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А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?
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Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює:
понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349
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Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» —
Олексій, тел: 063-63-66-387
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XII сесія Вишгородської міської ради VII скликання
Вікторія ШМИГОРА
Третього червня відбулася чергова XII сесія Вишгородської міської ради. За результатами розгляду та
опрацювання профільними комісіями питань порядку денного ряд їх зняли на доопрацювання.
Планували розглянути більше ста питань. Та, попри
намічені плани, розглянули лише сім.
На засідання прийшло близько десяти учасників
АТО. Вони вимагали вирішити питання із законним виділенням їм земельних ділянок. Спілкування проходило на
підвищених тонах. І навіть слова т. в. о. Вишгородського
міського голови Тетяни Бражнікової про те, що питання
про видачу земельних ділянок немає у порядку денному
сесії, не понизили градус розмови.
Зрештою, десятьох військовослужбовців включили
до дорадчої ради при депутатській земельній комісії. Тетяна Бражнікова запропонувала зробити перерву та поспілкуватись із бійцями АТО.
Після перерви депутати розглянули бюджетні питання та затвердили склад комісії з підготовки та проведення інвестиційних конкурсів щодо будівництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення та
соціальної інфраструктури м. Вишгорода, затвердження
її складу та обрання голови комісії. Решту питань розглядали 10 червня.
Про ситуацію із виділенням землі учасникам АТО
та родинам загиблих вишгородців розповідає заступник Вишгородського міського голови Олексій
Рачинський:
«Сьогодні у місті немає вільних земельних ділянок.
Тому, аби забезпечити хлопців землею під забудову, ми
повинні домовитися з одним із крупних землекористувачів, що є на території Вишгородської міськради. Перший
– це Каскад Київських ГЕС і ГАЕС. На днях відбулася зустріч із генеральним директором «Укргідроенерго» Ігорем
Сиротою. Він створив робочу групу і доручив вивчити питання щодо можливості виділення землі учасникам АТО
там, де немає підземних комунікацій «Укргідроенерго».
Але поки що ситуація невтішна, бо вся їхня територія

Депутати «ЗА» виділення
землі бійцям АТО:
шукають альтернативу
вкрита підземними комунікаціями, які забезпечують водопостачання та водовідведення у верхньому акумулюючому басейні і самої підстанції з виробництва електроенергії.
Інший землекористувач – КП «Святошинське лісопаркове господарство», підпорядковане Київській міській раді.
Це підприємство самостійно не може прийняти рішення
щодо відмови від земельної ділянки та передачі її до земель запасу Вишгородської міської ради, тому ми ведемо
перемовини з Київською міською радою з даного питання.
Тільки відповідно до рішення або розпорядження Київської
міської ради зазначена земельна ділянка може бути погоджена, і тоді можна буде виносити на сесію міської ради питання щодо її прийняття до земель запасу Вишгородської
міської ради з подальшою передачею учасникам АТО.
Наступний землекористувач – Київська лісова науково-дослідна станція. Ми вже неодноразово спілкувалися з її представниками. Але компетенція зміни земель
лісогосподарського призначення належить Кабінету Міністрів України. Сьогодні це зробити майже неможливо.
Четвертий великий землекористувач – військова
частина, яка знаходиться у західній частині Вишгорода. І
є певна територія, не обгороджена військовою частиною,
яка може бути використана для індивідуальної житлової
забудови. Зараз ми вивчаємо юридичні можливості по
цьому питанню, оскільки ці землі є землями оборони.
Ось такі чотири землекористувачі, чотири шанси,
чотири варіанти чи напрямки, по яких можемо рухатись.
Облік заяв на отримання земельних ділянок ведеться
у 25-ому кабінеті адмінбудинку (1-й поверх).
Нині зареєстровано 187 учасників АТО (заяви з цільовими призначеннями для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд).
(Докладніше чит. у наступному номері)

Бути сильним – це круто
Влас. інф.
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Рішення Апеляційного суду
оскарженню не підлягає
Феміда прозріла

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

9 червня Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу захисту
мера Вишгорода Олексія Момота
на рішення Печерського суду столиці про взяття під варту з можливістю внесення застави. Крім
того, суд скасував рішення про відсторонення мера від посади до 15
червня ц. р. та арешт майна, вилученого при затриманні.
При розгляді справи адвокат захисту Олександр Байдик заявив, що
справа сфальсифікована, а заявника
Дмитра Семенчука взагалі не існує.

Він повідомив, що сторона захисту
звернулася до Національного антикорупційного бюро України, щоб перевірити дії прокурорів.
Прокурори Валерій Котковець
і Ігор Чемерис висловили протест
проти такого рішення суду. Зокрема,
Котковець заявив, що свідка засекретили СБУ Луганської області і його
допитувати не потрібно.
За словами судді, головуючого у
колегії суддів, рішення Апеляційного
суду оскарженню не підлягає.
Переповнена вишгородцями зала
судових засідань вибухнула оплесками та емоційними вигуками «Слава
Україні!»

Воркаут
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У Вишгороді відбувся Чемпіонат Київської
області зі стріт воркауту, головними організаторами якого стали Валерій Тимченко («Спілка
Жукинської Молоді»), Андрій Пещерін (Спортивне об’єднання «Молода Країна») та Сергій Пінчук
(ТОВ «Велесгард») за підтримки народного депутата України Ярослава Москаленка. Спортивний координатор змагань — Олег Ковшун.

аФішка
ВИШГОРОДСЬКА РДА
ТА ЦЕНТР «СПАДЩИНА» ЗАПРОШУЮТЬ
12 червня (нд) о 14:00 – лекції професора В.
Кушерця «Т.Г. Шевченко і Україна – від минулого
до сьогодення» та поета В. Василашка «Українська мова – як засіб употужнення духовного розвитку України» (РБК «Енергетик»). Довідки за
тел: 067- 459- 31-56
ЛЕКЦІЯ
16 червня (чт) о 14:00 у Музеї давньоруського гончарства (вул. Межигірського Спаса, 11) –
лекція кандидата с/г наук М. Макаренка «Історія і
проблема клімату. Глобальне потепління»

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Він пам’ятник собі звів ще за життя

Пам’ятаємо
Валерій ВИГОВСЬКИЙ, Юрій КОЛОДЗЯН,
депутати Вишгородської міськради

Уже рік, як немає з нами Віктора Олександровича Решетняка. Нашого мера, який був головою в усьому. Батька
й наставника, який своїми рішеннями й діями випередив
час, започаткувавши нову епоху в історії Вишгорода як сучасного європейського міста.
Відчутно бракує його голосу в стінах міськради, такого
привітного і врівноваженого, але водночас рішучого й непохитного. Не вистачає часом його присутності, коли він одним
словом або ж навіть поглядом міг умить вгамувати пристрасті
й вольовим рішенням розвернути ситуацію у бік конструктиву.
Ні, він не був ангелом (як, зрештою, кожний із нас). Характер мав непростий, йоржистий. Але він щиро й неприховано
любив своє місто та його мешканців. І як справжній хірург-професіонал та мер-господарник тонко відчував усі його «больові» місця й без вагань робив «надрізи», випорскуючи «гній».
Він був криголамом, який, незважаючи на будь-які перешкоди, прокладав дорогу в майбутнє. Він пройшов «гарячі»
точки, сповна пізнавши ціну життя, і його неможливо було поставити на коліна або ж обернути на кишенькового очільника.
«Не дочекаєтесь!», — завжди реагував на будь-які спроби загнати його в рамки чи підім’яти під себе.
Віктор Олександрович умів почути людей, слушні думки. Втім, останнє рішення завжди було за ним. Як і належить
справжньому керівникові, який не боїться брати на себе відповідальність. Він не ховався за спини підлеглих, за проплачених
мітингуючих, не шукав легшого шляху. А, зваживши думки більшості, позицію громади, – віднаходив «золоту» середину.
Він не боявся визнати помилки. Але на все мав своє бачення, свою точку зору, яка мало в чому розходилася з інтересами
його улюбленого Вишгорода. І головне — умів, незважаючи на
обставини, на тиск впливових осіб згори, на політичні інтриги з
боку частини депутатів, це бачення відстояти і втілити в життя.
Він творив і отримував від цього насолоду. І часто — наперекір багатьом. Дві каденції, одна з яких неповна, — і місто
розворушилося, змінилося, загравши колоритними барвами

Мене вражала його
надзвичайна харизма

оновленого архітектурного дизайну. Він залишив по собі освітлені вулиці й упорядковані прибудинкові території — зі зручними
лавочками та ганками, нові сквери й площі, вимощені тротуари
й укладені дороги. Своєрідною візитівкою міста стали новозведені в центрі пам’ятник небесним покровителям Вишгорода —
страстотерпцям Борисові й Глібу та Алея містам-побратимам. А
наші діти та онуки ще довго бавитимуться на збудованих за його
вказівкою безпечних і ошатних майданчиках, Галявині казок, у
скейт-парку чи біля скульптурної композиції бегемотиків.
За дев’ять років на посаді мера він став душею міста. Завжди усміхнений і бадьорий, відкритий і доступний, людяний
та доброзичливий, Віктор Олександрович світанки зустрічав
по дорозі на роботу. Не ховаючись за вікнами дорогої іномарки, а пішки, у спілкуванні й діалогах. Усе життя — для людей і
з людьми. Де ще у світі місто мало мера, який міг о 6-й ранку
з’явитися в лікарні, не відмовляючи у кваліфікованій допомозі
чи консультації пацієнтам, а о 8-9-й – уже проводити виробничі
наради в своєму кабінеті?.. І саме завдяки його невичерпній
енергії та зусиллям про Вишгород сьогодні знають у світі, як
про місто, яким захоплюються і до якого прагнуть приїхати.
Віктор Решетняк був переповнений новими ідеями й планами. Усвідомлюючи, що Вишгород — славний своєю історією і традиціями, героїчним минулим та епохальними віхами,
він прагнув надати місту більш вагомого статусу. Із болем ділився, що мало де ще є у світі таких чудових місцин із первозданною красою на крутосхилах Дніпра, які зачаровували
Шевченка й Гоголя, де б так тісно перепліталися тисячолітня
духовність та нерукотворна благодать. І внутрішньо страждав,
коли кон’юнктурники задля власних інтересів часто «кромсали» перспективні наміри з покращення міського обличчя.
Утім, він непохитно вірив, що Вишгород здатний дивувати,
зачаровувати й підкоряти серця. І цю віру вселяв в інших, надихаючи й ведучи за собою. Він став повноцінним місіонером,
несучи слово про Вишгород на Захід і на Схід, — унікальна
доля з рідкісним даром!
Ніщо не могло спинити його невтомної ходи. Хоча й у цієї
авторитетної та сильної духом людини з’являлися час від часу
вагання. Віктор Олександрович не мав у Вишгороді конкурентів,

Навіть тоді, коли із ста
залишався хоча б один шанс

Тетяна БРАЖНІКОВА,
т. в. о. Вишгородського міського голови

Володимир ЛІСОГОР,
депутат Вишгородської міської ради

Мені не довелося працювати пліч-опліч з Віктором Олександровичем Решетняком. Але при зустрічах мене завжди
вражала його надзвичайна харизма та
внутрішня позитивна енергетика.
Нова команда мерії має свої амбітні
плани і задуми, але на мою думку, це не
виключає можливості завершення добрих
справ, започаткованих попередньою владою. Це нормальна європейська практика:
не заперечувати попередні здобутки, а примножувати їх новими. Саме завдяки цій тезі
Європа живе стабільно і заможно. Так, на
мою думку, має жити і наша вишгородська
громада.

Віктор Олександрович Решетняк,
як
ніхто інший, надзвичайно цінував людське
життя. Хірург від Бога, він брав на себе чужий біль, в операційній боровся за кожне
життя до останнього, навіть тоді, коли із ста
залишався хоча б один шанс.
Зі своїми лікарськими принципами відповідальності, конкретності він і працював у міській
раді.
Для мене Віктор Олександрович назавжди
залишиться взірцем високого професіоналізму, відданості справі, беззаперечної принциповості та безмежної людяності.
Висловлюю глибокі співчуття рідним і
близьким, поділяю біль і сум.

До уваги внутрішньо переміщених осіб

Пенсія — через «Державний ощадний банк України»
Оксана ТАРАСЕНКО,
начальник управління
Пенсійного фонду України
у Вишгородському районі
17 березня ц. р. набрали чинності зміни до Постанови Кабінету
Міністрів України «Про здійснення
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» від 05.11.2014 №
637, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2016
№ 167. Згідно цих змін, призначення та продовження виплати пенсій
внутрішньо переміщеним особам
здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно
з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи, затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509.
Починаючи з 1 липня 2016 р. виплата пенсій, що призначені внутрішньо
переміщеним особам, здійснюється
через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Державний ощадний банк
України».
Для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними
особами, та виплати їм пенсій здійснюється емісія платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, із
зазначенням на них графічної та елек-
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тронної інформації про власника та
його електронного цифрового підпису.
Строк дії карток, які одночасно є
пенсійним посвідченням, встановлюється до трьох років за умови проходження
фізичної ідентифікації клієнта в установах ПАТ «Державний ощадний банк
України» перші два рази кожні шість
місяців, у подальшому – кожні 12 місяців. Після завершення строку дії картки
вона перевипускається за рахунок ПАТ
«Державний ощадний банк України».
За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачів пенсій
«Державний ощадний банк України»
зупиняє видаткові операції за поточним рахунком до моменту звернення
клієнта. Зазначені виплати припиняються з місяця, наступного за тим, у
якому завершився строк дії довідки
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. У разі продовження
строку дії довідки зазначені виплати
поновлюються.
Відтак — усім внутрішньо переміщеним особам, які переселились із
Донецької та Луганської областей на
територію Вишгородського району та у
яких виплата пенсії здійснюється через
поштові відділення або інші банківські
установи, для подальшої виплати пенсії необхідно терміново відкрити рахунок у ПАТ «Державний ощадний банк
України» та звернутися до управління
Пенсійного фонду України у Вишгородському районі.

окрім заздрісників та критиканів,
що прагнули перейняти лаври
чужої слави та бачили в ньому
основну перешкоду до крісла, яку
вони ніколи б не змогли подолати.
Тримати удари він умів, як
і приховувати за невичерпним
оптимізмом внутрішні переживання від несправедливих нападок і огидних наклепів, що значно активізувалися напередодні
чергових виборів. Брехні не боявся, лише в тісному колі питав:
«За що?» І додавав: «Хай би самі щось зробили, тоді б зрозумів… Але де ж їхні справи?..»
Він дійсно був сильною людиною. Та підступні крапля за
краплею — і серце, таке волелюбне й широке, щире й відрите, не витримало лавини цькування. Все життя рятуючи інших,
себе захистити не зміг. І наша провина в тому, що вчасно не
закрили собою, не відстояли, не підставили плече, десь боязливо промовчали. Не говорячи вже про тих, хто влаштував оте
мерзотне й безжальне критиканство.
Та Віктор Олександрович був настільки неординарною особистістю, настільки багатогранною, що навіть заздрісники не
змогли осягнути його сповна. Тонни вилитого бруду не зупинили
народної любові вишгородців, які багатотисячною хвилею, з квітами й неприхованим сумом в очах вийшли проводити в останню
путь свого очільника. І це була не траурна хода, а всезагальне
заслужене вшанування Великої Особистості з великим серцем,
яка стала справжнім Батьком і Порадником для багатьох.
На Сході кажуть: реальну ціну людини пізнаєш після її смерті. Але ціну Віктора Решетняка багато хто пізнав ще за його життя. Тисячі подарованих і врятованих життів, відроджене місто і
чітко окреслена перспектива. Він пам’ятник звів собі ще за життя, золотими літерами вписавши своє ім’я у літопис міста. І наше
завдання, як гідних послідовників, — не дозволити поховати в
сесійних чварах та кулуарних протистояннях виношені Віктором
Олександровичем ідеї і плани, а мудро продовжити його починання.

У нього було багато ідей і планів
Богдан РУДЕНОК,
Дмитро КОРНІЙЧУК,
депутати Вишгородської міської ради,
Олександр СКОРОБАГАТИЙ
Рік тому раптово і зовсім неочікувано
відійшов у вічність Віктор Олександрович
Решетняк – людина щирої душі, залюблена у життя, в людей, у своє місто, наш мер
і наш наставник. Адже і його життєвий
шлях, і його вчинки багато нас навчили.
Поруч із ним завжди було просто і легко
– він порадить, підкаже, підтримає. Це допомогло кожному з нас стати впевненішим,
проявити себе, реалізувати свої здібності.
У нашій пам’яті Віктор Олександрович
назавжди залишиться веселим і життєрадісним, хоча й вимогливим та принциповим
водночас. Особливо, коли йшлося про про-

блеми міста. Але він завжди цінував розумні ініціативи. Так було, коли підтримав
Олександра Скоробагатого (тодішнього депутата) в ідеї спорудження бювету по вулиці
Н. Шолуденка. Його вводили в дію вже без
міського голови. Але й сьогодні, набираючи
цілющу артезіанську воду, чуємо від людей
слова подяки Решетняку.
Він умів дружити, тому до Вишгорода
із задоволенням приїздили зарубіжні гості
із міст-побратимів. Більшість із них стали
справжніми друзями.
Він мав ще багато ідей і планів, аби наше
місто зробити кращим, сучаснішим, значимішим. Як лікар – мав унікальний дар зцілювати тіло і душу, дарував життя.
Звісно, без нього осиротіла родина –
дружина, діти, онуки. Ми – разом із вами –
шануємо, пам’ятаємо…

Не чекати милостині, братися до роботи самим
Протестні настрої
Ольга ДЯЧЕНКО,
член районної
ветеранської організації
У нинішній непростий і економічно нестабільний час найбільше потерпають малозабезпечені верстви населення – інваліди, пенсіонери,
ветерани війни і праці, інваліди. Протестні настрої знедолених українців збурює сьогоднішня
політика керівництва держави та уряду, спрямована на обмеження прав і свобод, передбачених
Європейською конвенцією прав і свобод людини, конституційних прав громадян України, на
скасування соціальних пільг та згортання визначених законодавством гарантій (перерахунки
пенсій, житлове і медичне забезпечення, зокрема спеціальні ветеранські аптеки з доступними
цінами тощо).
Саме ці болючі питання нещодавно розглядали на засіданні районної організації ради ветеранів, під час якого її голова Таміла Орел підкреслила, що в планах роботи на травень враховані
рекомендації резолюції Пленуму Київської обласної організації «Про підсумки роботи VII з’їзду
Організації ветеранів України та відзначення Дня
пам’яті і скорботи 8 травня і Дня перемоги 9 травня». А голова Вишгородської міської ветеранської
організації Петро Жуланов закликав не платити за
постійно та необґрунтовано зростаючими захмарними тарифами на комунальні послуги.
Неабиякий інтерес викликало питання про безкоштовний автобусний проїзд по району та з Києва до Вишгорода людей поважного віку. Ветерани
вважають: щодо перевізників треба радитися з
громадою.

Старше покоління зробило неоціненний внесок
у Перемогу над фашизмом у Другій світовій війні,
у відбудову народного господарства у повоєнний
період, утвердження незалежної Української держави. Сьогодні ветерани війни, праці та військової
служби спільно з Товариством Червоного Хреста
України, службами Міністерств соціальної політики
та охорони здоров’я України планують об’єднати
зусилля волонтерів, воїнів-інтернаціоналістів та
учасників АТО щодо морально-психологічної підтримки, надання соціальної адресної допомоги ветеранам, інвалідам, учасникам війни, бойових дій
та інших категорій людей, які цього потребують.
Ми не чекаємо милостині, а робимо все, що в
наших силах (а наш досвід і активна життєва позиція не дозволяють бути осторонь життя країни).
Ветеранські організації удосконалюють роботу
з патріотичного виховання
молоді, вишукують
нові форми і методи, не забуваючи про кращі
традиції старших поколінь, тримають постійний
зв’язок із засобами масової інформації. На виконання Закону України «Про увічнення Перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945
р. р.» — разом із місцевою владою – опікуються
збереженням у належному вигляді пам’ятників,
братських могил, меморіалів тощо. У День матері
в районній ветеранській організації привітали Любов Маковецьку — матір загиблого в Афганістані
сина Олега.
Ми активно співпрацюємо з місцевою владою,
котра відзначає нашу роботу. Голова Вишгородської РДА Олександр Горган посприяв матеріальному заохоченню 18 голів первинних ветеранських
організацій. Депутат Київоблради Андрій Пещерін
активно долучається до благодійництва. Міська
рада влаштувала ветеранам обід на честь свята
Перемоги.

Наше місто

Вишгород
Кому «зелене світло»?

Відкриті торги

Набережна пішохідна.
Проїзд дозволено…

11 червня

За результатами тендеру

Влас. інф.
ФОТО – Вікторія ШМИГОРА,
«Вишгород»

Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського
міського голови
Залишається проблемним
питання щодо руху машин на
пішохідній зоні набережної Київського водосховища: мешканці міста хочуть, аби вона була пішохідною,
а розташовані там організації просять проїзду хоч для декількох службових автомобілів.
Але, допоки ще не дійшли кінцевого висновку в цьому питанні, нагадую, що у вихідні проїзд
по набережній дозволено тільки працівникам Київської ГЕС та віндсерфінгістам із обладнанням.
Усім іншим автомобілям проїзд заборонено. У
будні дні тільки до 18:00 год. проїзд відкрито для
підприємців, які мають дозвіл.
Про подальший хід вирішення питання буде
повідомлено додатково.
Щиро дякую мешканцям Вишгорода за розуміння!
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Проводяться
дослідження
Увага!
води
Виконавчий
комітет
Вишгородської міської ради
повідомляє, що Вишгородським районним відділом
лабораторних
досліджень
безкоштовно проводяться
лабораторні
дослідження
води із шахтних та трубчатих колодязів, яку використовують для пиття та приготування їжі дітям до 3-х
років.
Доставляти проби води
на вміст нітратів необхідно в
скляній тарі ємністю не менше 0,5 літра з 01.06.2016 по
30.06.2016 (з 9:00 до 13:00)
до Вишгородського районного
відділу лабораторних досліджень за адресою: смт Димер,
вул. Косарєва, 14.

9 червня за результатами тендеру, проведеного
на виконання «Програми
відпочинку та оздоровлення дітей на 2016 рік» т. в. о.
Вишгородського міського
голови Тетяна Бражнікова
підписала договір із ТОВ
«Телець» (оздоровчий заклад «Молода Гвардія»).
Загалом заявки на тендер
подали 11 учасників. Після
детального вивчення усіх пропозицій комітет конкурсних
торгів обрав найоптимальніший варіант у співвідношенні
ціна-якість.
Інформацію про тендер
розміщено на офіційному
загальнодержавному
вебпорталі «Державні закупівлі».

Реалізація житлових прав мешканців гуртожитків – без обмежень
Законодавчі ініціативи
Ганна БУЛГАКОВА,
депутат Вишгородської міської ради
(За інформацією із веб-сайту Верховної Ради України)
Приватизаційні процеси, що розпочалися й успішно
проходять в нашій державі, торкнулися й гуртожитків,
але через відсутність відповідних законодавчих актів чи
їхню недосконалість виникли певні труднощі.
27 листопада 2014 р. народні депутати України А. В.
Шинькович (заступник голови Комітету Верховної Ради
України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, керівник робочої групи «Гуртожитки»), С. І. Скуратовський (голова Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства)
та інші зареєстрували проект Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (реєстр.
№ 1076). Необхідність його була зумовлена системними порушеннями житлових прав мешканців гуртожитків, складністю реалізації права приватизації житлових приміщень, що
передбачено ЗУ «Про питання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» № 500-VI від 04.09.2008
р., та ін.
Аналіз скарг і звернень мешканців гуртожитків до народних депутатів України свідчить про проблеми, що потребують
розв’язання. Особливо критична ситуація – з дотриманням
житлових прав громадян, які мешкають у гуртожитках, включених до статутних капіталів товариств під час масової приватизації в 1990-их роках. Варто зазначити, що до прийняття Закону № 500-VI заборонялося приватизовувати житлові
приміщення в гуртожитках.
Тож члени робочої групи «Гуртожитки» і підготували законопроект (реєстр. № 1076), який би заповнив прогалини

Спорт і туризм

правового регулювання у частині більш чіткого визначення
відповідних термінів і понять та умов і порядку передачі у
комунальну власність гуртожитків, які було включено до
статутних капіталів акціонерних товариств, створених у
процесі приватизації та корпоратизації.
Із моменту реєстрації законопроекту у ВРУ його було суттєво доопрацьовано авторами (17.07.2015 р. до Парламенту
подано доопрацьований варіант), у листопаді 2015 р. – прийнято Верховною Радою у першому читанні, а 20.04. 2016 р.
– у другому читанні та в цілому.
Відповідно до вимог Конституції України та Регламенту
ВРУ, на початку травня 2016 р. уже як Закон України його
було направлено на підпис Президентові, а наприкінці травня
– повернуто до Парламенту з вето Президента України – для
скасування та з відповідними пропозиціями.
Президент зазначив, що законопроект, який надійшов до
нього на підпис, містить норми, котрі можуть призвести до порушення прав мешканців гуртожитків через невідповідність
Конституції та законам України.
Так, Законом України від 20.04. 2016 р. до категорії громадян, на яких не поширюється дія ЗУ «Про забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», віднесено
громадян, які мешкають у гуртожитку, але не перебували (не
перебувають) у трудових (службових) відносинах із підприємством (організацією), яке надало їм право проживати в гуртожитку, або мешкають у гуртожитку без офіційної реєстрації
місця проживання. Тобто встановлюються обмеження щодо
реалізації права на приватизацію жилих приміщень.
Крім того, ЗУ від 20.04 2016 р. встановлюється, що після
створення власниками житлових та нежитлових приміщень у
гуртожитку ОСББ – відповідно до закону зміна статусу гуртожитку забороняється.
Президент зауважує, що ні Житловим кодексом Української РСР, ні Законом України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» не врегульовано

рядженням від 18
березня 2016 р.
№ 69, призначений директором КП
«УФКС» Вишгородської міської ради. На цій
посаді згідно із контрактом у наступний рік
маю на меті: провести незалежний фінансовий аудит підприємства; прийняти Статут КП
у новій редакції із вдосконаленою структурною формою, що відповідає сучасним нормам; прийняти принципові програми роботи
у сфері молодіжної справи, спорту, туризму
у Вишгороді із залученням фінансування
фондів, профільних спортивних федерацій,
бюджетів різних рівнів; впровадити традицію раз на рік проводити місяць громадської
думки та ініціативи в питаннях молоді, спорту
і туризму; провести конкурс ідей (проектів),
найцікавіші– включити до програм та відзначити авторів.
Серед напрямків – робота з молоддю:
сприяння організації молодіжних дворових
команд з метою популяризації здорового
способу життя, фізичного виховання, затвердження особистої позиції відповідальної
людини, допомоги батькам в самоорганізації
домоуправління із розумінням перспективи покращення життя і самоствердження як
учасника процесу; дворові команди з мініфутболу та гімнастичного троєборства (підтягування, підйом переворотом, віджимання
на брусах); традиційні недільні змагання;
молодіжна участь у приведенні до ладу дворових фізкультурних комплексів із їх удосконаленням; сприяння відродженню традиційно розвинених у Вишгороді технічних гуртків
авіа- та судномодельного спорту; підтримка

Діємо в інтересах громади

Олександр
БАЛАНЮК, командор
Громадського
крейсерського яхтклубу «Енергетик» ім.
Г. І. Строкова, віцепрезидент Київської
обласної федерації
вітрильного спорту,
яхтовий капітан,
інструктор-наставник,
депутат Вишгородської міської ради
VI та VIІ скликань, директор КП «УФКС»
Вишгородської міської ради
Я виріс у сім’ї гідробудівельників у
нашому славному Вишгороді. Пам’ятаю
його з дитинства, як затишне, дуже красиве місто. Навколо – ліс, річка, Київське
водосховище. Захопився вітрильними
яхтами. Закінчив школу, служив у Збройних силах, навчався в академії. Здобув
професію моряка. Багато подорожував
світом, працюючи в морі. Навчався, цікавився, як хазяйнують у господарствах та
керують у таких, як Вишгород, невеликих
морських містах розвинених країн. Милувався досконалою розбудовою, красою,
розумним збереженням історичних і природних особливостей міст. А повертаючись додому, прагнув будувати красиве
життя в Україні, у рідному Вишгороді.
У 2010 році з цією метою балотувався і
був обраний депутатом Вишгородської місь-

кої ради. Сподівався, цього достатньо, аби
ефективно працювати на користь міста, розвивати спорт, втілювати мрії про здорове і
красиве життя городян. Але, зіткнувшись із
тотальною брехнею у владі, корупцією, розкраданням землі та бюджетних коштів, став
на шлях боротьби із беззаконням, за права
та інтереси громади.
Перебуваючи депутатом в опозиції до
міської влади, чітко усвідомив: щоб змінити життя людей на краще, треба разом із
порядним, чесним, компетентним мером
об’єднати в міській раді депутатів – справжніх патріотів Вишгорода!
Тож, балотуючись під час наступного скликання, ставив за мету запровадити
традицію влади – працювати і діяти лише в
інтересах громади! Аби зробити неможливими в міській владі хабарництво, розкрадання
землі та коштів громади, зробити Вишгород інвестиційно привабливим для бюджето-наповнюючого бізнесу, що додатково
створить робочі місця і розвине соціальну
інфраструктуру; створити умови для розвитку зеленого, водного туризму, розбудови
місць відпочинку городян уздовж водойм
та у лісопарках, умови для втілення в життя
проекту з інвестиціями «Національний вітрильницький центр України» на Київському
морі, об’єднавши яхт-клуби на лівобережній
дамбі в сучасну структуру; реалізувати ряд
соціальних програм.
Обраний
депутатом
Вишгородської
міської ради VIІ скликання. Згідно з розпо-

питання надання та зміни статусу гуртожитку. Водночас відповідно до ЗУ «Про особливості здійснення права власності
у багатоквартирному будинку» його положення застосовуються до відносин, що виникають у процесі реалізації прав
та виконання обов’язків власників житлових та нежитлових
приміщень у гуртожитках, на які поширюється дія ЗУ «Про
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (ч. 2 ст. 2).
Законом від 20.04. 2016 р. також пропонується органам
місцевого самоврядування надати повноваження видавати
дозволи на проживання у гуртожитку відповідно до Цивільного кодексу України. Проте зазначеним кодексом це питання
не врегульовано.
На думку Президента, це створює невизначеність або недовершеність правового регулювання. Крім того, реалізація
низки положень Закону пов’язана з виконанням Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад. (Загальнодержавна цільова
програма передачі гуртожитків у власність територіальних
громад на 2012-2015 роки (Закон України від 21 червня 2012
р. № 4995–VI) припинилася 31 грудня 2015 року, нова ж
Загальнодержавна цільова програма на 2016-2019 роки ще
не розроблена, тому й у Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» видатки на фінансування відповідних заходів не передбачено.)
Отже, реалізація положень прийнятого Закону України від
20.04 2016 р. потребуватиме додаткового фінансового ресурсу Держбюджету. Зокрема, орієнтовний обсяг коштів, затверджений Загальнодержавною цільовою програмою передачі
гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015
рр., становив 1 224,4 млн грн, з них із Державного бюджету –
612,2 млн грн, з місцевих бюджетів – 612,2 млн грн.
На сьогодні – слово за Верховною Радою України: чи подолає вона вето Президента, чи прислухається до його зауважень і доопрацює Закон.
скаутського руху; організація молодіжного
наметового табору; проведення навчання з
програми виживання в екстремальних умовах та надання першої домедичної допомоги
постраждалим.
Спортивний напрямок: реформа спорту
спрямована на роздержавлення і невтручання у програми розвитку спорту профільних
федерацій. Розвиток спорту на місцях повинен впроваджуватись у спортивних клубах,
фізкультурно-спортивних товариствах, громадських об’єднаннях. Одним із пріоритетних завдань підприємства бачу реконструкцію існуючих та розбудову нових об’єктів
фізкультурно-спортивного призначення як
комунальної, так і приватної власності. Із
міського бюджету передбачається фінансування виключно дитячих груп традиційно
розвинених видів спорту у Вишгороді у складі КДЮСШ.
У напрямку туризму: провести роботи з
виявлення і розробки цікавих туристичних
та краєзнавчих маршрутів; обладнати місця
активного відпочинку та зеленого туризму
силами волонтерів, за допомоги зацікавлених комерційних структур і влади міста;
спрямувати туристичний збір, як місцевий
податок на розвиток туристичних програм;
розробити і впровадити чартерний маршрут
для прогулянкових яхт із стоянками на Київському морі, о. Великий та о. Муромець; обладнати легкі туристичні бази, кемпінги, автотрейлерні стоянки у мальовничих місцях із
збереженням аутентичного ландшафту. І це
далеко не все, що бажається зробити. Роботи багато! Тож закликаю разом працювати на
благо рідного міста та його громади.
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Сторінками історії

Феофано — теща Володимира Великого
Володимир ТКАЧ
Як свідчать літописи, при дворі київських князів протягом 300 років перебувало дуже багато іноземних принцес, царівн, королівн, княжних практично всіх правлячих
династій Європи. Це були княжі дружини і невістки. А започаткував династичні шлюби Володимир Великий — шалений любитель жінок. За своє життя метросексуальний
князь мав 700 наложниць, шість законних дружин і безліч швидкоплинних зв’язків, як із заміжніми жінками так
і цнотливими дівчатами. Ненаситний Володимир жив за
принципом: «Де умножиться гріх, там ряснітиме благодать». Хто тепер знає, скільки по району ходить нащадків
Рюриковичів? Це питання до генетиків, а ми поговоримо
про найяскравішу його дружину, константинопольську
принцесу Анну, яка привела до християнського світу
слов’янського варвара Володимира.
Історія їхнього шлюбу далеко не романтична. У них не
було ні солов’їних ночей, ні рожевих світанків. Все продиктувала політична доцільність. У ті часи Візантійська імперія по
праву вважалася супердержавою, як сьогодні, скажімо, США.
Заздрість охопила князя русів, і йому заманулося підняти свій
владний статус до рівня імператорів. Язичницькому вождю це
можна було здійснити лише в один спосіб — військовою силою. Але пам’ятаючи, як візантійці відлупцювали на Дунаї його
батька Святослава, Володимир мудро вирішив «відкусити в
імперії заморську кримську провінцію».
Таким чином, у 987 році було анексовано Крим і його столицю Корсунь (Херсонес). Далі київський князь висунув візантійцям свої умови: віддати заміж за нього сестру імператора,
сприяти торгівлі тощо. Ослаблена на той час імперія була
змушена задовольнити ультиматум варварського князя. Але
з умовою: прийняти християнську віру. Володимир погодився.
Ось так, саме завдяки жінці православ’я зайшло на Русь.
Приїзд Анни до Києва справив велике враження на місцевих. Гламурна заморська принцеса вражала елегантними
шатами з шовку, вишуканим макіяжем, манікюром, а тонкий
звабний аромат нечуваних східних парфумів паморочив голови київських мужів. Саме Анна і стала законодавицею моди
на Русі.
З появою Анни у Києві та інших містах розпочалося капітальне будівництво храмів і монастирів. Вона запросила на
Русь грецьких зодчих, іконописців та книжників. За переказами, саме Анна Візантійська привезла до Києва.
Чудотворну ікону Божої Матері, написану апостолом і
євангелістом Лукою, яка нині зберігається у м. Холм.
За своє київське життя Анна народила Володимиру доньку
Марію, яка в майбутньому стане польською королевою.
У старослов’янських літописах про цю жінку сказано дуже
мало. Пояснити це можна тим, що дружина князя була скромною жінкою, не брала участі у заколотах і змовах і тому на
сторінки скандальних хронік не потрапила.
Наша оповідь про Анну буде неповною, якщо не згадаємо
її матір, тещу Володимира — візантійську імператрицю Феофано.
Як тільки не називали стародавні історики цю жінку! Не-

Земляки

земна богиня і імператорська шльондра, сонцеподібна красуня і констанитопольська блудниця, незрівнянна фея і безжалісна вбивця і т. п.
І дійсно, ніхто з жінок у світовій історії не міг зрівнятися
з Феофано чародійною вродою, витонченими інтригами й організацією двірцевих переворотів. Куди там до неї Клеопатрі,
Олені Прекрасній, мадам де Помпадур та іншим особам. Три
імператори Візантії лежали біля її ніг! Вона крутила-вертіла імперією, як хотіла. А розпочиналося все так.
Якось царевич Роман, син імператора Костянтина VII, разом із друзяками-мажорами забрів до занедбаного шинку на
околиці Константинополя хильнути винця. Зайшов і закляк:
шинкарю допомагала поратися донька — неймовірна красуня: граційна, зваблива, хтива. Пізніше злі язики твердили,
що Анастасія, так її звали, підробляла в шинку ще й тілом.
Можливо, й так, бо красуня дійсно обожнювала витончений
секс — свою непереможну зброю, але зачарований Роман уже
не мислив свого життя без неї. Невдовзі фатальна краля, всупереч волі батьків, стає дружиною Романа й обирає собі нове
ім’я — Феофано, тобто «обрана Богом».
Ось тут і почав хвацько закручуватися двірцевий сюжет.
Несподівано для всіх помирає старий імператор Костянтин VII.
У палаці придворні впевнені: отруєння — справа рук Феофано. Імператором стає її чоловік Роман ІІ. Це був слабовольний
керманич держави, тому поступово вся необмежена влада перейшла до рук цієї пристрасної, невгамовної красуні. І вона
досить вправно управляла імперією: замінила корумпований
вищий держапарат, повиганяла опозиційних чинуш, інтриганів-царедворців, родичів чоловіка тощо. Ось таку б жінку нам
в Україну!
Майже сім років Феофано насолоджувалася владою і розкішним життям. Вона встигла народити Роману двох синів і
двох доньок. Остання донька Анна — майбутня київська княгиня. І все було б добре, якби раптово не помер чоловік. Інша
жінка може б і скорилася долі, але тільки не Феофано. Керучи
імперією від імені малолітніх синів, вона з метою збережен-

Вишгород
ня влади зробила своїм коханцем прославленого полководця
Никифора Фоку. Неймовірний факт: суворий воїн-монах, який
цурався жінок і вів аскетичний спосіб життя, закохався, мов
підліток цю рокову красуню. Він не просто її любив, а обожнював. Феофано зробила так, що Никифора проголосили
імператором, і він негайно оженився на ній. Цей, раніше заощадливий чоловік, сп’янілий від сліпучої вроди і чарів Феофано, осипав її неймовірними подарунками: вбранням, золотом і
діамантами, дарував палаци і вілли. Десять років тривало це
любовне безумство Никифора.
Але Феофано відверто нудьгувала. Вона ніколи не любила
цього чоловіка. І на горизонті з’явився новий коханець — племінник імператора Іоанн Цимісхій — спокусливий мачо, але
талановитий полководець. Мине зовсім небагато часу — і коханець, запаморочений чарами Феофано, здійснить кривавий
двірцевий заколот і проголосить себе імператором. Але цього
разу Фортуна відвернулася від красуні. Церква чітко продиктувала Іоанну: або влада, або Феофано. Коханець обрав владу.
Феофано запроторили до монастиря, але невдовзі вона
тікає звідти і зустрічається з Іоанном.
Одним поглядом своїх прекрасних очей вона підкорила,
полонила Цимісхія, він уже розтанув, позабув усе на світі, і
якби його силоміць царедворці не витягли із зали, то безумовно Феофано осідлала б його навіки.
Красуню знову відправили до монастиря в далеку Вірменію на довгі шість років, доки не помер Цимісхій. За великим
рахунком, ця жінка щиро кохала лише цього зрадника, якого
зробила імператором, вірила мерзотнику.
А, уявімо собі, що ця честолюбна, спокуслива і розбещена імператриця попросилася відбувати заслання в Київській
Русі у доньки Анни і зятя князя Володимира? Навіть страшно подумати! Однозначно історія Русі була б іншою і вочевидь карколомною. Володимир, ненаситний до жінок, не зміг
би втриматися перед фантастичними принадами заморської
звабниці. Такого хтивого зятя Феофано приборкала б одним
мізинчиком.
Оженившись на Анні, Володимир погодився допомогти візантійському імператору придушити заколот опозиції. А якби в
Києві ним верховодила Феофано, то хтозна як би обернулася
ця подія. Чародійка залюбки могла переконати Володимира
здобути візантійський трон. І він би клюнув на цього живця!
Вона як гнучкий політик і спритна інтриганка могла підняти
арабів на війну з Константинополем і паралельно організувати
похід із Русі об’єднаної армії русичів і найманців-варягів. Ця
жінка могла легко залучити до експедиції навіть племена диких печенігів і з тріумфом увійти в підкорений Царгород. Повторюся: не було на ті часи такого державного мужа, який би
не піддався її чарам.
Та навіть без цього візантійського проекту Феофано змогла б діяти і на європейському напрямку. У неї, окрім Анни,
була ще одна донька. Досить було видати її заміж за якогось
принца — і невдовзі корона увінчала її голову.
На щастя, а може, і на жаль, тещі Володимира Великого
не судилося відвідати Русь. У далекому засланні, позбавлена
пишності і блиску, витонченої розкоші палаці,в вона несла в
своєму серці всю гіркоту обманутих надій на владу і кохання.
Її гордість була розбита, а честолюбство розчавлене. Та як
би там не було, а красуня Феофано пішла з життя неперевершеною жінкою, такою, яка народжується лише раз на тисячоліття.

Звенигора української душі

Під такою назвою у 2013 році у видавництві імені Олени Теліги (м. Київ) побачила світ
книга голови Вишгородської районної організації Всеукраїнського Товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка Олександра Дробахи.
Один із героїв його розповіді – Богдан Павлів,
якому у 2016-му виповнилося би 86 років.
Із книги «Звенигора української душі»:
«ЕНЕРГІЯ ПРОТЕСТУ І ДОБРОТВОРЕННЯ
Село Веринь, що лежить на правому боці
Дністра,… існує з дотатарських часів. Саме в
цьому селі в 1930 р. народився Богдан у Дмитра
і Ганни Павлів.
У 1932 р. в листопаді у Верині польська поліція зловила бойовиків ОУН…
На село впала велика пляма. Цю пляму веринська молодь змивала боротьбою… Всі акції,
починаючи з 1933 р., проводили члени ОУН. То
ж малий Богдан ріс в атмосфері боротьби і високої національної свідомості односельців і вважає
себе їхнім вихованцем.
…У 1947 р. він став повноправним членом
ОУН під псевдо «Зенко»…
… Після закінчення середньої школи Богдан
поступив до Львівського університету на факультет іноземних мов. Тут були вже інші завдання і
доручення, значно відповідальніші, як інформативного, так і розвідувального характеру.
Після виявлення розташування криївки енкаведистами і сутички бойовиків з ними в липні 1950 р., потягли на слідство тих, хто з ними
працював, серед них і Богдана. Суд військового
трибуналу, без захисту, виніс вирок — 25 років
ВТТ і висилка батьків.
Усього вироку Богдану відбути не довелось,
бо батьки написали скаргу в 1955 р. до Верховної Ради УРСР, і Президія зняла 15 років. Залишалось ще чотири роки, а поскільки йшли
заліки, то і цих чотири скоро закінчились би.
Але Президія Верховної Ради СРСР, яка прискіпливо придивлялась до кожного, хто мав великі

терміни вироку і особливі «заслуги», по-своєму
звільняла в’язнів, звільнила і його…
Після звільнення з Воркутинських таборів п.
Богдан поїхав у Іркутськ до батьків, що були на
висилці. Але і з ними було заборонено повертатись додому. Він влаштувався на будівництво Іркутської ГЕС на Ангарі арматурником. Після закінчення будівництва звернувся до начальника
будівництва ГЕС щодо переводу на будівництво
Кременчуцької ГЕС в Україні, але… старий більшовик… заявив: «Ну как же я могу послать тебя
на Украйну, когда мы с Украины выселяем сюда
украинцев» — «добре» сказано. Чиста і відкрита імперська політика. Але … коли пан Богдан
сказав, що йому треба везти семидесятирічних
батьків, бо хочуть там померти, — дав згоду на
перевід.
З переїздом в Україну в 1958 р. Богдан перевівся на навчання до Київського інституту іноземних мов і Київського університету… КДБ п.
Богдана не залишав у спокої. «Охранка» постійно попереджала його, що коли буде зустрічатись з дисидентами — І. Світличним, І. Дзюбою
і, особливо, з В.Чорноволом, який теж працював
на Київській ГЕС, то негайно вишлють його в Іркутськ або у Воркуту.
… Переслідування КДБ і дискримінація компартією впливали на моральний стан п. Богдана,
але ніколи не могли заглушити прагнення до боротьби за національну ідею і самостійну українську державу…
Трохи не єдиним доступним способом до
здійснення була пропаганда ідей Тараса Шевченка. Богдан Павлів вивчає все, що було доступне про Тараса Шевченка, закінчує курси
екскурсоводів і обирає маршрут Київ-Канів-Тарасова гора. Це була можливість говорити словами Шевченка правду про Україну, її історію,
його науку і заповіт предків.
Після створення НРУ в листопаді-грудні
1989 р. і послаблення пресу «охранки» п. Бог-

дан конкретно і активно
встряв у організаційну роботу Вишгородських районних
організацій ТУМ ім. Тараса
Шевченка, НРУ, УРП. Особливо помітна була особистість п. Богдана як депутата
тодішньої ще Вишгородської
міської ради, коли він та ще
дванадцять депутатів — демократично налаштованих
людей вели тривалий змаг
проти 37 комуно-більшовицьких депутатів…
У вересні 1992 р. Богдан
Павлів пише розлогу статтю
про ОУН-УПА… під назвою «І перевернем загарбницький світ» і підписується — член ОУН.
Це була одна із перших правдивих публікацій
про ОУН, яка мала широкий розголос в Україні. Саме за матеріалом цих статтей пані Слава
Стецько покликала пана Богдана до Проводу в
Конґресі. На І Зборі Конґресу Б. Павлова обирають 1-м заступником Голови Конґресу.
Головна риса характеру Богдана, яка мені
найдужче імпонує ще з далеких шістдесятих,
— це схильність до опору. Життя — долання
всяких перешкод, часу, простору, своєї «лінії»
долі тощо, а, головне, опір у соціальному плані,
отому колоніальному Абсурдостанові, з якого ми
вискочили тільки 1991 р…
«ВОНИ ІЗ ТИХ, ЩО Й МЕРТВИМИ РОСТУТЬ,
ПОКІЛЬ ДРОБЛЯТЬ СТОРІЧЧЯ ЇХ СКЕЛЕТИ»
Нещодавно телефонують із села Нові Петрівці:
— Чи відомо Вам? — большевики після
придушення селянського повстання Вишгородщини у квітні 1919 року кількох протестантів
укинули в чани, де кипіло-варилося пиво?
— Знаю, — кажу, — що «в паровозних топках сжигали нас японци»… та цю поетичну ме-

тафору ще треба перевірити.
— Так то ж японці. А тут свої «братішки»,
які не мислять і сьогодні Росію без України…
У моїй свідомості миттєво ожив дикий факт
роботи Верховної Ради… Комуністи-депутати
ганебно залишають сесію Верховної Ради, бо
французький дипломат нагадав із трибуни Верховної Ради: є Незалежна Україна!..
Мій співрозмовник тим часом схвильовано:
— Комуністи у Нових Петрівцях створили
осередок і складають списки неблагонадійних… Скільки у словах мого знайомого правди
і легенди… не знаю… але я чув знов верховнорадівське: — Воссоєдінєніє с Россієй нада
потому, што там єсть Сібірь для націоналістов
(тобто для всіх свідомих українців — державників, самостійників, незалежно від партійності).
…Тож поки комуністи збираються із силами
до реваншу, до нового терору… запам’ятаймо,
читачу, прізвища тих петрівчан, які навів мій
співрозмовник, зварених у чанах Подільського
пивзаводу 1919 року: Макар Овсієнко, Петро
Мацьовитий, Іван Ільченко, Дмитро Натоптаний… Та розстріляних тоді ж Панаса і Хому
Кацімонів, ігуменію Межигірського Спаса Анастасію…»

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

11 червня

Зірки, які зійдуть завтра
Минулий навчальний рік став ще
однією яскравою сторінкою історії
Вишгородського міського Центру творчості «Джерело». Свідчення цьому – і
звітні концерти «Зірки, що зійдуть завтра», і традиційний фестиваль дитячої
творчості «Джерело скликає друзів»,
який відбувся першого червня. Ці заходи зібрали усі джерельні колективи, що створили свято пісні і танцю з
цікавими вікторинами та зустрічами з
героями улюблених мультфільмів (про
це подбали ведучі заходів – художній
керівник «Джерела» Юрій Ушаков та
культорганізатор Анна Франко).
Підбиваючи підсумки за рік, директор Центру творчості Наталія Кисіль (НА
ФОТО), не приховуючи захоплення, го-

ворила про здобутки студій та гуртків,
їхні численні перемоги у фестивалях і
конкурсах. Подяки та грамоти отримав кожен колектив і кожен педагог. Своєрідним
підсумком роботи було і відео про творчі
колективи закладу.
Оскільки цей рік для вишгородців особливий – наше місто відзначає 1070 років
від першої літописної згадки про Вишгород – колектив сучасного танцю «Pas
de danse» та солістки вокальної студії
«Полузір’я» Арьяна Олумі-Додоран і Зоріана Джунь підготували для глядачів подарунок – композицію «Слава Вишгороду».
Продумані до дрібниць художні номери, вдало підібрані костюми наочно демонстрували зростаючий рівень творчої
майстерності керівників і їхніх вихованців.
Безперечно, наші юні обдарування в майбутньому неодмінно поповнять ряди української зіркової еліти.

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Самоцвіти, море, літо
Колективи Вишгородського міського
Центру творчості «Джерело» візьмуть
участь у Всеукраїнському багатожанровому фестивалі-конкурсі «Самоцвіти.
Літо. Море», який відбудеться з 12-го по
17-е червня ц. р. поблизу Затоки Одеської
області.
Танцювальні колективи «Pas de danse»
та «Вишеград» (близько сорока дітей) пройдуть святковою ходою по Одесі, візьмуть

участь у параді учасників та у відкритті фестивалю-конкурсу біля пам’ятника Дюку де
Рішельє.
Попереду у них – конкурсні виступи,
відпочинок на морі, концерти, майстер-класи, екскурсії Одесою. А в заключний день
фестивалю – гала-концерт та нагородження.
Забезпечила проїзд маршрутом Вишгород-Одеса- Вишгород Вишгородська міська
рада.
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Виставка РАдісних:
творчість,
що надихає

У «Джерелі»

Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»

2016 року

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

Передостанній день травня був щедрий
на рясний дощ, як і дні попередні. Але це не
завадило дітям та гостям дістатися «Джерела», де їх чекала виставка студії творчості
«Ра», – актова зала була повна. Як слушно
зауважила директор закладу Наталія Кисіль:
«Ми – творчі й креативні, тому захід відбудеться за будь-якої погоди».
А виставка традиційно розпочалася з коридору приміщення, де праворуч і ліворуч на стінах розмістилися авторські малюнки і колективні роботи у різних техніках. Взагалі ж у роботах
і в самому залі панували мотиви і атмосфера
далекої і загадкової Індії (музичний супровід,
вбрання керівників студії Ольги та Олени Ралко,
окремих вихованців та їхніх батьків). Як розповіла Ольга Ралко, студійці щороку вивчають культуру іншої держави. А для Олени Ралко Індія –
цікава країна, звідки можна почерпнути безліч
ідей для творчості. Тож і її вихованці залюбки
розмальовували і створювали самостійно мандали, виліплювали і зображували на папері загадкові сюжети і найрізноманітніших звірів, якими багата Індія.
– Цікаво спостерігати за студійцями «Ра»
– вони й справді РАдісні! – сказала Наталія Кисіль. – Навчаються, граються, а в результаті –
маємо прекрасні витвори мистецтва. Це також
виховує та професійно спрямовує дітей. Зокрема, троє вихованців студії після 9-го класу обрали професії, пов’язані з художньою творчістю.
У цьому році під патронатом Вишгородської
РДА та міської ради було започатковано екопроект «Зробимо Вишгородщину чистою!», у рамках якого відбувся районний конкурс «Дизайн

скульптури із вторсировини» – оригінальні роботи із пластикових пляшок, трубочок, паличок
для морозива, використаних електричних лампочок та ін. підготували 37 дітей. Кожен – отримав солодощі. Переможці та їхні наставники –
грамоти, а за перші місця діти отримали грошові
призи у розмірі 500 гривень.
У віковій категорії 10-12 років два перші
місця вибороли Литвинівська ЗОШ (педагог –
Олександр Сологуб) з роботою «Розумник», яку
виконали Ярослава Москалюк та Анна Сувид, і
студія «Ра» – роботу «Щаслива матуся» підготували Катерина Горшкова та Катерина Динік.
У віковій категорії 13-16 років кращим визнано «Еко-віслючка», створеного учнями Вишгородської районної гімназії «Інтелект» Юрієм
Павлюком, Владиславом Карпенком, Іллею
Паленком та Ольгою Терес (педагог – Наталія
Ковальчук).
Олена Ралко вручила також грамоту своїй
вихованці Софії Пироженко за 1-е місце в обласному етапі конкурсу «Космічні фантазії».
Діти брали участь у еко-вікторині, тацювали
під індійські мотиви. Малюнки на тілі залишав
усім бажаючим майстер традиційного індійського розпису мехенді.
Виставку відвідували цілими сім’ями: джерельна династія родини Заїк (участь у заході
брала семирічна Світлана), майстриня Валентина Висоцька зі своїми дітьми (студію відвідує її
восьмирічний Сашко), два покоління сімейства
Малініцьких прийшли підтримати свою донечку й онучку Єву. А найменша відвідувачка виставки – півторамісячна Вєдана – умостилася в
слінгу на грудях у мами – Марини Сингаївської,
старші дітки якої, Назар та Діана, – вихованці
«Джерела». Марина (вона, і її донька прийшли
у сарі, з традиційними індійськими прикрасами)
вже дев’ять років сповідує філософію Крішни,
тому тут їй усе близьке і зрозуміле.
…А от чим здивує «Ра» далі – дізнаємось у
наступному навчальному році. Впевнена – це
буде щось не менш оригінальне і незвичне.
Більше фото – див. на сайті газети

Турнір пам’яті Євгена Коновальця
На честь Євгена Коновальця
21 травня 2016 р. відбувся турнір
із настільного тенісу серед юнаків та дівчат трьох вікових категорій – 2000 р. нар., 2002 р. нар.,
2005 р. нар. та молодші. Турнір
пам’яті Є. Коновальця в столиці
проводився вперше. Змагання
проходили у спортзалі школи №
240. В особистій першості взяли участь 54 шахісти київських
шкіл – господарі змагань, а також ЗОШ № 298, № 226, № 170,
№ 244, № 245, № 18 і тенісисти
Вишгорода.
Змагання проходили по коловій системі. У результаті гострих напружених поєдинків у віковій групі учасників
2002 р. нар. 1 місце виборов Олексій Бабенко (м. Київ). У старшій категорії учасників золоті нагороди отримав Андрій
Обіщенко. Найуспішніше наші спортсмени виступили у наймолодшій групі. Золоту медаль виборов Максим В’ялий, срібні
нагороди – Владислав Железньов, бронзові – Даниїл Гриценко.
Усі призери відзначені медалями,
дипломами, тенісними м’ячами німецької фірми «Андро», а всі учасники – солодкими призами та тенісними м’ячами
шведської фірми «Стіга».
Турнір пройшов на високому рівні.
Організатори вирішили проводити його
щороку у травні.
Взяти участь у цих престижних змаганнях нашій команді допомогли заступник міського голови Трохим Іванов, депутат Вишгородської міської ради Анатолій
Шока, підприємець Леонід Буткевич.

ФОТО – архів автора

Валерій СИДОРЧУК, тренер команди
Євген Коновалець – полковник
Армії УНР, командант Української Військової Організації, голова Проводу
Українських Націоналістів з 1927 року.
Народився 14 червня 1891 р. у селі Зашків Львівського повіту (нині – Жовківський район Львівської області). 23
травня 1938 р. Є. Коновалець загинув
у Роттердамі (Голландія), відкриваючи
поштовий пакет, у якому знаходився
вибуховий пристрій, переданий йому
агентом радянських спецслужб Павлом Судоплатовим. Москва боялася
українського націоналізму і її провідника Коновальця. Її метою було не
лише не допустити до виникнення і
поширення мережі ОУН у радянській
Україні, але й зламати, знищити ОУН і
націоналістичний рух взагалі, тому що
бачила у ньому основну небезпеку для
московсько-совєтського панування в
Україні.

Депутат обласної ради від
«Опозиційного блоку» Роман Буковський
– про свободу слова і цензуру
ПОЛІТикум

«За всі часи незалежності України ситуація зі свободою слова в країні одна з найгірших», – зазначив
депутат Київської обласної ради від фракції «Опозиційний блок» Роман Буковський, вітаючи журналістів
Київської області з їх професійним святом.
«Робота журналістів пов’язана з високими ризиками не тільки для професійної діяльності, а й для життя», – вважає Роман Буковський. За словами депутата,
арсенал нинішньої влади – це переслідування і залякування неугодних журналістів, введення цензури, що заважає плідно працювати засобам масової інформації.
«Коли Україна знаходиться в політичній та економічній
кризі, суспільству потрібно приймати рішення і давати
оцінку політикам і владі, робота журналістів вкрай важлива. Українцям потрібна інформація, людям потрібна
правда», – додав депутат.
«Cвобода слова – тендітна цінність. Зараз українські
політики бояться публічно висловлювати очевидну правду.
У цей час журналісти бояться писати об’єктивні матеріали,
і змушені вибирати між принципами і стабільним місцем
роботи. Все це говорить про те, що влада привласнила
собі монополію на правду, і тим самим, свобода слова перебуває під загрозою», – резюмував Роман Буковський.
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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 , 1 3 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 «Козаки. Футбол»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 7»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 1»
21:30 Т/с «Нашi панi у
Варшавi»
00:00 Х/ф «Операцiя
Тушонка»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:20 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
11:50 Чоловiчий клуб.
Спорт
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:45 Мультфiльми
14:15 Суспiльний
унiверситет
15:05 Х/ф «Вавiлон ХХ»

17:30 Орегонський
путiвник
18:15 Новини. Свiт
20:00 Перша шпальта
20:30 Вересень
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожнi
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 Зiрковий шлях
11:45 Реальна мiстика
13:40, 15:30 Т/с «Мiй»
18:00 Т/с «Катина любов»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол. Євро 2016.
Бельгiя - Iталiя
00:00 Великий футбол
Євро 2016
ТОНіС
6:10 Х/ф «Я люблю»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
12:15 Коли природа

наносить удар у вiдповiдь
14:00, 23:10 Тисяча днiв
планети
17:45 Дика планета
18:10 «Iпостасi спорту»
18:35 В гостях у Д.
Гордона. В. Рац
21:00 Океан-ВЕТ
21:20 DW-новини
21:40 «Микола Сивий.
Пiсня моя любовь-2»
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
6:00 Малята-твiйнята
06:50 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
6:15, 16:00 «Все буде
добре!»
08:15 «Зiркове життя»
10:10 Х/ф
«Спортлото-82»
12:05 Х/ф «Спокута»
13:50, 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»
23:35 «Доньки-матерi»

партнери»
21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас
- 10»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:20 Kids Time
06:02 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:22 Т/с «Друзi»
09:15 Х/ф «Геркулес»
12:33 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Дешево i сердито
20:15 Ревiзор
22:50 Страстi за
ревiзором

НТН
5:40 Т/с «Лiнiя захисту»
09:30 «Кримiнальнi
справи»
10:20, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:50 Х/ф «Дiловi люди»
13:25, 14:20 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 14»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та

МЕГА
06:40, 15:10 Паразити.
Вторгнення
07:40 Вижити в свiтi
людей
08:40 Дивовижна Корсика
.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

пiд Полтавою
00:00 Т/с «Свiтлофор»

«Свiдок»
15:20 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»

16:00, 20:50 Скарби з
горища
17:00, 22:40 Смертельна
зустрiч
21:50 Дикi острови
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
7:00 Профiлактика
14:00, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
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
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»

12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
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 «Старськi та
Гатч»
00:00 «КВН»
ІНТЕР
6:10 «Слiдство вели... з Л.
Каневським»
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 «Жереб
долi»
13:30 «Судовi справи»
14:20 «Сiмейний суд»
15:20 «Жди меня»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Особистi
обставини»
22:40 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»

ICTV
8:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:05 Дивитись усiм!
12:00, 13:20 Х/ф
«Розбiрки у маленькому
Токiо»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:20 Х/ф
«Беовульф»
16:35 Х/ф «300
спартанцiв»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Кримiнальна
Україна
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
22:20 Свобода слова
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 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, 23:30 Час:
Важливо
13:15, 14:10 День
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Кордон держави
2+2
6:00 Мультфiльми
06:15 «Вайпаут»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
10:30 Т/с «Скорпiон»
12:00, 16:30, 23:30
«Секретнi
матерiали»
14:30 «Люстратор 7.62»
15:30 «Люстратор.
Спецпроект»
17:30 «Українськi
сенсацiї»
18:30, 23:00 «Спецкор»
19:20 «Цiлком таємно»
20:00 Х/ф «Лiтак проти
вулкана»
22:00 Т/с «Олiмп»
00:00 Т/с «Загублений
свiт»

ВI В ТО Р О К , 1 4 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 «Козаки. Футбол»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 7»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 1»
21:30 Т/с «Нашi панi у
Варшавi»
00:00 Х/ф «Про що
говорять чоловiки»
UA:ПЕРШИЙ
09:15, 18:55 Про головне
10:10 Д/с «Мости мiж
свiтами»
10:50 Д/с «Клуб пригод»
13:40 Казки Лiрника
Сашка
13:55 Хто в домi хазяїн?
16:25 Подорожнi
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт

19:30 Т/с «Травма»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Вiйна i мир
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 11:00 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
12:00 Глядач як свiдок
13:40, 15:30 Х/ф
«Кульбаба»
16:00 Т/с «Адвокат»
18:00 Т/с «Катина любов»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол. Євро 2016.
Португалiя - Iсландiя
00:00 Великий футбол
Євро-2016
ТОНіС
6:40 «Микола Сивий.
Пiсня – моя любовь-2»
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
13:15, 17:45 Дика планета
13:45 «Будьте здоровi!»
14:10, 23:10 Тисяча днiв
планети
15:35, 22:10 Довiдник
дикої природи
18:10 Сiм чудес України.
Збараж
18:40 В гостях у Д.
Гордона. В. Рац
21:40 «Вiдлуння»
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
6:00 Малята-твiйнята
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
15:15 Казки У
16:10, 19:55, 22:00
Країна У
18:50, 20:55 Одного разу

СТБ
6:55, 16:00 «Все буде
добре!»
08:55 «Зiркове життя»
10:45 «Вагiтна у 16»
11:45 «Доньки-матерi»
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-7 з
П. Костiциним»
22:35 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
НТН
8:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:35 «Страх у твоєму
домi»
13:25, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 10»
14:00, 19:00, 23:15

НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:17 Т/с «Друзi»
11:00 Т/с «Щасливi
разом»
16:40, 19:00, 20:00 Вiд
пацанки до панянки
18:00 Абзац!
22:10 Х/ф «Наречена за
будь-яку цiну»
МЕГА
07:40 Вижити в свiтi
людей
08:40 Дивовижна
Бразилiя
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
21:50 Дивовижна Корсика
23:30 Термiти проти
мурах
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»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове

поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 22:40 Т/с «Впiзнай
мене, якщо зможеш»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:40, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Особистi
обставини»
00:20 Х/ф «Кращий
захист»
ICTV

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50, 16:35 Т/с «Шулер»
11:55, 13:20 Х/ф «У
пошуках пригод»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
22:25 Т/с «Демони»
23:15 Х/ф «Втiкач»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:25, 18:45 Мiсцевий час
06:35, 17:45 Час громади
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 22:00,
23:00 Час новин
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, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Велика полiтика
2+2
08:30, 18:30, 23:00
«Спецкор»
09:00, 23:30 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Пiдземнi
мiста. Берлiн»
10:15 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Ацтеки»
11:10 Д/п «Помста
природи»
12:55 Т/с «Скорпiон»
13:45 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:40, 00:00 Т/с
«Загублений свiт»
16:30 Х/ф
«Американський нiндзя 5»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Охоронець»
22:00 Т/с «Олiмп»

С Е Р Е ДА , 1 5 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:40, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Козаки. Футбол»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 7»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Р. Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 2»
21:30 Т/с «Нашi панi у
Варшавi»
00:00 Х/ф «Про що ще
говорять чоловiки»
UA:ПЕРШИЙ
09:45 Д/с «Мости мiж
свiтами»
13:40 Казки Лiрника
Сашка
15:00 ПАРЛАМЕНТСЬКI
СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНIЙ
РАДI УКРАЇНИ на
тему: «Стратегiя
реiнтеграцiї в Україну
тимчасово окупованої
територiї Автономної

Республiки Крим та мiста
Севастополь: проблемнi
питання, шляхи, методи
та способи»
18:15 Новини. Свiт
19:35 Т/с «Травма»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Слiдство. Iнфо
22:45 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 16:00 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
12:00 Глядач як свiдок
13:40, 15:30 Х/ф «Кохання
з пробiрки»
18:00 Т/с «Катина любов»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол. Євро 2016.
Францiя - Албанiя
00:00 Великий футбол
Євро 2016
ТОНіС
7:30 «Вiдлуння»

09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:20, 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.
Ужгород
18:45 В гостях у Д.
Гордона. В. Турянчик
21:45 Глобал - 3000
00:00 Натхнення
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
16:10, 19:55, 22:00
Країна У

18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:10, 16:00 «Все буде
добре!»
09:10 «Зiркове життя»
11:00, 02:35 Х/ф
«Пропала грамота»
12:40 «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
П. Костiциним»
22:35 Х/ф «Вавилон XX»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:35 «Страх у твоєму
домi»
13:25, 14:20, 21:30 Т/с

«CSI: Лас-Вегас - 10»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
07:17 Т/с «Друзi»
10:55 Т/с «Щасливi
разом»
17:00, 19:00 Хто зверху
18:00 Абзац!
22:00 Х/ф «Жiнка кiшка»
МЕГА
07:40 Вижити в свiтi
людей
09:40 Дiти 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 У пошуках

скарбiв
21:50 Дивовижна Корсика
23:30 Очима зайця
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»
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»
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 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Особистi
обставини»
22:50 Т/с «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
ICTV
6:30 Ранок у великому

мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Шулер»
12:15, 13:10 Х/ф «Втiкач»
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
16:50 Т/с «Чужi крила»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
22:25 Т/с «Демони»
23:15 Х/ф «Служителi
закону»
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, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
15:15, 16:15, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 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 «Пiдземнi
мiста. Будапешт»
10:15 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Майя»
11:10 Д/п «Помста
природи»
13:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:50, 00:00 Т/с
«Загублений свiт»
16:40 Х/ф «Знак»
19:20 «Люстратор 7.62»
20:00 Х/ф «Кiнець
гри»
22:00 Т/с «Олiмп»

Ч Е ТВ Е Р , 1 6 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
06:45, 07:10, 07:40, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Козаки. Футбол»
09:30 «Мiняю жiнку - 7»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 8»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 2»
21:30 Т/с «Нашi панi у
Варшавi»
00:00 Х/ф «День радiо»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 23:25 Золотий
гусак
09:15, 18:55 Про головне
13:15, 18:05 Час-Ч
14:15 Суспiльний
унiверситет
15:35 Надвечiр’я. Долi
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:35 Т/с «Травма»
21:30 Новини. Спорт
22:15 Переселенцi
22:40 З перших вуст

23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:00 Реальна мiстика
12:00 Глядач як свiдок
13:40, 15:30 Х/ф
«Даремна жертва»
18:00 Т/с «Катина любов»
18:50 Футбол. Євро
2016. Україна - Пiвнiчна
Iрландiя
21:50 Футбол. Євро 2016.
Нiмеччина - Польща
00:00 Великий футбол
Євро-2016
ТОНіС
7:30 Глобал - 3000
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:02, 17:45 Дика планета
13:50, 23:10 Тисяча днiв
планети

15:35 Довiдник дикої
природи
18:10 Сiм чудес України.
Олесько
18:45 В гостях у Д.
Гордона. В. Турянчик
21:45 «Вiдлуння»
22:10 Левиний рик
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
16:10, 19:55, 22:00
Країна У
18:50, 20:55 Одного разу
пiд Полтавою
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:00, 16:00 «Все буде
добре!»
09:00 «Зiркове життя»
10:45 Х/ф «Вавилон XX»

12:45 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
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
6:45 Х/ф «В останню
чергу»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:35 «Страх у твоєму
домi»
13:25, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 10»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та

партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
07:27 Т/с «Друзi»
12:10 Т/с «Не родись
вродлива»
17:35, 19:00, 20:00
Суперiнтуїцiя
18:00 Абзац!
21:30 Х/ф «Охоронець»
00:10 Х/ф «Адвокат
диявола»
МЕГА
07:40 Вижити в свiтi
людей
10:40, 20:00 Людство:
наша iсторiя
11:30, 19:00 Секретнi
iсторiї
12:20 Мiстична Україна
13:10, 18:00 Паралельний
свiт
16:00, 20:50 У пошуках
скарбiв
17:00, 22:40 Смертельна
зустрiч
21:50 Дивовижна Корсика
23:30 Одуд: повернення

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
6:00 «Свати бiля плити»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»

12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 14:00, 16:00,
17:40 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20, 22:40 Т/с «Впiзнай
мене, якщо зможеш»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:40, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Особистi
обставини»
ICTV

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05, 16:50 Т/с «Чужi
крила»
12:15, 13:10 Х/ф
«Служителi закону»
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
22:25 Т/с «Демони»
23:15 Х/ф «Малавiта»
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, 23:30, 00:00 Час:
Важливо
13:15, 14:10 День
15:15, 16:15, 17:19, 18:15
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 «Пiдземнi
мiста. Лондон»
10:15 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Персiя»
11:10 Д/п «Помста
природи»
13:50 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:45, 00:00 Т/с
«Загублений свiт»
16:35 Х/ф «Кiнець
гри»
20:00 Х/ф «Хiмiк»
22:00 Т/с «Олiмп»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

11 червня

2016 року

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 1 7 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 «Козаки. Футбол»
09:30, 10:50, 12:20
«Мiняю жiнку - 8»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «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,
18:15, 21:00 Новини
09:15, 18:30 Про головне
11:55 Вересень
13:15 Час-Ч
13:40 Казки Лiрника
Сашка
15:35 Вiра. Надiя. Любов
17:10 Т/с «Таксi»
18:00 Новини. Свiт
19:10 Х/ф «Бiлий птах з
чорною ознакою»
21:30 Новини. Спорт

21:50 Перша студiя
22:40 З перших вуст
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
11:00 Реальна мiстика
12:00 Глядач як свiдок
13:40, 15:30 Т/с «Будинок
без виходу»
18:00 Т/с «Катина любов»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол. Євро 2016.
Iспанiя - Туреччина
00:00 Великий футбол
Євро 2016
ТОНіС
7:20, 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»
13:10, 17:45 Дика планета

14:00, 23:10 Тисяча днiв
планети
14:55 «Цивiлiзацiя
Incognita»
15:35, 22:10 Левиний рик
18:10 Сiм чудес України.
Луцьк
18:40 В гостях у
Д.Гордона. В. Турянчик
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
6:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
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»
16:10 Країна У
20:00 М/ф «Добриня
Микитич та Змiй
Горинич»
21:10 Х/ф «Жандарм i
жандарметки»
23:10 Х/ф «Жандарм та
iнопланетяни»
СТБ

7:10 «Зiркове життя»
09:05 Х/ф «Тариф на
кохання»
10:50 Х/ф «Катерина.
Сiм’я»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
19:45 Х/ф «Не пiдганяй
кохання»
22:35 Х/ф
«Домоправитель»
00:25 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»

зустрiч
21:50 Дикi Балкани
23:30 Хиже прикордоння

НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:20 Kids Time
06:05 М/с «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:25 Т/с «Друзi»
10:15 Серця трьох 3
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Володар
перснiв: Братство
персня»
22:40 Х/ф «Володар
перснiв: Двi вежi»

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»

НТН
6:45 Х/ф «Каблучка з
Амстердама»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:35 «Страх у твоєму
домi»
13:25, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 10»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:20 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»

МЕГА
6:40, 15:10 Паразити.
Вторгнення
07:40 Вижити в свiтi
людей
08:40 Свiт на долонi
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
17:00, 22:40 Смертельна

Горинич»
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Х/ф «Жандарм та
iнопланетяни»
23:40 Х/ф «Жандарм i
жандарметки»

11:30 «Речовий доказ»
15:00 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:00 Х/ф «Загiн
особливого призначення»

СТБ
5:45 «ВусоЛапоХвiст»
07:55 «Караоке на
Майданi»
08:50 «Все буде смачно!»
09:50 «Подорож тiтки
Алли Iталiєю»
13:05 Х/ф «Баламут»
14:55 Х/ф «Не пiдганяй
кохання»
17:10 Х/ф
«Домоправитель»
19:00 Х/ф «Вiтер в
обличчя»
22:55 «Давай поговоримо
про секс»

НОВИЙ КАНАЛ
6:10, 09:00 Kids Time
06:12 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
09:02 Дешево i сердито
10:15 Ревiзор
12:55 Страстi за
ревiзором
15:20 Вiд пацанки до
панянки
17:30 М/ф «Тор: Легенда
вiкiнгiв»
19:10 М/ф «Роналварвар»
21:00 Х/ф «Все можу»
22:45 Х/ф «Гарольд i
Кумар iдуть у вiдрив»

K1
6:00 «Свати бiля плити»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00, 20:10 «Орел i
Решка»

15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20, 01:00 «Розсмiши
комiка»
18:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:05, 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 «Впiзнай мене,
якщо зможеш»
13:30, 14:20 «Судовi
справи»
15:40, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Пiти, щоб
залишитися»
ICTV

6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55, 16:50 Т/с «Чужi
крила»
11:50, 13:20 Х/ф
«Малавiта»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25, 22:00 Т/с «На
трьох»
23:25 Х/ф «Золото
дурнiв»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00
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, 00:00 Час:
Важливо
13:15, 14:10 День
15:15, 16:15, 16:32, 17:12,
18:15 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»
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 19:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Пiдземнi
мiста. Едiнбург»
10:15 Д/п «Iнженернi
iмперiї. Да Вiнчi»
11:10 Д/п «Помста
природи»
13:45 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:40 Т/с «Загублений
свiт»
16:30 Х/ф «Хiмiк»
20:00 Х/ф «Люди-Iкс:
Остання
битва»
22:05 Х/ф «Засiдка»
00:00 Х/ф «Вiдмороженi»

СУБОТ А , 18 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
7:00, 19:30 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiтське життя»
11:00 Т/с «Нашi панi у
Варшавi»
16:00, 21:20 «Вечiрнiй
квартал»
17:35, 18:30 «Розсмiши
комiка 6»
20:15 «Жiнка - банкомат»
23:15 Х/ф «Персонаж»
UA:ПЕРШИЙ
7:15 Шеф-кухар країни
08:35 Золотий гусак
10:10 Хто в домi хазяїн?
10:55 Школа Мерi
Поппiнс
11:10 Казки Лiрника
Сашка
11:30 М/с «Казки
Андерсена. Сучасне
прочитання»
13:25 Х/ф «Втручання
мами»
15:30 Чоловiчий клуб.
Спорт
16:50 Чоловiчий клуб

17:35 Т/с «Мафiоза»
21:00 Новини
22:05 Iсторiя музики з
Бобом Россом
23:00 Територiя закону
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
09:10 Т/с «Будинок без
виходу»
13:00, 15:20 Т/с «Бабуся
при надiї»
17:15, 19:40 Т/с «Коли
зацвiте богун»
21:50 Футбол. Євро 2016.
Португалiя - Австрiя
00:00 Великий футбол
Євро 2016
ТОНіС
5:50 Х/ф «Захист Лужина»
09:50, 21:10 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
11:00 «Шеф-кухар
країни»
11:50 Х/ф «Королева

Шантеклера»
14:40 «Перша Сумська.
25 рокiв лiдерства»
16:00 Левиний рик
17:00 Концерт I. Бобула
та А. Лавриненко
20:00 «М. Сивий. Пiсня –
моя любов-2»
20:40 Вiд хiта до хiта
22:20 Х/ф «Краса поанглiйськи»
ТЕТ
6:00 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
06:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:35 М/с «Маша i
ведмiдь»
13:50 Х/ф «Загадай
бажання»
15:30 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
18:50 М/ф «Добриня
Микитич та Змiй

НТН
6:50 Х/ф «Товариш
генерал»
08:25 Х/ф «Вони воювали
за Батькiвщину»

МЕГА
6:40 Володимир Басов
07:30 Два Миронових
08:10 Паралельний свiт

10:10 Дiти Гiтлера
12:10 Назад у
Середньовiччя
14:00 Дивовижна Корсика
16:00 Дика Польща
16:50 Шукачi пригод
18:30 Мiстична Україна
21:20 Земля: код
знищення
22:20 Таємницi
динозаврiв
23:20 Суперкораблi
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Концерт М.
Поплавського у Варшавi»
14:10, 16:00
«Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10, 23:50
«У центрi уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки

мiстом»
K1
08:15 «Мультфiльми»
09:15 М/ф «Мухнемо на
Мiсяць»
11:00 Х/ф «В очiкуваннi
вiчностi»
12:45 «КВН»
14:45 «Розсмiши комiка»
16:25, 22:00 «Орел i
Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
23:00 Т/с «Красуня та
чудовисько»
ІНТЕР
6:45, 20:00 «Подробицi»
07:50 М/ф «Крокодил
Гена»
09:00, 03:55 Х/ф
«Принцеса на бобах»
11:10 Т/с «Особистi
обставини»
18:10, 20:30 «Ювiлейний
концерт Iгоря Крутого»
22:30 Т/с «Одружити
Казанову»

ICTV
7:05 Провокатор
08:00 Кримiнальна
Україна
08:55 Секретний фронт
11:50 Громадянська
оборона
12:45 Факти. День
13:05 Iнсайдер
14:00 Т/с «Демони»
16:35 Х/ф «Золото
дурнiв»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Два стволи»
22:05 Х/ф «Швидше кулi»
00:00 Х/ф «Нiндзяубивця»
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
09:10 Сiмейний лiкар
11:32 Майстри ремонту
12:15 Сiмейнi зустрiчi
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:40 Сучасний фермер
14:10 Феєрiя мандрiв
15:15 Час iнтерв’ю
19:25, 23:32 Машина часу
20:00 Стоп корупцiї!
21:00 Велика
полiтика
22:32 Д/п «Фiалка
терору»
2+2
6:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:25 «Облом.UA»
10:05 «Вайпаут»
11:55 «Top Gear»
14:00 Т/с «Скорпiон»
16:20 Х/ф «Помпеї»
20:10 Х/ф «Повернення
Геркулеса»
22:05 Х/ф «Королiвство
гладiаторiв»
23:50 Х/ф «Пiранья»

НЕДIЛЯ , 19 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
6:55 «Жiнка - банкомат»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 «Маша i ведмiдь»
09:50 Марiччин кiнозал.
М/ф «Козаки. Футбол»
10:05 ТСН
11:00 «Свiт навиворiт 5»
12:05 Т/с «Нашi панi у
Варшавi»
13:55 Т/с «Свати - 1»
16:55 Т/с «Свати - 2»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Обраниця»
UA:ПЕРШИЙ
06:45 Крок до зiрок
08:00 Золотий гусак
08:20 Смакота
09:00 БОГОСЛУЖIННЯ у
ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРIЙЦI
12:00 Путiвник прочанина
12:55 Мистецькi iсторiї
13:30 Спогади
16:30 Х/ф «Святий Фiлiпп.
Я вибираю рай»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта

22:40 Iсторiя музики з
Бобом Россом
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:30 Т/с «Черговий
лiкар»
09:25 Х/ф «Даремна
жертва»
11:15 Т/с «Коли зацвiте
богун»
15:00 Х/ф «Соло на
саксофонi»
17:00, 20:00 Т/с
«Непутяща невiстка»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:50 Футбол. Євро 2016.
Швейцарiя - Францiя
00:00 Великий футбол
Євро-2016
ТОНіС
5:50 Х/ф «Королева
Шантеклера»
09:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
11:00 «Будьте здоровi!»
11:25 Х/ф «Захист

Лужина»
15:50 НЛО. Секретнi
архiви
17:15 Концерт М. Нiтiч
«Запитайте в осенi»
19:00 «Формула Пруста.
Микола Сивий»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 «Шеф-кухар
країни»
22:00 Х/ф «Осiння
соната»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:00 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
06:20, 09:40 М/с «Дорамандрiвниця»
08:25 М/с «Смiшарики.
Пiн-код»
09:00 Мультик з Лунтиком
10:35 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:35 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
13:25 М/с «Як козаки...»
16:45 Країна У
23:45 Т/с «Свiтлофор»

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

Підприємству у м. Вишгороді потрібен
оператор термо-вакуумного обладнання.
Навчання, жінка. З/п — від 4 000 грн.
Тел: (098) 159-54-57
Перетяжка та ремонт меблів. Тел: 068-940-90-52

Вирішення юридичних питань. Адвокатський захист.
Представництво у суді. Тел: (050) 566-22-70

СТБ
7:00 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:15 «Караоке на
Майданi»
11:10 Х/ф «Вiтер в
обличчя»
15:10 «Мiстичнi iсторiї-7 з
П. Костiциним»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
23:00 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
НТН
6:20 Х/ф «Каблучка з
Амстердама»
08:00 Х/ф «Фарт»
09:20 Т/с «Агентство
НЛС»
13:10 «Розсмiши комiка»
15:00 Х/ф «Щиро ваш...»
16:40 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Охоронець»
22:20 Х/ф «Побачення
наослiп»
00:10 Х/ф «Мiй
найстрашнiший кошмар»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 10:00 Kids Time
06:02 М/с «Дракони:
Вершники Олуха»
08:15 М/ф «Тор: Легенда
вiкiнгiв»
10:05 Х/ф «Ельдорадо»
14:00 М/ф «Роналварвар»
15:40 Х/ф «Все можу»
17:30, 00:25 Х/ф «Тупий
i ще тупiше: Коли Гаррi
зустрiв Ллойда»
19:00 Х/ф «Тупий i ще
тупiше»
21:00 Х/ф «Супернянь»
22:45 Х/ф «Супернянь 2»
МЕГА
6:40 Ролан Биков
07:30 Юрiй Нiкулiн
08:10 Паралельний свiт
11:10 Голокост
зсередини
12:10 Земля: код
знищення
14:00 Дика Польща
16:50 Шукачi пригод
18:30 Мiстична Україна
21:20 Пастка для
динозаврiв

ТОВ «ЛАКОВЕР»
у м. Вишгороді
оголошує
набір робітників
на посади:
— різноробочий;
— оператор
виробничої лінії;
— прибиральниця.
Довідки за тел:
(067)183-03-10

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

22:20 Динозаври:
таємний код
23:20 Суперкораблi
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Вiкно в Європу М.
Поплавського»
13:30 «Київськi iсторiї»
14:05 «Служба порятунку»
14:35 «Гаряча лiнiя «102»
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
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:20 Х/ф «В очiкуваннi
вiчностi»
11:10 М/ф «Мухнемо на
Мiсяць»

Продам земельну
ділянку
(у м. Вишгороді)
5 соток.
Тел: (063) 855-26-22

P. S.
Сильний
вимагає
від себе,
слабкий —
від інших

12:50 «Орел i Решка»
18:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:10 «Вечiрнiй квартал»
21:00 Х/ф «Король
вечiрок»
22:50 «КВН»
ІНТЕР
7:20 М/ф «Малюк i
Карлсон»
07:50 М/ф «Карлсон
повернувся»
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Х/ф «Пiти, щоб
залишитися»
14:00 «Ювiлейний
концерт I. Крутого»
17:45, 21:30 Т/с
«Батькiвський iнстинкт»
20:00 «Подробицi тижня»
23:05 Т/с «Одружити
Казанову»
ICTV
6:00 Стоп-10

07:00 Провокатор
10:35 М i Ж
11:00 Х/ф «Година пiк»
12:45 Факти. День
13:05 Х/ф «Мiстер
Крутий»
14:45 Х/ф «Швидше кулi»
16:40 Х/ф «Два стволи»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Я,
Франкенштейн»
22:05 Х/ф «Дiвчина з тату
дракона»
5 КАНАЛ
6:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:35, 11:30, 12:30,
13:30, 15:35, 16:30, 17:30,
18:30, 22:30, 23:30 Час:
Важливо
06:32, 18:10 Велика
полiтика
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
13:10 Дiалоги з
Патрiархом

Підприємству
на постійну роботу потрібні:
— ПРОДАВЕЦЬ
— ОХОРОНЕЦЬ.
Гарантуємо повний соціальний пакет.
Звертатись за тел: (067) 44-05-802

14:10 Модне здоров’я
19:25 Невигаданi iсторiї
20:00 Д/п «Генеральна
репетицiя»
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
22:32 Д/п «Фiалка
терору»
23:32 Фiнансовий
тиждень
2+2
7:50 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
15:00 «Хоробрi
серця»
16:00 Д/п «Зброя»
16:25 Х/ф «Люди-Iкс:
Остання битва»
18:30 Х/ф «Мисливець
проти Чужого»
20:10 Х/ф «Бунт»
22:00 Х/ф «Засiдка»
00:00 Х/ф «Королiвство
гладiаторiв»

Вважати недійсним загублене
свідоцтво про право власності
на квартиру № 51 за адресою:
Київська обл.,
м. Вишгород, буд. 7,
видане Володимиру
Миколайовичу БАУЛІ

Директор КП «Редакція газети «Вишгород»
— Володимир Ткач
Т. в. о. головного редак тора — Вік торія Шмигора
Кореспонденти — Валентина Чистяк, Олександр Кононенко
Літредак тор — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редак тор — Максим Крадожон
Бу хгалтер — Ірина Поліщук
П о гл я д и р е д а к ц і ї н е з а в ж д и з б і г а ю т ь с я
з думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність
даних несуть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад 11 000 примірників
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11 червня

Спасибі добрим людям
Єлизавета ЛОБАНОВА

Милосердя

Вчинки людей доводять, що у світі добро таки є. Хоча у кожного
купа власних проблем і не всі, хто має можливість допомогти, жертвують час та кошти на благо інших. Але, на щастя, є такі, хто здатен робити добрі справи – мовчки, без зайвих слів, не чекаючи нічого у відповідь.
Такі люди стають янголами-охоронцями для тих, кого підтримують.
На прохання допомогти Тарасу Гонтаренку (№ 20’2016 газети «Вишгород») відгукнулося багато небайдужих людей. Кошти перераховували вдень
і вночі. Окрема подяка чоловікові, який особисто приїздив до матері Тараса
– Надії Павлівни – і передавав гроші на лікування сина. Відомо лише, що
звати його Олег.
Тарасу мають зробити ще декілька операцій, результати яких, сподіваємось, будуть втішними. Він продовжує
боротися за життя завдяки всім небайдужим, хто подав
йому руку допомоги.
Тільки милосердя робить нас людьми. Тому, не бійтесь
робити благодійні вчинки – добро повертається добром!
Любіть своїх рідних, цінуйте кожну мить, коли ви разом
із ними. І не забувайте, що довкола завжди є ті, хто потребують захисту та допомоги. Наша підтримка може стати
для них вирішальною.
Реквізити для допомоги: Карта Приватбанку 5167987201823628
Телефон Надії Павлівни (мами Тараса) (067)997-36-83

Для студентів срібного віку
Антидепресант
Що робити людині, яка вийшла на пенсію? Кожен самостійно шукає відповідь на це запитання, кожен намагається знайти
заняття для душі або ж зовсім не
займається такими пошуками.
Але більшість людей все ж не заспокоюються на досягнутому і
підкорюють нові вершини.
Згідно з дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров’я,
Україна займає перше місце в світі
по розповсюдженню депресії, особливо серед людей пенсійного віку.
На думку експертів, навчання –
ефективний засіб профілактики депресій у людей похилого віку. Участь
в учбовому процесі допомагає людині крокувати в ногу з часом, тренувати пам’ять, розвивати інтелект.
Саме тому при Вишгородському районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) успішно працює
Університет третього віку.
Ми сповідуємо активну життєву
позицію, оптимізм та енергійність.
Ми крокуємо в ногу з часом, трену-

Мозаїка

2016 року

ємо пам’ять, розвиваємо інтелект,
знаходимо таланти. Ми опановуємо
комп’ютерну техніку, Інтернет, займаємося танцями, співаємо, жартуємо, граємо у шахи. Разом ми відчуваємо смак життя, усі його барви
і хочемо поділитися цим із якомога
більшою кількістю людей.
Тому запрошуємо всіх студентів
срібного віку на заняття:
понеділок, 14:00 – бальні танці у
спортивному залі БК «Енергетик»;
вівторок, 10:00 – навчання
комп’ютерній грамоті у читальній
залі районної бібліотеки;
четвер, 14:00 – засідання клубу «Майстриня» у приміщенні терцентру;
п’ятниця, 17:00 – «Клуб гумористів» у приміщенні ради ветеранів міста.
Ми переконані: вчитися ніколи
не пізно. З виходом на пенсію життя
тільки починається!
Вишгородський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) знаходиться за адресою: м.
Вишгород, вул. М. Грушевського, 1.
E-mail: ter-center1@ukr.net Тел: 04596-51-582.

Свій ювілей 14 червня відзначає
Ольга Миколаївна ОНІСТРАТЕНКО.
ОНІСТРАТЕНКО.
Щиро вітаємо, хрещена!
Час зупинить ніщо не в змозі,
І ліс шумить, і квітне сад.
На Вашім сонячнім порозі
З’явилось цілих 70.
Ваш ювілей — важлива дата,
Та пам’ятать про це не слід,
А ліпше щиро побажати
Здоров’я, довгих-довгих літ.
І щоб життя було у мирі,
У колі рідної сім’ї.
Нехай пісні чудові й щирі
Для Вас співають солов’ї.
Похресниця Лариса з родиною

Вишгород
Фабрика печива
«Борзна»,
пр. Квітковий, 5
(біля магазину «Ярославна»)

АКЦІЯ
печиво — від 20 грн щоп’ятниці,
пряники — від 16 грн.
Тел: (096) 334-32-44

Шановні працівники засобів масової інформації!
Щиросердечно вітаю вас з минулим професійним святом – Днем журналіста. Зичу всім
міцного здоров’я, творчих здобутків і натхнення, високого професіоналізму, щастя і благополуччя.
Нехай ваші публікації, теле- і радіопередачі завжди будуть злободенними, допомагають у
вирішенні життєво важливих проблем, доходять до сердець людей, а журналістська праця постійно служить добру, утвердженню демократії і справедливості, миру і злагоді в суспільстві.
З повагою
заступник Вишгородського міського голови Трохим ІВАНОВ

На реабілітацію до дельфінів
Лідія ШКУРКО,
заступник директора ВРС ЗОШ «Надія»
ФОТО – Наталія ТИНЬЧУК

Наприкінці навчального року учні ВРС ЗОШ
«Надія» відвідали дельфінарій «НЕМО» у
Києві, прогулялись Оболонською набережною та запустили в небо 100 різнокольорових кульок. Такий чудовий подарунок дітки з особливими потребами отримали за
сприяння міжнародного благодійного фонду «Жовто-блакитні крила».
У шоу-програмі брали участь веселий
морський котик та шестеро чарівних дельфінів, які виконували різні трюки: співали, танцювали, крутили м’ячики, злітали під купол.
Здавалось, дивовижні вихованці дельфінарію
ніби відчували, що до них прийшли особливі
дітки та своїми «посмішками» говорили – життя прекрасне, незважаючи на обставини.
Діти із захопленням спостерігали за
яскравою виставою, раділи, сміялися, адже
більшість із них так близько бачили дельфінів уперше. А представники фонду запропонували також декілька сеансів дельфінотерапії, що
спрямована на реабілітацію та оздоровлення дітей із
різними патологіями та є альтернативним нетрадиційним терапевтичним методом. Після спілкування з цими
істотами деякі діти одужують, а ті, хто мають проблеми з опорно-руховим апаратом, почуваються набагато
краще.

Емоційно насичена екскурсія для учнів закінчилася
на ошатній та впорядкованій набережній Києва. Тут дітлахи малювали на асфальті, спілкувались, фотографувалися, гралися. Завдяки небайдужим людям вони
отримали величезний заряд бадьорості, енергії, такий

необхідний після закінчення навчального року.
Слова вдячності від учнів та батьків школи «Надія»
за турботу та любов до дітей з обмеженими можливостями хочеться сказати координаторам фонду Людмилі
Чуркіній та Ірині Чубурук. Згадки про це неймовірне
свято ще довго наповнюватимуть дитячі серця та даруватимуть радість.

Бути сильним – це круто

З вітальним словом до спортсменів звернувся голова ВГО «Молода Країна», депутат
Київської обласної ради Андрій Пещерін, привітавши також із днем народження, що співпав із початком Чемпіонату, його ініціатора і
головного організатора Валерія Тимченка.
Подякував за те, що Валерій став головною
рушійною силою, координатором між спортсменами, адміністрацією, спонсорами, пресою
та десятками інших людей, чия непомітна праця сприяла організації цього спортивного дійства. Андрій Пещерін побажав усім учасникам
удачі та висловив надію на те, що незабаром
кожен двір країни стане майданчиком для
стріт воркауту і якомога більше молоді долучиться до цього виду спорту.
Усіх присутніх привітав і сам Валерій Тимченко. А спортсмени подякували за підтримку
Сергію Пінчуку та Ярославу Москаленку.

Поздоровити учасників Чемпіонату завітали мер Вишгорода Олексій Момот, голова
Вишгородської райради Ростислав Кириченко, секретар міської ради Тетяна Бражнікова
та депутати міської ради, активісти, спортсмени, молодь.
У змаганнях взяли участь 38 спортсменів із понад десяти міст України ( Вишгорода,
Києва та області, з Вінниці, Львова, Дніпра,
Харкова, Хмельницького та ін.), які виступили
у 4-х категоріях.
Незважаючи на пекуче сонце, подивитися
на те, що виробляли хлопці зі своїми тілами
і спортивними снарядами, зібралося досить
багато людей. Здавалося, спортсменам ніби
хтось відключає гравітацію – це був справді
вищий пілотаж! Порадували публіку такими
трюками, як прапорець, з кроками в повітрі,
стійка на одній руці, утримання переднього

вису одним пальцем однієї руки, горизонт
на двох пальцях, і, повірте, – це дійсно було
щось! До речі, всі спортсмени не є професіоналами з величезними бюджетами. Це
звичайні хлопці, які тренуються на вуличних
майданчиках самі, без тренерів. Це ще раз
доводить: якщо є бажання – можна гори перевернути.
На рингу, встановленому на Співочому
полі біля головної сцени, у перервах між виступами, показові бої влаштували боксери зі
«Спілки Жукинської Молоді» – друзі й партнери «Молодої Країни». До речі, це був саме
той ринг, який у березні голова «МК» Андрій
Пещерін та інші партнери і спонсори відкривали в Жукинській ЗОШ.
Ось імена переможців:
вихід із силою на дві руки: 1-е місце – Руслан Кравченко; 2-ге – Дмитро Малахов; 3-тє

Воркаут

– Микола Мельниченко;
підтягування на турніку з додатковою вагою 32 кг: 1 місце – Артем Петров; 2-ге – Віталій Зелинський; 3-тє – Максим Пустошило;
віджимання на брусах з додатковою вагою 48 кг: 1- е місце – Віталій Ворохоб; 2-ге
– Владислав Костенко; 3-тє – Ігор Коварик.
І нарешті – головна номінація чемпіонату:
силовий фристайл: 1-е місце – Олександр Каменський; 2-ге – Максим Гречило; 3-тє – Вадим Фризоренко.
Підтримав спортсменів спеціальний гість
змагань Артем Лоїк — учасник шоу «Х-Фактор»
і супер-фіналіст шоу «Україна має талант-3».
Вітаємо переможців та учасників, а Олександра Каменського із тим, що своєю перемогою на Чемпіонаті Київщини виборов право представляти нашу область на Чемпіонаті
України!

