідуальний
час #VRWOMENITT, які пройшли в неділю,
29 травня, у Вишгородському районі. Учасниці VR WOMEN ITT подолали дистанцію
21,5 км від села Сухолуччя до смт Димер.
36 професійних велоспортсменок із восьми країн світу змагалися на час в індивідуальній гонці, вирушаючи зі старту з часовим
інтервалом в 1 хв. Усі три призові місця вибороли українки з національної збірної: 1-е
місце посіла перспективна велосипедистка з
Донецька, яка нині проживає і тренується в
м. Кіровограді, – Валерія Кононенко.
Завдяки Вишгородському району, який організував велозмагання, та тріумфу українок
на VR Women ITT, Україну в Ріо-де-Жанейро
представлятимуть на дві велоспортсменки
більше. Це внесок Вишгородського району в
перемогу української національної збірної з
велоспорту на цьогорічних Олімпійських іграх.

Вітаємо!

У червні дні народження
святкують:

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 204) на ім’я Ніни Миколаївни АРТЕМ’ЄВОЇ
Обслуговуючим кооперативом «Музейний
квартал «Любов» втрачено оригінал Декларації про початок виконання будівельних
робіт за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Луцька,
4-а; Декларація зареєстрована Інспекцією державного архітектурно-будівельного
контролю у Київській області від 30.01.2014
р. КС083140300044

Вишгород

Переломний момент у справі Момота?
14 квітня ц. р. вечірні новини пістрявіли кричущими заголовками «Мерхабарник», «Спіймали на хабарі» тощо.
А деякі ЗМІ навіть нашвидкоруч підігнали «Топ-10 жадібних українських
хабарників», який «очолив» Вишгородський міський голова Олексій Момот.
Далі – довгі судові засідання, «тітушки» під Печерським судом, затягування справи, відмова допитувати Дмитра
Семенчука, особистими даними якого
скористалась особа, на свідченнях якої
і базується справа...
27 травня члени Громадської ради
при Вишгородській РДА оприлюднили
на прес-конференції в УН відеозапис, на
якому, за їхніми словами, Олексій Момот
нібито бере 300 тис. євро хабаря.
«До нас звернулися мешканці Вишгорода і надали відео, на якому мер Вишгорода з посередниками домовляється
про хабар у 300 тис. євро за вирішення
питань і проблем щодо забудови по пров.
Прожекторному. Справа в тому, що там
проживають корінні жителі Вишгорода,
які отримали від міськради відмову в приватизації своїх земельних ділянок. Однак
за старою схемою, яка була розроблена
попередньою міськрадою, виділена земля під забудову багатоповерхівками»,
— розповіла член Громадської ради при
Вишгородській
райдержадміністрації
Юлія Павловська. Вона стверджувала,
що земельні ділянки виділені двом приватним особам під індивідуальне будівництво, проте за зонінгом там має з’явитися
багатоповерхівка, що і призвело до конфлікту інтересів між жителями провулку
і мерією.
Того ж дня Олексій Момот перед допитом у прокуратурі Київської області
прокоментував продемонстрований на
прес-конференції в УН відеоролик. Він
стверджує, що відео, оприлюднене в
п’ятницю, 27 травня, членами Громадської ради при Вишгородській РДА, на
якому він нібито бере хабар, змонтовано:
«Відео змонтоване з різних шматочків.
На відео є два фрагменти, де я присутній,
а решта знято десь у коридорах. Я впізнаю візуально цю людину (який знімав відео — авт.)», — зазначив Вишгородський
міський голова. І підкреслив, що подасть
слідчому клопотання про експертизу
справжності відео, а також встановлення
особи, яка знімала.
Жодне клопотання адвокатів Олексія Момота поки не було задоволене. Він
вважає, що справа проти нього має медійний, а не процесуальний характер.
Адвокат Олексія Момота Наталія Руденко стверджує, що для відео використано не що інше, як матеріали негласних
слідчих розшукових дій (НСРД). На ці
матеріали у кримінальному провадженні накладено гриф секретності. Вони є
державною таємницею. У зв’язку з цим у
мене виникає логічне запитання до Юлії
Павловської: де вони взяли цю «чарівну»
флешку? Як представник захисту я цих
матеріалів не бачила. Слідчий їх іще не
розсекретив. Вони мають знаходитись у
сейфі разом зі справою.
За словами Павловської, їй ці всі матеріали надали «небайдужі громадяни
Вишгорода». Звісно, вона не відкриває
джерела, бо це розголошення даних досудового слідства, що є по суті злочином.
По-перше, виникає запитання до слідчих, які ведуть цю справу, – де вони її збе-
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Наше місто

Обслуговуючим кооперативом «Музейний
квартал «Любов» втрачено оригінал Декларації про початок виконання будівельних
робіт за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Луцька,
4-а; Декларація зареєстрована Інспекцією державного архітектурно-будівельного
контролю у Київській області від 17.12.2013
р. КС083133511006

Дві підслідності

рігають? По-друге, вони ж чудово знають:
якщо ці матеріали оприлюднити через
ЗМІ, то вони жодним чином не можуть
використовуватися як докази — вони
скомпроментовані.
Нас мучило запитання: яка мета цієї
прес-конференції. Адже це нашкодило
прокуратурі, оперативним працівникам,
які збирали доказову базу. І ми дійшли
висновку, що, оскільки в цих матеріалах
немає нічого, що може послужити доказом у кримінальному провадженні, їм
надали цінності шляхом злиття в медіапростір.
Щодо продемонстрованого відеозапису. Не треба бути великим професіоналом, аби побачити, що воно піддане
обробці. Наші здогадки та елементарні
консультації зі спеціалістами у цій галузі
збіглись у тому, що, більш за все, запис
було здійснено окремо, а потім накладено на відеоматеріали. У тих відрізках, де
співбесідників чути нормально, відео закінчується і на нього накладають інше.
Для підсилення «кіно» закінчується виступами нардепів і голови РДА на захист
Олексія Момота.
У мене не виникає жодних сумнівів
про те, що дані матеріали сфальшовані та
змонтовані. У принципі, захист очікував
чогось подібного, особливо після того, як
знайшли Дмитра Семенчука.
І ось, ми побачили відповідь — нахабну, але з розмахом. Зібрали пресконференцію, запросили пресу... Картинка хороша... Люди побачили — і повірили.
Я ще раз наголошую: Юлія Павловська не могла отримати матеріали ні від
кого іншого, окрім прокуратури. Це відео
не могло бути ні в кого, окрім псевдоСеменчука, якого ми зараз усі шукаємо.
«Злив» інформації відбувся зі сторони обвинувачення.
Ми подаємо клопотання, аби правоохоронні органи перевірили, чи не було
злочину в діях — як службових осіб, які
зберігали матеріали справи, так і сторони, яка це все оприлюднила.
Метою виклику Олексія Момота до
прокуратури 27 травня ц. р. стала банальна річ. Слідчий сказав, що йому набридли
виступи та брифінги Момота, які постійно
транслюються на телебаченні. І що його
це обурює, бо там звучить інформація,
ніби він (слідчий — авт.) некомпетентний. Тому, за словами слідчого, Олексій
Момот має підписати розписку-попередження про недопустимість розголошення

Пам’ятаємо

Валентина
Супрун
Депутати Вишгородської
міської ради V і VI скликань
Рік тому через смертельну недугу на
63му році пішла з життя депутат Вишгородської міської ради V та VI скликань, завідуюча Вишгородської районної стоматологічної поліклініки СУПРУН Валентина
Вікторівна.

даних слідства. Йому (Олексію Момоту
— авт.) банально закрили рота. Захист,
у свою чергу, наполягає аби допитали
справжнього Семенчука. Слідчий нас
продовжує ігнорувати. Ми прийшли до
того, з чого розпочали».
20 квітня прокуратура визначає підслідність справи за НАБУ, а вже 24 квітня
справу знову передають до прокуратури.
Ситуація справді абсурдна. Існує дві постанови про визначення підслідності. І
обидві вони чинні. По одній — справа підслідна НАБУ, по другій — обласній прокуратурі.
Тому адвокат захисту Олександр
Байдик звернувся через засоби масової
інформації до Генерального прокурора
України Юрія Луценка із проханням вирішити це питання. Процесуальним кодексом чітко прописано, що будь-який спір
про підслідність вирішує Генеральний
прокурор.
Наразі Олексій Момот має надати
зразки голосу для фоноскопічної експертизи. Але захист побоюється заангажованості працівників правоохоронних органів. Звісно, адвокати зацікавлені, щоб
це було зроблено, але лише тоді, коли визначить компетентний орган.
Два місяці справу штучно затягують.
Принаймні таке враження складається у
пересічних вишгородців — навіть у тих,
хто не голосував за нинішнього мера, але
поважає вибір громади та хоче нормального життя у рідному місті.
Р.S. Апеляційний суд Києва у понеділок, 30 травня, під час розгляду скарги
захисту мера Вишгорода Олексія Момота
на рішення Печерського районного суду
Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, погодився допитати свідка Дмитра Семенчука.
Сторона обвинувачення заявила, що
заявник по справі — це інша людина, чиї
справжні анкетні дані нібито конфіденційні, бо особа діє під легендою в Донецькій
області. Але пояснити, яке відношення
залегендована особа має до справи по
меру — так і не спромоглися. Однак суддя задовольнив клопотання захисту щодо
допиту Дмитра Семенчука, паспортні дані
якого збігаються з даними людини, яка нібито написала заяву проти Момота.
Переломний момент у справі стався?
За словами адвокатів захисту, судді
розгляд усіх їхніх заяв та клопотань перенесли на 9 червня.
Наставниця не одного покоління
лікарівінтернів, керівник високопрофесійного колективу, депутат-мажоритарник,
— вона зробила все можливе для того,
щоб медики Вишгородської стоматологічної поліклініки працювали в зручних
кабінетах із сучасним обладнанням, а пацієнти отримували всі необхідні послуги в
одному приміщенні.
Кілька років поспіль за міською програмою отримували пільгове протезування ті, хто цього нагально потребував.
Світла їй пам’ять…
Ми продовжуватимемо ініціативи Валентини Супрун, спрямовані на добробут
Вишгородської громади.

Тема

Вишгород
Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат Вишгородської міськради
І знову мова про одну з найболючіших тем Вишгородщини – транспортні перевезення. Повернутися
до неї змушують численні звернення як окремих пасажирів, так і представників громадських та ветеранських організацій.
Спілкування з мешканцями показує: понад 90% виборців вважають, що
з транспортним обслуговуванням у Вишгороді й районі останнім часом, попри обіцянки та запевнення влади, стало набагато гірше. Як зауважив один
із пасажирів, ця проблема переросла в справжній транспортний менінгіт.
Парадокс: за останні півроку районна та міська влада провела чи не
найбільше різних нарад та громадських слухань із питань транспортного
забезпечення; всупереч здоровому глузду замість місцевих автоперевізників, які забезпечували бюджет сталими статками, а мешканців – робочими
місцями, на маршрути введено «зайд» — Бориспільське ПАТ «Атасс» та
Київське ПП «АТН». Пояснювались ці «нововведення», — незважаючи на
численні перестороги громадськості, депутатів, сільських гоДіагноз
лів, — прагненням нібито «створити здорову конкуренцію для
поліпшення якості обслуговування пасажирів на маршрутах».
Як наслідок – вал нарікань з боку мешканців тільки зріс. Замість «поліпшеної якості» сьогодні маємо невідповідний технічний стан автопарку,
непроходження водіями медкомісій перед виходом на маршрути, засилля
нелегальних перевізників, хронічне приниження пільговиків та хамство з
боку водіїв, господарювання «тітушок» на зупинці «Ст. м. «Героїв Дніпра». І
це – далеко не повний перелік усіх негараздів.
Пригадую розширену робочу нараду, яка відбулася в кабінеті голови
Вишгородської РДА Олександра Горгана ще 11 листопада 2015 р. Участь
у ній, окрім перевізників, узяв начальник управління інфраструктури Київської ОДА Вадим Галицький. О. Горган тоді чітко гарантував, що нові перевізники – «Атасс» та «АТН» – возитимуть без обмежень усі пільгові категорії
пасажирів. Наскільки ця обіцянка дотримана – на власні очі бачить кожний
вишгородчанин. Посилання на те, що держава не виділила субсидій для місцевих бюджетів на компенсацію безкоштовного проїзду пільговиків, – безпідставне, оскільки 18 лютого Верховна Рада своїм законопроектом № 4024
«Про Держбюджет України на 2016 рік» це передбачила.
Тоді ж на нараді довелося зіткнутися, м’яко кажучи, з нерозумінням проблематики й навіть некомпетенцією з боку нашої влади. Висувалися пропозиції про відкриття в районі комунального транспортного підприємства, яке
б займалося перевезеннями. Пропозиція нібито непогана, але місцеві очільники забули, що все починається з перемоги в обласному тендері. Можна,
звісно, закупити автобуси, запровадити автопарк, але – в разі програшу в
конкурсі – це викинуті на вітер немалі кошти. Та й навіщо винаходити велосипед, коли в районі була налагоджена роками співпраця з місцевими автоперевізниками – ТОВ «АвтоЛайн», ВАТ «Димерське АТП», іншими, які фактично виконували роль комунальних підприємств і в телефонному режимі
реагували на будь-які нагальні проблеми.
Враховуючи, що вже в січні 2016 р., як констатував голова ВРДА О. Горган на одній із оперативних нарад, у районі виникли всі ознаки транспортного колапсу й зростання соціальної напруги, він запросив до діалогу громаду,
голів сільрад, депутатів, представників КОДА й керівників АТП, що забезпечують регулярні транспортні перевезення між столицею та населеними
пунктами Вишгородщини, а також по району.
Діалог 29 січня вийшов гострим і безкомпромісним. Чи не основним його
лейтмотивом було те, що чимало голів сільрад висловили претензію, що
місцева влада перестала дослухатися в питаннях соціальних перевезень до
їхніх пропозицій й ігнорує думку громад, нав’язуючи тих перевізників, які не
здатні забезпечити якісне й безпечне обслуговування. Зважаючи на численні
критичні зауваження, О. Горган гарантував: «Якщо виявимо, що перевізник
тричі порушить умови, на яких він виграв конкурс, — його в районі не буде».
І пообіцяв, що протягом двох тижнів буде здійснено моніторинг відповідності
виконання тендерних договорів, а також будуть усунуті озвучені претензії.
Минуло уже понад три місяці. Озвученої прозорості, як, зрештою, й підсумків моніторингу, вишгородці так і не дочекалися. Як не дочекалися на
маршруті № 397 «м. Вишгород – м. Київ, ст. м. «Героїв Дніпра» задекларованих у тендерних умовах «Атасс» комфортних автобусів «Ютонг» та інших.
Замість них щодня виходять старенькі, тісні, незручні розвалюхи, яким давно
місце на звалищі. Після 26 грудня 2015 р. на маршруті помінялося понад 100
машин, які з’являються з номерами чи не всіх областей України. Подейкують, що новий перевізник, аби «заповнити маршрут», набирає «зальотних»
водіїв з машинами будь-де. Але водії, попрацювавши пару днів, утікають,

4 червня

оскільки через пільговиків і конкуренцію нелегалів не отримують обіцяних
прибутків. Невже саме на такі «сервісні зміни» заслужили вишгородці?
Голова ВРДА О. Горган заявляє, що на Вишгородщині, на щастя, немає організованої злочинності на транспорті. Однак навіть підлітки в школах
знають, що це не так. І в районі процвітають буйним цвітом ОРГАНІЗОВАНІ
нелегальні перевізники, які кришуються відомими для всіх особами.
А 20 квітня ц. р. працівники патрульної поліції взагалі зафіксували кричущий випадок, коли о 7 год. 35 хв. у центрі Вишгорода затримали п’яного,
як чіп, водія, котрий керував автобусом за маршрутом «Демидів, зоопарк
«12 місяців» — ст. м. «Героїв Дніпра». У його крові виявили 1,87% проміле
алкоголю – в 9 (!) разів перевищення допустимої норми. Маршрут обслуговує «АТН», але водій, як, зрештою, й автобус, виявились чомусь із Білої
Церкви. Щастя, що на його дорозі опинилися поліцейські, бо не відомо, до
яких катастрофічних наслідків могло б усе призвести. Пояснення представника «АТН» вразило цинічністю: мовляв, затриманий водій ніякого відношення до їхньої фірми не має, а… випадково заблукав на маршрут. Цікаво,
скільки сьогодні таких «випадково» налиганих водіїв курсують маршрутами
Вишгородщини?
Керівництво патрульної
поліції зізнається, що раніше їм набагато простіше
було перевіряти водіїв і стан
автотранспортних засобів у районі: достатньо було завітати в парк місцевих
перевізників. А тепер автобуси наїжджають у район невідомо звідки.
Голова Катюжанської сільради розповідає, що водії з автобусами ночують прямо в селі, а зранку без медкомісії та техогляду виходять на маршрути. Скарги надходять від усіх сіл – автобуси некомфортні, водії не знають
зупинок, відмовляються безоплатно везти дітей, а часом не дають решту з
оплати проїзду. На всі наради «АТН» присилає диспетчера, демонструючи
повне ігнорування місцевої влади. Але, схоже, таке зверхнє ставлення декого влаштовує.
Як бачимо, за півроку нові автоперевізники допустили вже не три, а десятки грубих порушень невиконання тендерних умов. Де ж обіцяна принципова реакція з боку районної та міської влади? Де відстоювання інтересів
пасажирів, а не автоперевізників-чужинців?
Через усунення «АвтоЛайну» з маршрутів понад 50 місцевих водіїв
втратили роботу. На Джунківського покладалося 50% соціального навантаження – перевезення дітей, екскурсії. Волонтер Шматко за рахунок зароблених на маршруті коштів щомісяця возив бійцям в АТО продукти, одяг,
обладнання – тепер не може.
То ж для кого в районі пріоритети? Пояснення нашої влади, що в неї
немає важелів впливу – абсурд. Для того виборці й делегують у владні кабінети осіб, щоб вони відстоювали й лобіювали інтереси перш за все своєї
територіальної громади.
Ще на громадських слуханнях 29 січня ц. р. чи не всі сільські голови чітко запитали: чому наше районне керівництво дозволяє проводити тендери
без врахування побажань громад? Чому не делегує туди представників, які
б лобіювали інтереси насамперед місцевих підприємців? Чому спокійно дозволяє усувати з ринку місцевих автоперевізників, спустошуючи бюджет і
позбавляючи власних виборців робочих місць?
Місцеві перевізники відкрито говорили, що тендери із чесних конкурсів
обернулися на закулісні «договірняки». Було озвучено, що є 5 транспортних
підприємств, які прагнуть поділити область між собою, усунувши інших. І
відзначалось, що, на жаль, місцева влада цьому здебільшого не перешкоджає. Хоча чотири рази перевізники збиралися з представниками влади.
Було висловлено недовіру В. Галицькому, приймали рішення про ініціювання створення комісії з перевірки його діяльності. Однак їхні претензії нагадували голоси волаючих у пустелі.
Втім, неголослівність їхніх заяв підтвердили правоохоронні структури.
На початку травня 2016 р. порушено кримінальне провадження за ст. 364, ч.
2 (№ 12016110000000151) – зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки. В полі зору слідства опинилися начальник управління інфраструктури Київської ОДА В. Галицький та начальник
відділу управління інфраструктури Київської ОДА А. Прохоренко. Їм інкримінують те, що, перебуваючи на займаних посадах, зловживаючи службовим
становищем, під час оцінки та визначення переможця з конкурсу на право
перевезення пасажирів на автобусних маршрутах на території Київської області безпідставно здійснювали нарахування та зняття балів під час проведення конкурсу перевізникам ТОВ «АвтоЛайн», ТОВ «Автосервіс», ТОВ
«КІО-Транс», ТОВ «Стріла», що завдало істотної шкоди державним інтересам та інтересам юридичних осіб.
От тільки чомусь і далі дорогами Вишгородщини продовжує курсувати
транспорт немісцевих автоперевізників… «Чи довго це триватиме?» — запитання до влади усіх рівнів.

Транспортний менінгіт

Лист у номер

Коли громадськість не байдужа!

Депутат міської ради скликання В. І. САРДАК,
мешканець будинку, ветеран праці В. Т. СТРІЛЬЧУК
Наприкінці 2013 року ТОВ «ДБК-4» здав в експлуатацію перший корпус ЖК «Ярославичі», передавши
управління будинком своїй обслуговуючій компанії
ТОВ «ЕК Комфорт-Майстер». У свою чергу, «Комфорт-Майстер» уклав договори з усіма надавачами
послуг, у тому числі з ВРКП «Вишгородтепломережа».
Із самого початку опалювального сезону 2013-2014 рр. до половини
квартир у будинку тепло не доходило. Забудовник та його управляюча компанія запевняли мешканців, що все вирішать. На початку нового
опалювального сезону 2014-2015рр. люди знову відчули, що нічого не
змінилось – тепла так і не було, а забудовник продовжував і надалі обіцяти.
Тим часом здали в експлуатацію другий корпус комплексу. І коли
мешканці порівняли платіжки за опалення двох будинків, зрозуміли, що
проблема не тільки у відсутності тепла, а ще й у завищених показниках
лічильника тепла у першому будинку (у першому корпусі був встановлений несправний теплолічильник).
Це було останньою краплею: ініціативна група мешканців, зібравши
близько 300 підписів, почала звертатися зі скаргами до всіх можливих
державних та місцевих органів влади. Люди вимагали допомогти розібратись із ситуацією, вплинути на забудовника та «Вишгородтепломережу», визначити винних у несправності системи опалення та зробити
перерахунок за надлишково сплачені кошти.
Перший позитивний висновок було надано Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, в якому рекомендували «Вишгородтепломережі» зробити пере-

рахунок мешканцям по показниках теплолічильника після його ремонту.
Забудовник лічильник відремонтував, але «Вишгородтепломережа» відмовилась робити перерахунок, звинувативши у несправності системи та
невірних показниках обслуговуючу компанію «Комфорт-Майстер», яка у
відповідь звинувачувала «Вишгородтепломережу» в отриманні надмірно сплачених коштів за тепло і у відмовлянні робити перерахунок.
Наступним кроком ініціативної групи мешканців було звернення до
Антимонопольного комітету України та Державної фінансової інспекції.
Розглянувши колективні звернення, Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи за ознаками порушення законодавства про захист
економічної конкуренції «Вишгородтепломережею». За попередніми висновками спеціалістами Антимонопольного комітету внесено на розгляд
адміністративної колегії:
визнати бездіяльність «Вишгородтепломережі», яка полягає у нездійсненні перерахунку мешканцям за неякісне надання послуг; невідповідності у договорах із населенням до Типового договору;
накласти на «Вишгородтепломережу» штраф до 10 % річного доходу за кожне порушення;
зобов’язати Вишгородтепломережу у місячний строк припинити
порушення та здійснити перерахунок за неякісне надання послуг з централізованого опалення мешканцям першого корпусу ЖК «Ярославичі».
Також ініціативною групою отримано відповідь від Державної фінансової інспекції України, що на 15.06.16 року заплановано початок ревізії
фінансово-господарської діяльності ВРКП «Вишгородтепломережа» за
період з 01.04.12 року по завершений місяць 2016 року. Але ще треба
розібратися, яка відповідальність лежить на обслуговуючій компанії, котра прийняла несправне обладнання, вчасно не виправила помилку та
майже два опалювальні сезони подавала невірні показники до «Вишгородтепломережі».

2016 року
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Колонка редактора

Дзеркало
суспільства — ЗМІ
Марина КОЧЕЛІСОВА,
головний редактор
газети «Вишгород»
Розмови про «четверту владу» вочевидь
перебільшені. Сучасні
засоби масової інформації (ЗМІ) у гонитві за рейтингом працюють не на
виховання «живого довкілля», не на
формування свідомого й притомного
соціуму, а на «смажені» факти. Україна — не виняток, і це підтверджує
практика національного медіапростору.
Що глядач, слухач або читач «споживає» на сніданок, обід, вечерю? Сенса-ці-ї: те, що лоскоче нерви, «загвинчує» емоції, притягує увагу — навіть
проти вашої волі. Що масово дивляться звичайні українці? Ні, не аналітичні
програми (це — територія споживання лише кількох відсотків населення),
а — шоу. Видовища, де враховані всі
«точки», на які вправні модератори натискають у потрібний момент. «Раз»
— сміх, «два» — обурення, «три» — революційний запал. І — замість фону —
«наїзди» крупним планом на проплачені
обличчя, щоб запам’яталися, увійшли у
свідомість і підсвідомість майбутнього
виборця.
Саме тому така увага приділяється
«картинці» (фото- і відеоряду), «гучним» заголовкам і рубрикам. Ви й незчулися, як продумані штампи вже
зриваються з язика у палких дискусіях,
які — теж продумано — «закидають»
у суспільство, щоб відволікти його від
серйозних тем, дати «випустити пару»,
зімітувавши «глас народний» і спрямувавши праведний гнів на «стрілочників».
Ціни на всіх теренах нашого життя
стрімко злітають вгору чи не щодня. А
українці… б’ються навгрудки, обстоюючи ті чи інші партійні інтереси, мовні
чи релігійні переконання, палко втручаючись у геополітичні «розбірки», у
яких влада — розмінна монета, а проста людина — лише порох під «високими» ногами. Найогидніше, що б’ють не
лише живих, які можуть дати здачі, а й
мертвих. Так, 31 травня ц. р. у соцмережах з’явилось повідомлення: знівечено пам’ятник на могилі міського голови
двох попередніх скликань — Віктора
Решетняка. Продовження «кладовищенської теми»? Намагання розіграти
ще одну «карту»? Розумію, що негідники, які паплюжать могили, пам’ятники,
знімають металеві люки на трасах,
думають лише про випивку та газет
не читають, — і все ж… саме хворе
суспільство, виховане на «смажених»
фактах, породжує потвор, які свободу
сприймають не як відповідальність, а як
вседозволеність, не замислюючись про
наслідки для себе і нащадків.
У бурхливому океані «свободи слова» зеленими острівцями неупередженої інформації залишаються нечисленні
місцеві видання, що виходять за активної участі та допомоги громади. Нагадую шановним вишгородцям, що гасло
газети «Вишгород», яка крокує містом
і районом уже 21-й рік: «Читай і пиши
про СВОЄ місто». Останні 20 років ми
тримаємо увагу не лише мешканців
Вишгорода, а й наших чисельних друзів
із міст-побратимів. Сайт газети щотижня переглядають сотні читачів.
Газеті «Вишгород» довіряють. Чи
не тому так звані «незалежні» друковані видання «мавпують» теми, рубрики,
використовують навіть назву і шрифти,
вже звичні для вишгородців. Ми раді
здоровій конкуренції, яка спонукає
журналістів до творчості, і вітаємо наших колег із професійним святом. Працюватимемо і надалі, аби Вишгород
отримував зважену інформацію і робив
висновки самостійно, знав своїх героїв
і антигероїв, бачив знайомі і нові обличчя та плекав Велику Вишгородську
Мрію: поважати себе й інших, будувати
нормальну державу і радо приймати
гостей у себе вдома, тобто жити полюдськи.
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4 червня

Молодіжний квартал

2016 року
Влас. інф.

Рух обмежено

ФОТО – архів школи «Сузір’я»

Набережна «моря» –
пішохідна!

29 травня у РБК «Енергетик»
випускний вечір відбувся для 30-ти
учнів Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я».
Трохим ІВАНОВ,
З напутніми словами проводжазаступник Вишгородського
ли своїх вихованців у доросле життя
міського голови
класні керівники 11-А класу – Тетяна
Миколаївна Кочеткова та 11-ІТ – МиЗа зверненнями мешканців хайло Григорович Коханич.
та розглядом електронної петиції щодо обмеЗа особливі досягнення у виження автомобільного руху на набережній Київського водосховища (алея ім. С. І. Поташника),
яка набрала необхідну кількість підписів для її
реалізації, 21 квітня 2016 року виконавчим комітетом Вишгородської міської ради було прийнято рішення: обмежити рух усім транспортним
засобам, окрім службових автомобілів, на території паркової зони та алеї Семена Поташника.
На даний час залишається відкритим питання
стосовно руху службових автомобілів Київської
ГЕС, Київського віндсерфінг-клубу «FunSurf» та
підприємців, які веду діяльність на території набережної.
З останніми було досягнуто домовленості, що
проїзд дозволено з понеділка по п’ятницю з 24:00
до 18:00, але зі швидкістю 5 км/год., з увімкнутими світовими маяками та не більше двох автомобілів від одного підприємства. Проїзд для службових автомобілів підприємств відкритий тільки з
пред’явленням охороні документів, що вони насправді є працівниками Київської ГЕС, вимушені
пропускати віндсерфінгістів, які везуть із собою
дуже важке обладнання, (неможливо його донести в руках). Заявка щодо пропуску ще 20-ти автомобілів — у даний момент розглядається.
На сьогоднішній день вирішуємо питання
щодо відкриття верхньої дороги для службових
автомобілів Київської ГЕС та Київського віндсерфінг-клубу «FunSurf».

Вишгород

вченні предметів грамотами були відзначені Анна Гриненко, Карина Савченко, Софія Яхонова, Владислав
Ярошенко, Марія Шевченко, Володимир Лихацький, Ольга Василенко.
Срібною медаллю нагороджено Ольгу Кочеткову.
Випускники дякували адміністрації школи та вчителям за знання, за
те, що були з ними поруч щодня протягом усього шкільного життя.
Більше фото —
див. на сайті газети

Провели у доросле життя

Ігор Кашка привіз пояс ISKA
Влас. інф.
ФОТО – архів СК «Кшатрій»

Знай наших!

У ліцеї 14 випускників
Влас. інф.
ФОТО – Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

28 травня випускники Технічного ліцею НТУУ КПІ м.
Вишгорода кружляли у вальсі, отримували атестати зрілості, проходили під рушниками й запускали повітряні
кульки.
Із успішним закінченням навчання випускників вітали вчителі, батьки, перший директор ліцею — заслужений вчитель
України Людмила Кутаф’єва.
Останній дзвоник для ліцеїстів лунав 27 травня. На урочистій лінійці традиційно відзначили кращих учнів – учасників
II етапу конкурсу захисту дослідницьких робіт Малої академії
наук (Марія Мокра та Лаура Кьоль) і III етапу конкурсу захисту
дослідницьких робіт Малої академії наук (Михайло Мокрий).
П’ятеро випускників закінчили курси КПІ на базі ліцею.
А вчительку математики Валентину Ліщинську нагородили
дипломом управління освіти Київської облдержадміністрації.
Ліцеїсти поклали квіти до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні у м. Києві, біля якого випускниця Яна Буланова виконала акапельно «Пливе кача».
Більше фото — див. на сайті газети

Із 17 до 22 травня в Штутгарті (Німеччина) проходив чемпіонат світу з кікбоксингу за версією ISKA. Понад 600 спортсменів із 35 країн світу взяли участь у чемпіонаті.
Федерацією кікбоксингу спільно з Міністерством молоді і спорту
України були відібрані 14 найкращих кікбоксерів, які в складі збірної
команди відстоювали честь нашої держави. У результаті – українці
завоювали дев’ять золотих, 13 срібних і сім бронзових нагород!
Вишгородський кікбоксер, вихованець клубу «Кшатрій» Ігор
Кашка другий рік поспіль виборов пояс чемпіонату. Підтримував молодого спортсмена тренер Сергій Шпак. (Українці не раз виступали
у цій версії кікбоксингу за кордоном. У 1991-му «золото» на чемпіонаті світу з кікбоксингу ISKA в Парижі завоював Віталій Кличко.)
Ігор Кашка прийшов у кікбоксинг у віці 16 років. Але вже у 18
– став призером Чемпіонату світу. У 2014-му виборов «золото» у
Санторіні. Повернувшись із чемпіонату, хлопець вирішив захищати
цілісність української землі. Тому вже у червні добровольцем (у полку «Азов») проходив службу у зоні АТО на Сході України.
Вітаємо переможців та зичимо їм подальших успіхів. Ми вами
пишаємось.
А Сергій та Ігор дякують за постійну підтримку та допомогу в
організації поїздки меру Вишгорода Олексію Момоту і голові ВГО
«Молода Країна», депутату Київської обласної ради Андрію Пещеріну та «Азову».

Від щирого серця ВІТАЄМО з ЮВІЛЕЄМ рідну, дорогу нашу
маму, бабусю, сестру Валентину Петрівну ПАВЛЮК
ПАВЛЮК,, яка
в червні відзначає свій ювілей.
З днем народження тебе вітаємо
І бажаємо на всі літа:
Будь такою, як ми тебе знаємо,
Ніжна, красива і всім дорога!
Хай і щастя, і сонця вітрила
Мчать твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі!
З любов’ю діти, онуки, сестра, брат та племінники
ВІТАЄМО з ЮВІЛЕЄМ прекрасну, дорогу, милу подругу
та куму Валентину Петрівну ПАВЛЮК
Ювілей — це сонячне свято!
Хай же серце працює завзято.
Ювілей — це роки Ваші зрілі,
Мудрий досвід у кожному ділі.
Ювілей — це як зустріч з зорею,
Тож завжди молодійте душею!
З повагою
подруги Тамара, Лариса, Люба та куми

Ювілеї

Вишгородській «Чайці» – 40
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У неділю, 29 травня ц. р., візитівка
Вишгорода – футбольний клуб «Чайка»
відзначив 40-ву річницю із дня створення.
Знаменну дату святкували стримано: не
було концерту та феєрверків, натомість
у затишному колі друзів зібрали тих, хто
рік за роком вписував свої імена до великої книги історії головної команди міста.
Привітати ветеранів клубу, юних футболістів та їхніх наставників прийшли люди, котрі захоплюються, цінують та люблять футбол і вболівають за ФК «Чайка».
Урочистою ходою команди крокували
міським стадіоном «Енергетик». На чолі параду – команда ветеранів Вишгородського

футболу, гравці, що в різні роки представляли наше місто на змаганнях різних рівнів.
Серед них – футболісти тієї славетної
команди, яка в 1979 році стала чемпіоном
Радянського Союзу, а в 1980 році – срібним
призером футбольного турніру «Шкіряний
м’яч» (тренер Сергій Сидненко).
Поряд із ними йшли гравці, які згодом перейняли естафету перемог: чемпіони Київської області в загальнокомандному заліку у
сезоні 1994-95 рр.; дворазові володарі Кубку
Київської області та учасники Кубку України
серед аматорських колективів у сезоні 19981999 рр. Заключали колону дитячо-юнацькі
футбольні команди (тренери – Олег Панченко, Юрій Омельченко, Олександр Черкай,
Віталій Клименко, Сергій Малінін, Валерій
Москаленко, Євгеній Калініченко, Анатолій

Блазунь, Валерій Сидорчук, Сергій Малінін),
які зараз творять історію клубу, представники молодіжної команди (U – 21) та дорослої
команди ФК «Чайка» (тренер Євгеній Калініченко).
Команди приймали вітання від Олексія
Момота, начальника відділу юнацького футболу Федерації футболу України Валерія Золотухіна, віце-президента Федерації футболу м. Києва Вадима Місюри, віце-президента
Федерації футболу м. Києва Фелікса Петрова, депутата Київської обласної ради Андрія
Пещеріна, директора КП «УФКС», депутата
Вишгородської міської ради Олександра Баланюка та голови Федерації футболу Вишгородського району Миколи Короля.
Не обійшлося і без футбольних матчів.
Ветерани ФК «Чайка» 1980-х рр. у серії

післяматчевих пенальті перемогли команду
ветеранів 1990-х. Гравці молодіжної та дорослої команд зіграли із київським «Арсеналом» (на жаль, поступилися із рахунком 2:1).
Вихованці Вишгородського центру творчості «Джерело» (директор – Наталія Кисіль,
яка до речі, і вела свято) подарували футболістам пісню «Слава Вишгороду», а столичний колектив «Сінергія» (керівник Людмила
Латиш) – танок.
Гості вручили іменинникам почесні відзнаки, грамоти та подарунки. А старі друзіфутболісти обмінювались теплими спогадами. Олексію Момоту футболісти вручили
футболку із символікою клубу – на згадку.
Історію футбольного клубу та більше
фото див. на сайті газети «Вишгород»

Вишгород
У Благодійному фонді святої Ольги Міжнародний день
захисту дітей відзначили, запросивши на гостину багатодітних мам та їхніх дітей. Вітали щиро, від душі, по-родинному
тепло. Вкотре ініціює ці зустрічі президент фонду Володимир Малишев.
А жінок таких у нашому місті, виявляється, немало. Віолетта
Гопанчук – мама восьми дітей, мама-героїня (як назвав її Семен
Поташник, – «цариця!») Молода, красива, весела, позитивна
жінка народила і виховує сімох доньок і сина. У трикімнатній
квартирі вони живуть увісьмох. Двоє старших мають свої сім’ї,
мешкають окремо.
– І я, і чоловік – із багатодітних сімей. Але наші батьки за
тяжкою працею щастя від дітей не бачили. Я ж – у дітях бачу
щастя. Моя донька скоро також буде багатодітною мамою. І це
чудово! – радіє вона.
Віолетта – пекар-кондитер, проте за професією працювала
зовсім недовго, бо за покликанням – мама. Чого навчає своїх дітей? Не озиратися, сміливо йти вперед. Не заздрити тим, у кого
краще, а цінувати, що маєш, і бути вдячним.
Завжди усміхнена, романтична Наталя Анохіна має двох
синів і донечку. Людина творча, до творчості залучає і дітей. У
її семирічної Софійки після школи – бальні танці у РБК «Енергетик», рукоділля у Центрі творчості «Джерело», образотворче
мистецтво.
І Наталя, і її чоловік родом із Запоріжжя. Деякий час мешкали в Києві. Кілька років живуть у Вишгороді, який жінка вважає
райським містом.
– Так багато хочеться встигнути, – каже Наталя. – У житті
скільки прекрасного. Аби ще був мир – усе було б просто чудово!
Антоніна Проводнюк, здається, зовсім недавнечко була малим дівчам – моєю ученицею у школі № 3, а сьогодні прийшла
на зустріч із трьома, як каже – гіперактивними, синочками. Тендітна, худесенька, як тростиночка, а очі – сяють.
Тоня має вищу освіту – закінчила Київський політехнічний
інститут. Проте за спеціальністю працювати не поспішає – хоче
якнайбільше уваги приділяти дітям, водить старшеньких на
кілька гуртків, аби були розвиненими і зробили вірний вибір у
майбутньому.
У Світлани Жовтобрюх також троє дітей. Лікаря-рентгенолога Вишгородської ЦРЛ знають у місті і як майстриню вишивки
(своє вміння вона передала доньці). А ще, об’єднавши однодумців, Світлана Іванівна організовує в лікарні чудові тематичні
виставки – на радість здоровим відвідувачам і на користь пацієнтам.
Марина Жердацька виховує також двох синів і доньку (яка
в наступному навчальному році разом зі старшими братиками

Конференції

«Старожитності Вишгородщини»
Ірина ПИРОЖЕНКО,
директор Вишгородського історикокультурного заповідника
27 травня у Вишгороді, у великій залі
адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1 (спасибі районній раді) відбулася XXII наукова конференція
«Старожитності Вишгородщини», присвячена 1070-ій
річниці від першої згадки про наше місто у літописах.
Науковців, істориків, археологів, краєзнавців, зберігачів історико-культурної спадщини України привітали
голова Вишгородської РДА Олександр Горган, представник Управління культури, національностей та релігій Київської облдержадміністрації, начальник відділу у
справах релігії та національностей Марія Бардин, яка передала вітання учасникам конференції від голови КОДА
Максима Мельничука, а також представники місцевої та
районної влади.
Заступник голови Київської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури
Наталія Булаєвська зробила екскурс у минуле – початок
1990-х років.
З цікавою науковою доповіддю виступив заступник
директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського заповідника, професор, доктор історичних
наук Сергій Пивоваров. Кандидат історичних наук, директор центру археології Києва Михайло Сагайдак презентував тему «Археологічні розкопки на Поштовій площі у Києві». Археолог заповідника, кандидат історичних
наук Всеволод Івакін представив доповідь «Археологічні
знахідки у Вишгороді в 2014-2015 роках». Були розкриті
теми з історії Межигір’я.
Гострою в професійному дискусійному діалозі науковців залишилась тема «Збереження автентичних історичних ландшафтів літописного Вишгорода». Наше рідне місто заслуговує дбайливого збереження історичної
спадщини, та, на жаль, це не виконується.
Науковці в ухвалі конференції висловили спільну
думку, що територія давнього Вишгорода (Х-ХІІ ст.) – унікальна пам’ятка історії, культури, археології, архітектури
та природного ландшафту, яку необхідно ретельно оберігати. Також учасники конференції ініціювали перед Вишгородською міською радою прийняття міської програми
збереження історичної спадщини древнього міста, ремонт архітектурних пам’яток 1905 року – Земської школи
та будинку Клюкви.
У супроводі старовинного музичного інструменту
(торбан) сестри Марія та Дарина Віксніни заспівали українські та польські пісні для учасників і гостей конференції.
Матеріали наукових доповідей будуть надруковані
окремою збіркою і передані для бібліотек міста, району
та шкіл.
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Валентина ЧИСТЯК
ФОТО – автор, «Вишгород»

До Міжнародного дня захисту дітей

Свято дітей і матусь
піде до Вишгородської ЗОШ № 1), а ще – учнів спеціальної школи «Надія», де працює вчителем-дефектологом. Вона – активна
мама БГО «Заради спасіння миру». Благодійна організація, яка
об’єднує багатодітних матерів і має свою сторінку у Фейсбуку,
надає переважно інформаційну підтримку – щодо пільг, матеріальної допомоги від міської ради, оздоровлення дітей, навчання
в позашкільних закладах міста. Голова фонду Ірина Чубач і актив організації мріють про приміщення, де могли би збиратись.
І не лише для вирішення питань, а й із тим, щоб мами-рукодільниці навчали інших мам та їхніх чад.
– З приміщенням сьогодні важко, – каже Ірина (ОСББ, що
створюються у будинках, хочуть мати немалі кошти за оренду
своїх підвальних приміщень). Не відмовляє лише президент
Благодійного фонду Володимир Малишев. Тут ми, багатодітні,
й познайомились, здружились, тут отримали і підтримку тоді ще
депутата міської ради Олексія Момота (цього разу він не зміг
прийти на зустріч, але передав свої вітання – авт.)
Цікаво, що жінки, заклопотані дітьми, доглядом за ними,
вихованням, роботою, на запитання – які мають проблеми – не
мали що відповісти. У разі труднощів – звертаються до Всевишнього…
– Важко переоцінити роль жінки. Вона є саме життя. Вона
набагато сильніша за чоловіка – хоча б тому, що народжує, –
жоден чоловік не витримав би такого, – щиро говорив почесний

громадянин міста, Герой України, людина з величезним життєвим досвідом Семен Поташник та радив жінкам привчати/примушувати навіть/ чоловіків працювати – це є їхній обов’язок. –
Жінка й набагато відповідальніша, бо справді, якщо хочеш, аби
справу було зроблено швидко і якісно – краще довірити це жінці.
І, якби жінкам віддати владу, як було за матріархату, – не було
би стільки війн.
Найбільшою подякою від цього чоловіка великої мудрості й
досить похилого віку був доземний уклін матерям…
Для них сьогодні важливо, аби вчасно дитину можна було
влаштувати до дитсадка та аби вона навчалася у не переповненому класі. Ці питання намагається вирішити місцева влада.
Говорив про них і Олександр Приходько, за підтримки якого відбулася зустріч, а ще – дякував жінкам за їхній щоденний подвиг.
Розчулені від теплих слів матусі спілкувались між собою,
разом із дітьми пригощались солодощами (подбав Олександр
Приходько та виконавчий директор КТВП «Вишневий» Микола
Литвиненко), отримували подарунки (авторські книги «Вишгород – Русь Київська» та «Біль і сльози Чорнобиля» надав академік Іван Бурдак; про миючі засоби подбала фірма СК «Джонсон», її генеральний директор Світлана Малік та представник
компанії Валентина Марченко). І хоча увагу приділили більше
мамам – вважаю це логічним, адже без них не було б і свята –
Міжнародного дня захисту дітей.

Товаришам вченим, доцентам з кандидатами
Володимир ТКАЧ

Глас народний

У своїй попередній статті «Жаба на хвощі рябому» («Вишгород» № 20 від 21 травня 2016 р.) я писав про доцільність благоустрою озер «Бегемотики» на набережній.
Власне, мова йшла про очищення цих колишніх глиняних кар’єрів від мулу і жабуриння. Але в нас, як і годиться, добрі наміри влади наштовхнулися на опір працівників Вишгородського історико-культурного заповідника
(мовляв, там знаходяться реліктові рослини). І це у глиняному кар’єрі! Тому я змушений продовжити цю тему і
популярно пояснити їм, де вони блукають.
Згідно з листом Дніпровського басейнового управління
водних ресурсів, «водні об’єкти (місцева назва «озера Бегемотики») є штучними водоймами, розташованими в межах м. Вишгорода». Тобто, звичайні кар’єри, яких по Україні
– тисячі. По-друге, Водний кодекс України чітко вказує про
необхідність охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності. Саме це і
намагалася зробити міська влада. І ніхто не замахувався на
реліктовий хвощ на довколишніх пагорбах.
Тепер про історичний ареал набережної Київського водосховища. Дійсно, ця місцевість упродовж тисячоліття була
свідком багатьох знакових для Вишгорода подій. Для заповідника — це непочатий край для впровадження культурноосвітньої та науково-дослідної діяльності. Тут аж просяться
заходи по розвитку екскурсійної та рекреаційної інфраструктури. А що ми маємо на сьогодні? Аж нічого!
На кручі, в акурат над стелою визволителям міста, ще
збереглися рештки траншей, викопаних вояками верхмахту.
Чому б там не встановити меморіальну дошку з написом:
«На цьому місці знаходилася німецька оборона — частина
Східного валу, яка в ніч на 4 листопада 1943 року була прорвана бійцями 167-ї стрілецької дивізії, та визволено місто
Вишгород. Вічна слава героям!» Невже це так складно зробити? Хоча б в ім’я тисяч загиблих у водах Дніпра червоноармійців. Було б, як кажуть, бажання…
У заповіднику полюбляють поговорити про Княжу добу
Вишгорода. Так чому на набережній до цих пір не спромоглися встановити хоча б скромний пам’ятний знак, що тут
проходив знаменитий водний шлях «із варяг у греки»? За
300 років існування феодального Вишгорода тут причалювали сотні купецьких лодій, норманських військових дракарів, точилася жвава торгівля, готувалися походи тощо. Це ж
наша історія! Чому до неї така байдужість з боку місцевих її
хранителів?
Підемо далі по набережній. У районі «Бегемотиків» немає жодної згадки про знамените вишгородське цегельне
виробництво. Чому проігноровано той факт, що тут працювало шість (!) цегельних заводів, виготовляли відому на всю
Київську губернію «межигірку» для груб і печей? Десь в Іспанії за подібного факта вже б височів пам’ятник цеглині —

годувальниці міста. І фотографувалися б туристи і купували
оригінальні сувеніри. Чомусь зуміли у Полтаві встановити
пам’ятник галушці, у Ніжині — огірку, в інших містах дотепні
знаки бичку, салу, варенику, дерунам і т. інш. А ми — уражені байдужістю.
Заповідник фінансується з державного бюджету: стабільно і досить непогано. Тобто, кошти на вищезгадані пропозиції є. Потрібно лише одне — добра воля адміністрації
заповідника.
Перейдемо до флори набережної. Жодної таблички,
жодного стенду про те, що на пагорбах росте реліктовий
хвощ. А мав би бути бігборд у червоно-білих кольорах, які
б символізували і Червону книгу, і недоторканість цієї рослини.
Жіночки з групи ранкових спортивних прогулянок, як
вони себе назвали, затаврували автора статті (мене) як пособника губителів природи. А я, в свою чергу, хочу запитати:
де була їхня ботанічна принциповість, коли над пагорбами
споруджувалася вілла-монстр, коли півроку там муляв очі
величезний будівельний кран? Чому тоді не били на сполох
по захисту хвоща та коручки болотної? Чи задавалися ви
питаннями на прогулянках: хто топче стежки по заповітних
схилах і плюндрує наше біорозмаїття? І як боротися з цим?
Ставити розтяжки?..
Кожної весняної толоки я беру участь у санітарній очистці набережної. Гадаю, що і групі ранкових прогулянок, дай
вам, Боже, здоров’я, буде не зайве хоч раз позбирати сміття. І це буде конкретний внесок у справу збереження нашої
флори.
«Оригінальну» ідею збереження популяції рідкісних видів
рослин нам подав завідуючий відділом природної флори Національного ботанічного саду професор В. І. Мельник. Мовляв, треба розширити ботанічну пам’ятку «Великий хвощ» з
2,0 до 20 гектарів. На практиці це означає, що ніякого пляжу
на хвилерізі бути не може, ніяких весільних кортежів і фотосесій молодят, ніяких масових заходів на кшталт Масниці,
Івана Купала, Дня міста, ні історичних реконструкцій, ні молодіжних акцій.
Хто бував у заповіднику «Асканія Нова», той знає, що
ходити по правічному степу заборонено. Тоді і наша набережна має бути наглухо закоркована? Звісно, що це — нісенітниця. Набережна була і є місцем масового відпочинку.
Водночас — це й територія знаходження рідкісних рослин. І
ми маємо знайти між цими фактами розумний баланс, такий
собі суспільний компроміс.
Можливо, при Вишгородському історико-культурному заповіднику доцільно створити Громадську раду, як дорадчий
орган, у складі науковців, журналістів, членів громадських
організацій. Рада могла б допомагати визначати стратегію
та основні напрямки діяльності заповідника.
Себто, сьогодні потрібно не шукати губителів природи, а
гуртувати екологічно свідомих людей навколо нашої перлини — набережної. І тоді там дійсно буде лад.
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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 , 6 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
6:45, 07:10, 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, 12:20
«Мiняю жiнку - 6»
14:40 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:40 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 3»
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00 Т/с «Вiдьма»
22:00 «Грошi»
00:00 Х/ф «Година пiк»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 18:30,
21:00 Новини
08:40, 23:25 Золотий
гусак
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
15:25 Х/ф «Анничка»
17:00 Вiкно в Америку
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
18:55 Про головне
19:30 РЕ:ФОРМА

20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
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 Зоряний шлях
11:45 Т/с «Черговий
лiкар»
13:40, 15:30 Т/с «Я поруч»
18:00 Т/с «Катине
кохання»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Просте життя»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Парк юрського
перiоду 3»
ТОНіС
6:00 Х/ф
«Безприданниця»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:45 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за

днем»
15:35 Секрети акул
17:45 Чудеса природи
18:10 «Таке спортивне
життя. Вадим Гутцайт»
18:40 В гостях у Д.
Гордона. С. Алексiєвич
20:50 Водне життя
21:40 Приборкувачi
крокодилiв
22:10 Довiдник дикої
природи
00:10 «Еротична спека»
ТЕТ
7:35 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, 23:00 Вiталька
18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ

6:45, 16:00 «Все буде
добре!»
08:50 «Зiркове життя»
09:30 Х/ф
«Довгоочiкуване кохання»
11:25 Х/ф «Мама
мимоволi»
14:00, 20:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
П. Костiциним»
22:35 «Вагiтна у 16»
23:45 «Доньки-матерi»
НТН
5:50 Т/с «Лiнiя захисту»
09:35 «Кримiнальнi
справи»
10:30, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:00 Х/ф «Раз на раз не
випадає»
13:25 Т/с «CSI:
кiберпростiр»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
14:20, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 14»

15:20 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:50 Kids Time
06:02 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:52 Х/ф «Безодня»
10:45 Х/ф «Угода з
дияволом»
12:45 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Дешево i сердито
20:05 Ревiзор
23:05 Страстi за
ревiзором
МЕГА
6:40, 15:10 Паразити.
Вторгнення
08:40 Третє царство:
гриби
09:40 Поплiчники Гiтлера
10:40, 20:00 Теорiї змов:
таємнi союзи
11:30, 19:00 Секретнi
iсторiї

12:20 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 Дикi острови
23:30 Покер
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 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «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 «БлизнюкиДракони»
00:00 Х/ф «Дзвiнок»
ІНТЕР
07:00, 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, 12:25 Т/с «Птаха
у клiтцi»
13:20 «Судовi справи»
14:20 «Сiмейний суд»
15:20 «Жди меня»
18:05, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Серафима
Прекрасна»

22:35 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:20 Дивитись усiм!
11:40, 13:20 Х/ф
«Головний пiдозрюваний»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Вiкiнги»
16:20 Х/ф «Вiкiнги проти
прибульцiв»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Кримiнальна
Україна
21:20 Т/с
«Володимирська, 15»
22:20 Свобода слова
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, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 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
13:15, 14:10 День
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!
2+2
08:40, 19:00 «ДжеДАI»
09:00 Д/п «Помста
природи»
10:50 «Top Gear»
12:50 Т/с «Скорпiон»
14:30 «Люстратор 7.62»
15:30 «Люстратор.
Спецпроект»
16:30, 23:30 «Секретнi
матерiали»
17:30 «Українськi
сенсацiї»
18:30, 23:00 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:00 Х/ф «Людина
президента»
22:00 Т/с «Олiмп»
00:00 Т/с «Загублений
свiт»

ВI В ТО Р О К , 7 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 23:15
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 - 6»
14:40 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:40 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00 Т/с «Вiдьма»
22:00 «На ножах 2»
00:00 Х/ф «Ларрi Краун»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:45 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:15 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
12:10 Перша студiя
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
15:00 Фольк-music

16:25 Подорожнi
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:20 Т/с «Травма»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Агенти
справедливостi
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:45 Реальна мiстика
11:45 Т/с «Черговий
лiкар»
13:40, 15:30, 21:00 Т/с
«Просте життя»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Катине
кохання»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
7:10, 21:20 DW- новини
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»

13:10 Чудеса природи
13:40 «Будьте здоровi!»
14:00, 23:10 Як
влаштована природа
15:35, 22:10 Довiдник
дикої природи
17:45 Дика планета
18:10 Сiм чудес України.
Чернiвцi
18:45 В гостях у Д.
Гордона. С. Алексiєвич
20:50 Дика Австралiя
21:40 «Вiдлуння»
00:10 «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
17:10, 23:00 Вiталька
18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою

00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:20, 16:00 «Все буде
добре!»
08:20 «Зiркове життя»
09:15 Х/ф «Смугастий
рейс»
11:00 «Вагiтна у 16»
11:55 «Доньки-матерi»
12:55 «Х-Фактор - 6»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
П. Костiциним»
22:35 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»

«Свiдок»
15:15 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:17 Т/с «Друзi»
11:10 Т/с «Щасливi
разом»
16:50, 19:00, 20:00 Вiд
пацанки до панянки
18:00 Абзац!
22:10 Х/ф «Будинок
великої матусi»
00:10 Х/ф «Старе
загартування»

свiт
14:10 Правда життя
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»
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 «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»

НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 14»
14:00, 19:00, 23:15

МЕГА
6:40, 15:10 Паразити.
Вторгнення
08:40 Свiт на долонi
09:40 Поплiчники Гiтлера
10:40, 20:00 Теорiї змов:
таємнi союзи
11:30, 19:00 Секретнi
iсторiї
12:20 Мiстична Україна
13:10, 18:00 Паралельний

09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:10 «Перша сумська. 25
рокiв лiдерства»
13:10, 17:45 Дика планета
14:00, 23:10 Як
влаштована природа
15:35, 22:10 Довiдник
дикої природи
18:10 «Таке спортивне
життя. В. Гончаров»
18:45 В гостях у Д.
Гордона. I. Поклад
21:00 Океан-ВЕТ
21:40 Глобал - 3000
00:00 Натхнення

16:10, 19:55, 22:00
Країна У
17:10, 23:00 Вiталька
18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
00:00 Т/с «Свiтлофор»

«CSI: Лас-Вегас - 14»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Ледi-детектив
мiс Фрайнi Фiшер»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»

14:10 Правда життя
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
07:17 Т/с «Друзi»
10:55 Т/с «Щасливi
разом»
17:00, 18:55, 20:00 Хто
зверху
18:00 Абзац!
21:50 Х/ф «Будинок
великої матусi 2»
23:50 Х/ф «Холостячки у
Вегасi»

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

НТН
6:45 Х/ф «Страх висоти»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:25, 14:20, 21:30 Т/с

МЕГА
08:40, 21:50 Дикi острови
09:40 Поплiчники Гiтлера
10:40 Людство: наша
iсторiя
11:30, 19:00 Секретнi
iсторiї
12:20 Мiстична Україна
13:10, 18:00 Паралельний
свiт

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 «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»

ТОНіС
7:30 Глобал - 3000
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:15, 21:00 Океан-ВЕТ
13:10, 17:45 Дика планета
14:00, 23:10 Як
влаштована природа
15:35, 22:10 Довiдник
дикої природи
18:10 Сiм iсторичних
чудес України. Переяслав
18:50 В гостях у Д.
Гордона I. Поклад
21:40 «Вiдлуння»
00:10 «Еротична спека»

16:10, 19:55, 22:00
Країна У
18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
00:00 Т/с «Свiтлофор»

13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 14»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»

K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00, 01:40 Т/с «90210:
Нове поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i

Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00 «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»
20:10 «Орел i Решка»
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, 22:30 Т/с «Доярка
з Хацапетiвки 3»
13:35, 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»
00:20 Х/ф «Випадковий
запис»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Т/с «Котовський»
11:50, 13:20 Х/ф
«Головний пiдозрюваний»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
16:40 Т/с «Шулер»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
22:25 Т/с «Демони»
23:20 Х/ф «Небезпечна
людина»
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, 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, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
13:15, 14:10 День
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
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:00
«Спецкор»
09:00, 23:30 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Загубленi
мiста. Малайзiя»
10:20 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Єгипет»
12:15 Т/с «Скорпiон»
13:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:50, 00:00 Т/с
«Загублений свiт»
16:40 Х/ф «Людина
президента-2»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Механiк»
22:00 Т/с «Олiмп»

С Е Р Е ДА , 8 ЧЕ Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
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 - 6»
14:40 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:40 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00 Т/с «Вiдьма»
22:00 «Мiняю жiнку - 11»
00:00 Х/ф «Ледi»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
08:40, 23:25 Золотий
гусак
09:15, 18:55 Про головне
11:00 Засiдання КМ
України
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:50 Школа Мерi
Поппiнс

14:15 Суспiльний
унiверситет
14:50 Ювiлейний вечiр
диригента В. Гуцала
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Травма»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний 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 «Катине
кохання»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. Мiсце
злочину Майамi»
ТОНіС
7:10, 21:20 DW- новини
07:30 «Вiдлуння»

СТБ
08:45 «Зiркове життя»
09:40 «Х-Фактор - 6»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Давай поговоримо
про секс»

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»
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, 22:35 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»
00:15 Т/с «Правдива

iсторiя про Червонi
вiтрила»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50, 16:35 Т/с «Шулер»
11:50, 13:20 Х/ф
«Небезпечна людина»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
22:20 Т/с «Демони»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25, 18:15 Мiсцевий час
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, 00:00 Час:
Важливо
13:15, 14:10 День

14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:20, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:32 Фактор безпеки
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:00
«Спецкор»
09:00, 23:30 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Гуге загублене царство
Тибету»
10:25 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Єгипет»
11:20 Д/п «Помста
природи»
12:20 «Вiдеобiмба»
13:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:50, 00:00 Т/с
«Загублений свiт»
16:40 Х/ф «Панiка»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Х/ф
«Американський
кiкбоксер»
22:00 Т/с «Олiмп»

Ч Е ТВ Е Р , 9 ЧЕ Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:40, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 М/ф «Козаки.
Футбол»
09:30 «Мiняю жiнку - 6»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 7»
14:40 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:40 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:30 «ЧистоNEWS 2016»
21:00 Т/с «Вiдьма»
22:00, 23:30 «Право на
владу 2016»
UA:ПЕРШИЙ
09:00 Вiчне
09:15, 18:55 Про головне
09:45 Д/с «Обличчя
Америки»
11:30 Вiйна i мир
12:10 Слiдство. Iнфо
13:15, 18:05 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка

14:15 Суспiльний
унiверситет
15:00 Спогади
15:35 Надвечiр’я. Долi
16:35 Свiтло
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Травма»
20:30 Люструвати не
можна залишити
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
22:15 Переселенцi
22:40 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний 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 «Катине
кохання»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня

ТЕТ
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

СТБ
08:15 «Зiркове життя»
09:10 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
12:45 «Х-Фактор - 6»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
П. Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»

НОВИЙ КАНАЛ
07:27 Т/с «Друзi»
12:10 Т/с «Не родись
вродлива»
17:35, 19:00, 20:00
Суперiнтуїцiя
18:00 Абзац!
21:25 Х/ф «Будинок
великої матусi 3»
23:35 Х/ф «Знову 16»
МЕГА
08:40 Зелений рай
09:40 Поплiчники Гiтлера
10:40, 20:00 Людство:
наша iсторiя
11:30, 19:00 Секретнi
iсторiї
12:20 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
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 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Київськi iсторiї»
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»
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»
ІНТЕР
09:20, 22:30 Т/с «Доярка
з Хацапетiвки 3»
11:00, 12:25 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:25, 14:20 «Судовi
справи»
15:40, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Серафима
Прекрасна»
00:15 Т/с «Правдива
iсторiя про Червонi
вiтрила»

ICTV
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 16:35 Т/с «Шулер»
12:20, 13:10 Х/ф «У
смертельнiй небезпецi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:25 Т/с
«Вололимирська, 15»
22:25 Т/с «Демони»
23:10 Х/ф «Наскрiзнi
поранення»
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,
18:30, 23:30, 00:00 Час:
Важливо

13:15, 14:10 День
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
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:00
«Спецкор»
09:00, 19:20, 23:30
«Секретнi матерiали»
09:20 Д/п «Таємницi
Чорного моря»
10:25 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Карфаген»
11:20 Д/п «Помста
природи»
13:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:50, 00:00 Т/с
«Загублений свiт»
16:40 Х/ф
«Американський
кiкбоксер»
20:00 Х/ф «Останнiй
круїз»
22:00 Т/с «Олiмп»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 0 Ч Е Р 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 «Мiняю
жiнку - 7»
12:20 «Мiняю жiнку - 11»
14:40 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:40 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:20 «Сватики»
22:20 «Свiтське життя»
23:20 «Вечiрнiй Київ»
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.
Спорт
12:00 Вересень
12:25 «Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка

15:00 Театральнi сезони
15:35 Вiра. Надiя. Любов
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Травма»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Перша студiя
22:40 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:45 Реальна мiстика
11:45 Т/с «Черговий
лiкар»
13:40, 15:30 Т/с «Просте
життя»
16:00 Х/ф «Карусель»
18:00 Т/с «Катине
кохання»
19:45 «Говорить Україна»
21:40 Церемонiя
вiдкриття Євро 2016
21:50 Футбол. Євро 2016
«Францiя» - «Румунiя»
00:00 Великий футбол
Євро 2016
ТОНіС
7:00, 21:20 DW- новини
07:20, 21:40 «Вiдлуння»

07:50 «Будьте здоровi!»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:15, 21:00 Океан-ВЕТ
13:10, 17:45 Дика планета
14:00, 23:10 Тисяча днiв
планети
15:35, 22:10 Довiдник
дикої природи
18:10 Сiм чудес України.
Бахчисарай
18:50 В гостях у Д.
Гордона. I. Поклад
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 Країна У

18:50 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
20:00 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин Змiй»
21:35 Х/ф «Жандарм
одружується»
23:20 Х/ф «Жандарм на
вiдпочинку»
СТБ
6:00, 18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
07:05 «Зiркове життя»
09:00 Х/ф «Спокута»
10:45 Х/ф «Катерина.
Повернення кохання»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00 Х/ф «Прилетить
раптом чарiвник»
22:45 Х/ф «Осiннiй вальс»
НТН
6:50 Х/ф «Акселератка»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:35 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с

«CSI: Лас-Вегас - 14»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:20 Kids Time
06:05 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:25 Т/с «Друзi»
09:50 Серця трьох
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Мiж небом i
землею»
20:50 Х/ф «Адвокат
диявола»
23:40 Суперiнтуїцiя
МЕГА
6:40, 15:10 Паразити.
Вторгнення
07:40 Королева Пiвночi
08:40, 21:50 Дикi острови
09:40 Дiти 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 Людство: наша
iсторiя
23:30 Вражаюче вiдео

14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
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»

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00
«СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20 «Столиця»
20:30 «ШУСТЕР. Live»
00:30 «Українська
Нацiональна Лотерея»

ІНТЕР
5:35, 11:05, 12:25
«Слiдство вели... з Л.
Каневським»
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»
23:25 Х/ф «Двоє пiд
дощем»

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»

ICTV

6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45, 16:35 Т/с «Шулер»
11:55, 13:15 Х/ф
«Наскрiзнi поранення»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25, 22:00 Т/с «На
трьох»
23:25 Х/ф «Наперекiр
смертi»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
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, 00:00 Час:
Важливо
13:15, 14:10 День
14:32, 15:15, 15:32, 16:10,
16:32, 17:12, 17:32, 18:32
Україна - понад усе!
16:40 Мотор
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:00 Ток-шоу «Досвiд»
2+2
6:35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
09:00, 19:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «42 способи
вбити Гiтлера»
10:20 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Вiзантiя»
11:15 Д/п «Помста
природи»
12:15 «Вiдеобiмба»
13:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:50 Т/с «Загублений
свiт»
16:40 Х/ф «Останнiй
круїз»
20:00 Х/ф «Медальйон»
21:50 Х/ф «Поганий
лейтенант»
00:05 Х/ф «З-пiд Землi»

СУБОТ А , 11 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
6:50 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00, 19:30 ТСН
10:50 «Свiтське життя»
11:50 Т/с «Вiдьма»
15:40 «Вечiрнiй квартал»
17:35, 18:30 «Розсмiши
комiка 6»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
21:15 «Вечiрнiй квартал»
23:10 Х/ф «Кадри»
UA:ПЕРШИЙ
6:20 У просторi буття
08:10 Смакота
08:40 Золотий гусак
11:00 Школа Мерi
Поппiнс
11:15 Казки Лiрника
Сашка
11:35 М/с «Казки
Андерсена. Сучасне
прочитання»
13:35 Х/ф «Донькиматерi»
15:40 Чоловiчий клуб.
Спорт

16:50 Чоловiчий клуб
18:45 Т/с «Травма»
21:00 Новини
22:00 Переселенцi
22:40 Мегалот
23:00 Територiя закону
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:10 Т/с «Нахабниця»
13:00, 15:20 Т/с «Мiй»
17:15, 19:40 Т/с «Буде
свiтлим день»
21:50 Футбол. Євро 2016
«Англiя» - «Росiя»
00:00 Великий футбол
Євро 2016
ТОНіС
7:50 DW- новини
09:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
11:00 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
11:50 Х/ф «Вiк любовi»
14:30 Дика планета

15:00 Довiдник дикої
природи
16:15 «Кумири»
17:00 14-ий фестиваль
«Мелодiя двох сердець»
21:00 Ювiлейний концерт
А. Демиденка «На
вiдстанi душi»
23:00 Х/ф «Шепотiння та
крики»
ТЕТ
6:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
09:00 Мультик з Лунтиком
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:05 М/ф «Школа
монстрiв: Великий
монстровий риф»
12:15 М/ф «Роденсiя i зуб
принцеси»
13:40 Т/с «Пiноккiо»
17:15 М/с «Пригоди
Котигорошка та його
друзiв»
18:25 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин Змiй»
20:00 Одного разу пiд
Полтавою

22:00 Х/ф «Жандарм
одружується»
23:45 Х/ф «Жандарм на
вiдпочинку»
СТБ
8:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
09:55 Т/с «Коли ми
вдома»
13:00 Х/ф
«Спортлото-82»
14:55 Х/ф «Прилетить
раптом чарiвник»
16:50 Х/ф «Осiннiй вальс»
19:00 Х/ф «Найкраще лiто
нашого життя»
23:15 «Давай поговоримо
про секс»

00:50 Х/ф «Cправжнє
правосуддя. Смертельне
правосуддя»
НОВИЙ КАНАЛ
8:00 Kids Time
08:02 Дешево i сердито
09:10 Ревiзор
12:10 Страстi за
ревiзором
14:50 Вiд пацанки до
панянки
17:05 М/ф «Машина часу»
18:55 Х/ф «Дикий, дикий
Вест»
21:00 Х/ф «Хенкок»
23:05 Х/ф «Один у
темрявi»

НТН
7:30 Х/ф «Чорний
трикутник»
11:30 «Речовий доказ»
15:00 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:00 Х/ф «Ретроград»

МЕГА
6:00 Келлi: княгиня
Монако
07:00, 18:10 Мiстична
Україна
08:50 Поплiчники Гiтлера
10:40, 21:00 Жiнки, якi
змiнили свiт
13:30 Дивовижна Корсика
15:30 Дикi острови
16:30 Шукачi пригод

12:40 Т/с «Пiноккiо»
16:15 Країна У
00:15 Т/с «Свiтлофор»

22:30 Х/ф «Зникнення
Елiс Крiд»
00:25 Х/ф «Звiр»

СТБ
5:45 «ВусоЛапоХвiст»
07:00 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
11:45 «Караоке на
Майданi»
12:45 Х/ф «Найкраще лiто
нашого життя»
17:05 «Мiстичнi iсторiї-7 з
П. Костiциним»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
23:00 «Я соромлюсь
свого тiла 2»

НОВИЙ КАНАЛ
6:05, 09:50 Kids Time
06:07 М/с «Дракони:
Вершники Олуха»
09:52 Х/ф «Геркулес»
13:10 Х/ф «Машина часу»
15:00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест»
17:05 Х/ф «Хенкок»
18:55 Х/ф «Жiнка-кiшка»
21:00 Х/ф «Охоронець»
23:20 Х/ф «Санктум»

23:50 Мерiлiн Монро
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Euroshow» М.
Поплавського у Варшавi»
13:55, 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
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:50 Х/ф «Каспер:
Початок»
11:40 Х/ф «Вiкi,
маленький вiкiнг»

13:10 «КВН»
15:15 «Розсмiши комiка»
17:10, 22:00 «Орел i
Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
23:00 Т/с «Красуня та
чудовисько»
ІНТЕР
6:40 М/ф «Вiннi Пух iде
в гостi»
06:50 М/ф «Вiннi Пух i
день турбот»
07:10 Х/ф «Дубравка»
08:50 Х/ф «Будьте моїм
чоловiком»
10:40 Х/ф «Бережись
автомобiля»
12:30 Х/ф «Двоє пiд
дощем»
14:15 Т/с «Генеральська
невiстка»
18:05 Х/ф «Сусiди за
розлученням»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Сольний концерт I.
Аллєгрової»
22:15 Х/ф «Наречена на
замовлення»

ICTV
6:20 М/с «Том i Джерi у
дитинствi»
08:55 Кримiнальна
Україна
09:50 Секретний фронт
11:45 Громадянська
оборона
12:45 Факти. День
14:00 Т/с «Демони»
16:15 Х/ф «Сахара»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Термiнатор-4.
Нехай прийде спаситель»
22:15 Х/ф «Обитель зла3. Вимирання»
00:00 Х/ф «Людина
пiтьми»
5 КАНАЛ
7:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
07:30, 08:30, 09:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30,

15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
21:30, 22:30, 23:30 Час:
Важливо
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:40 Сучасний фермер
14:32 Навчайся з нами
15:15 Час iнтерв’ю
17:10 Цикл «Дзеркало
iсторiї»
19:25, 23:32 Машина часу
20:00 Стоп корупцiї!
21:00 Велика полiтика
22:32 Документальний
проект
2+2
6:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25 «Облом.UA»
10:10 «Вайпаут»
12:00 «Top Gear»
14:00 Т/с «Скорпiон»
16:20 Х/ф
«Американський нiндзя 5»
18:20 Х/ф «Лiтак проти
вулкана»
20:10 Х/ф «Люди-Iкс - 2»
22:35 Х/ф «Нiндзя»

НЕДIЛЯ , 12 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00, 12:10, 13:15, 14:30
«Свiт навиворiт 5»
15:40 М/ф «Козаки.
Футбол»
15:55 «Сватики»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Вирок
iдеальної пари»
UA:ПЕРШИЙ
7:10 Крок до зiрок
08:15 Смакота
08:40 Золотий гусак
09:20 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
11:00 Мистецькi iсторiї
11:55 Х/ф «Вавiлон ХХ»
14:15 Театральнi сезони
16:15 Д/ф «Дихай»
17:10 Дорога до Рiо-2016

17:45 Т/с «Мафiоза»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
09:25 Т/с «Буде свiтлим
день»
13:10 Х/ф «Кульбаба»
15:00 Х/ф «Любов iз
пробiрки»
17:00, 20:00 Т/с
«Нахабниця»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:50 Футбол. Євро 2016
«Нiмеччина» - «Україна»
00:00 Великий футбол
Євро- 2016
ТОНіС
7:50 Натхнення
09:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
11:25 Х/ф «Сеньйор

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)

Робiнзон»
14:00 М.Поплавський
«Серцем i душею»
15:10 Коли природа
наносить удар у вiдповiдь
16:10 НЛО. Секретнi
архiви
17:00 14-ий фестиваль
«Мелодiя двох сердець»
19:30 «Цивiлiзацiя
Incognita»
21:00 Концерт
А.Демиденка «На вiдстанi
душi»
23:00 Х/ф «Церемонiя»
ТЕТ
07:30, 07:55 Байдикiвка
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:15 М/ф «Роденсiя i зуб
принцеси»

НТН
09:30 Т/с «Агентство
НЛС»
13:10 «Розсмiши комiка»
15:00 Х/ф «Дiловi люди»
16:40 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Лiнiя захисту»

МЕГА
07:00 Мiстична Україна
08:50 Дiти Гiтлера
10:40, 21:00 Жiнки, якi
змiнили свiт
13:30 Термiти проти
мурах
14:30 Дивовижна Корсика
16:30 Шукачi пригод
18:10 У пошуках iстини

23:50 Келлi: княгиня
Монако
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «М.Поплавський
«Серцем i душею»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:05 «Служба порятунку»
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
08:15 «Мультфiльми»
10:00 Х/ф «Вiкi,
маленький вiкiнг»

Директор КП «Редакція газети «Вишгород» — Володимир Ткач

P. S.
У вихованні дітей,
як на війні —
прямолінійність
супроводжується
втратами нервових
клітин, а маневри
їх мінімізують
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ЗНИЖКИ на роботи + матеріали. РЕМОНТИ
квартир, будинків, балконів. Перепланування,
підвісні стелі, гіпсокартон. Опалення, тепла
підлога, водопровід, каналізація, електрика
і т.д. БУДІВНИЦТВО — будинки, лазні,
прибудови, гаражі, павільйони. Навіси,
альтанки, ворота, паркани.
Доставка матеріалів. Тел: (096) 972-15-14, (066) 839-34-83
ЗНИЖКИ на роботи + матеріали. Покрівельні
роботи під ключ. Мансардні дахи, кроквяні
системи. М’яка покрівля, метал., бітумна,
полімерна, керамічна черепиця. УТЕПЛЕННЯ,
ОБЛИЦЮВАННЯ будинків, квартир. Сайдинг,
фактурна штукатурка, короїд, термопанелі.
Доставка матеріалів.
Тел: (096) 972-15-14, (066) 839-34-83

11:30 Х/ф «Каспер:
Початок»
13:20 «Орел i Решка»
18:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Старськi та
Гатч»
22:50 «КВН»
ІНТЕР
07:40 «Подробицi»
08:10 «уДачний проект»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:05 Х/ф «Сусiди за
розлученням»
14:00 Х/ф «Наречена на
замовлення»
16:00 «Сольний концерт I.
Аллєгрової»
17:45 Т/с «Жереб долi»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 Т/с «Жереб долi»
23:05 Т/с «Генеральська

невiстка»
ICTV
6:20 Стоп-10
07:15 Провокатор
08:10 Зiрка YouTube
10:05 Дивитись усiм!
11:00 Без гальм
11:35 М i Ж
12:00, 13:00 Х/ф «У
пошуках пригод»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Сахара»
16:35 Х/ф «Термiнатор-4.
Нехай прийде спаситель»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «300
спартанцiв»
22:45 Х/ф «Беовульф»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 22:00, 00:00 Час
новин
12:32 Прес-конференцiя

щодо ситуацiї у зонi АТО
14:10 Модне здоров’я
19:25 Невигаданi iсторiї
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
23:32 Фiнансовий
тиждень
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Бушидо»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком
таємно»
15:00 Ток-шоу «Хоробрi
серця»
16:00 Х/ф «Люди-Iкс - 2»
18:20 Х/ф «Медальйон»
20:10 Х/ф «Поганий
лейтенант»
22:25 Х/ф «Охоронець»

Відома народна
цілителька
ПОЛІНА
проводитиме
прийом громадян
за попереднім
записом.
Тел: (096) 834-90-06,
(063) 507-82-24
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4 червня

Мозаїка

2016 року

Вишгород

Шахи —
інтелектуальний
спорт

Три королі й
одна королева
Влас. інф.
ФОТО — Василь ЯКОВЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

В останні вихідні травня (28 і
29) на другому поверсі торговельного комплексу «Беназір» відбувся кваліфікаційний турнір із
шахів за нормою ІІІ розряду. Так
тренер шахових гуртків, кандидат
у майстри спорту Денис Брязкало відзначив День захисту дітей
разом із своїми вихованцями.
Серед 20-ти учасників турніру
— учнів 1-5 класів із ЗОШ № 1, гімназії «Інтелект» і ВСЗОШ «Сузір’я»
— було чимало дівчаток: інтелектуальний спорт упевнено завойовує
популярність серед кращої половини людства.

Нагадаємо читачеві, що за часи
незалежності представниці України
двічі вигравали світову шахову корону. Минулого року восьмирічна
українка виграла юніорський шаховий чемпіонат Європи. Днями на
чемпіонаті світу серед шахістів з вадами слуху.двічі здобула «золото»
теж українка.
Тож не дивно, що на вишгородському турнірі серед чотирьох королів (1 місце — Георгій Ярцев, ВРГ
«Інтелект»; 2-ге — Дмитро Верченко, учень київської гімназії № 240;
3-тє — Ярослав Харитонов, ЗОШ №
1) була і королева — Вероніка Павленко, ВСЗОШ «Сузір’я».
Нормативи третього розряду
виконано. Вітаємо учасників, переможців і батьків, які так емоційно
вболівали й щиро дякують Ірині й
Миколі Ковалям (за постійну підтримку турніру — надання приміщення) та Вишгородській міській
раді (особливо — заступнику міського голови Олексію Рачинському).

У приватний дитсадок
(м. Вишгород)
на постійну роботу
запрошуємо:

*ПОМІЧНИКА
ВИХОВАТЕЛЯ
*ВИХОВАТЕЛЯ
ЗП — за домовленістю
(096) 448-37-88, Анна
Влас. інф.
Фото – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

53-й випуск перегорнув іще
одну сторінку історії Вишгородської
ЗОШ № 1. 2015-2016 навчальний рік
закінчили 792 учні. Серед них – 41
випускник-одинадцятикласник та
68 дев’ятикласників; 37 учнів – з високим рівнем навчальних досягнень
– отримали похвальні листи.
Директор школи Олег Тимченко привітав педагогів та школярів зі
святом Останнього дзвоника і вручив
грамоти учням-переможцям районних
і обласних олімпіад, МАН, творчих
конкурсів (лідер серед них – випускниця Олександра Пождема) та вчителям,
завдяки яким здобуто перемоги, – Тамарі Рихлик, Юлії Клименко, Наталі
Борисевич, Людмилі Гаврильчиній,
Мілені Гегельській.
Педагогічний та учнівський колектив школи
привітала начальник відділу освіти Вишгородської РДА Тетяна Фороща, подякувавши за плідну роботу та побажавши набратися сил за літо і
в наступному році показати ще вищі результати
навчання.
Випускників вітали першокласники, перші
вчителі Катерина Чабарай та Олена Мельник,
батьки і вся шкільна родина, тричі вигукнувши:
«Вітаємо!»
І злітали в небо голуби – символ миру і мрій!

І злітали в небо голуби

ФОТО — Дмитро ЮРЧЕНКО, архів
ВРГ «Інтелект», спеціально для
«Вишгорода»

Розквітають посмішки, сяють обличчя, всі урочисті і зворушені – настало довгоочікуване учнями спеціальної школи «Надія» свято Останнього дзвоника. Хтось із нетерпінням очікує канікул, хтось завершує
першу сходинку навчання у початковій школі, хтось переходить у
останній клас, а п’ятеро випускників – Микола Григорьєв, Діана Мережа,
Армен Мартіросян, Дмитро Ковшун та Леонід Чичота – переступлять
поріг школи востаннє у якості учня і попрямують у доросле життя.
Підсумовуючи результати роботи закладу за навчальний рік, виступив директор школи Володимир Дука. Молодші школярі, батьки та вчителі
щиро привітали випускників.
Розділити радість свята завітало багато гостей із добрими словами та
подарунками: Андрій Пещерін – депутат Київської обласної ради та Трохим
Іванов – заступник Вишгородського міського голови, Володимир Малишев
– президент Благодійного фонду святої Ольги (див. фото на стор. 1), Ольга
Решетняк – президент Благодійного фонду «Гіппократ» (НА ФОТО), Жанна Кондратюк – завідувач районної ПМПК, Валентина Скора – заступник
директора районної дитячої бібліотеки, Людмила Чуркіна та Ірина Чубарук
– представники міжнародного Благодійного фонду «Жовто-блакитні крила», Дмитро Кондрашкін – представник Благодійного фонду «Україно, я за
тебе», Світлана Ворвинець – директор районного центру соціальних служб
для сімї, дітей та молоді.
Випускники щиро дякували за привітання та подарунки.
Нарешті пролунав дзвоник, сповіщаючи про початок літньої пори –
пори відпочинку та радості, а для випускників – пори переходу до нового
дорослого життя.
Більше фото — див. на сайті газети

Влас. інф.
ФОТО – Валентина ЧИСТЯК,
«Вишгород»

І струмочком проходили одинадцятикласники під
вишитими рушниками – на щасливу долю і удачу.
Випускники у РБК «Енергетик» прощалися
зі школою та вчителями, підготувавши для них
цікаву святкову програму. Класні керівники 11-А
та 11-Б – Галина Петрук і Людмила Школьна із радістю і сумом водночас бажали їм успіхів у дорослому житті і щасливої долі. Раділа за своїх учнів
Галина Яківна – її вихованці Олександра Пождема та Олег Бондар отримали золоті медалі, Роман
Рудницький – срібну.
Більше фото — див. на сайті газети

«Щоб їм завжди в житті усім щастило,
здійміться вгору швидше, рушники!»
Влас. інф.

Останній дзвоник у «Надії»

ЗОШ №1

Вишгородська районна гімназія «Інтелект»
цього
року
випустила
86 четверокласників, 94
Останній шкільний
дзвоник-2016: випускник гімназії дев’ятикласники і 51 одиАндрій Шубенок та учениця
надцятикласника. Останпершого класу Мілана Бондар
ній дзвоник лунав на
шкільному подвір’ї гімназії
двічі: 25 травня — для початкової школи і 27 травня
— для старшокласників (розпочався мирним флешмобом і закінчився вальсом випускників /постановник
— соціальний педагог Світлана Бєльченко; автори сценарію заступник директора з виховної роботи Тетяна
Нагородна та педагог-організатор Ірина Радченко).
Усі номери програми було дуже добре видно і чути –
цього року їх не заступали численні батьки «першачків»
(які масово фотографують своїх чад — кожного індивідуально). Розумну організацію урочистого заходу відчули
всі його учасники — від учнів і випускників до гостей. Серед них: голова Вишгородської РДА Олександр Горган,
керівник апарату Вишгородської ВРДА Леся Махновець,
директор міжшкільного навчально-виробничого комбінату Микола Федірко, головний редактор газети «Вишгород» Марина Кочелісова, а також колишня адміністрація
гімназії (директор Вишгородської міжрайонної виконавчої дирекції Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Людмила Бондарчук і проректор Інституту екології,
економіки та права при Національному педагогічному
університеті ім. М. П. Драгоманова Любов Лісовська) і

багаторічний учитель «Інтелекту», а нині головний спеціаліст закладу післядипломної освіти при Київській ОДА
Олена Альохіна.
Востаннє в якості гімназистів зайшли на шкільне
подвір’я 11-А (класний керівник Ірина Радченко) і 11-Б
(класний керівник Михайло Чабарай) — у вишиванках,
тримаючи руку на серці під час виконання Державного
гімну України. Під батьківськими рушниками — на щастя! — вийшли зі стін рідної школи.
Родинна атмосфера останнього шкільного дзвоника
огорнула й випускний бал (28 травня у РЦТ «Дивосвіт»).
Т. в. о. Вишгородського міського голови Тетяна Бражнікова вручила подяку міськради колективу гімназії та найактивнішим випускникам, які брали участь в усіх шкільних заходах і спортивних змаганнях, а також «срібну»
медаль Владиславу Лозі (11-Б). А далі були привітання,
побажання і зворушливий танок батьків з дівчатами-випускницями — вальс-прощання і водночас запрошення
до нового (дорослого) життя.
Більше фото — див. на сайті газети

ВРГ «Інтелект»

Вальс випускників на шкільному подвір’ї

