Медики: професіоналізм+людяність

Щастя та миру

Ви даруєте людям найдорожче

Шановні медичні працівники!
Прийміть найщиріші слова вдячності за вашу нелегку працю та поздоровлення з професійним святом!
Із народження і протягом усього життя ми знаходимося під пильною увагою медиків. Ви допомагаєте кожному з’явитися на світ і рятуєте життя, віддаєте душевну теплоту і терпіння, аби своєчасно допомогти людям,
що страждають від різних недуг. Це щоденна величезна
праця, яка вимагає професіоналізму і відповідальності,
впевненості і внутрішнього спокою, милосердя і етики.
З нагоди професійного свята лікарям, медичним сестрам, санітаркам, які безмежно віддані обраній справі, зичимо належної уваги від
держави і вдячних пацієнтів, здоров’я і щастя, миру і благополуччя!
Вишгородський міський голова Олексій МОМОТ

Для професії медика завжди були,
є і будуть актуальними такі риси, як доброта, гуманність, благородність і професіоналізм.
З нагоди свята — низький уклін усім
працівникам охорони здоров’я за сумлінну та невтомну працю.
Нехай сторицею повертається до
вас добро, дароване людям. Нехай у
ваших домівках завжди панують щастя і мир.
Міцного здоров’я, благополуччя і добра вам та вашим родинам!
Секретар Вишгородської міської ради
Тетяна БРАЖНІКОВА

Шановні медичні працівники!
Дозвольте від щирого серця привітати вас із професійним святом.
Ви відповідаєте за найдорожче, що має
кожна людина, – за наше здоров’я. Ви – наші
рятувальники у найскладніші хвилини життя.
Завдяки вашій турботі та професійній
майстерності у людини з’являється віра
та надія на одужання – і це найголовніше.
Зі святом вас! Щастя і добра! І нехай клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжливим обов’язком, а лише
приємною місією!
Заступник Вишгородського міського голови
Трохим ІВАНОВ
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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

Офіційно

Про скликання ІІІ
пленарного засідання
чергової ХІ сесії
Вишгородської міської
ради VIІ скликання
Розпорядження
від 14 червня 2016 року № 96
Керуючись ч. 4, ч. 5, ч. 10 ст. 46, ст.
47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ІІІ пленарне засідання чергової XІ сесії Вишгородської міської ради VІІ скликання:
1. Призначити ІІІ пленарне засідання 21 червня 2016 року о 10:00 у залі
засідань адмінбудинку (пл. Т. Шевченка, 1) з наступним порядком денним:
1)
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Євтушенко
В. М.
2)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коломієць Я. М.
3)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Криничці В. Ф.
4)
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лобатій Г. Д.
5)
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лозовій О. П.
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Â ÌÀÑÖ², ØÀÏÖ², Ç² ÇÌ²ÍÅÍÈÌ ÃÎËÎÑÎÌ?
Феміда прозріла
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Малювали, майстрували
та ласували солодощами

День матері

15 червня адвокати
Вишгородського міського голови Олексія
Момота отримали повні тексти ухвал, яким
так щиро раділи прихильники мера минулого тижня в Апеляційному суді м. Києва.

Команда «Вишгород»
– бронзовий призер
міжнародного турніру

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

Відзначення Дня матері дещо затрималось у часі через затяжні дощі.
Аж ось організаторам свята, а це Вишгородська міська рада, міський Центр
творчості «Джерело», хор «Коралі» та
Вишгородська станиця Пласту НСОУ,
таки пощастило – за сонячної погоди
на Галявину казок прийшло багато дітлахів, їхніх мам та бабусь, молодь та
майстрині, які допомогли кожному бажаючому зробити подарунок для матусі. Хоча подарунки на «іменинниць»
чекали відразу.
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Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

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

Діти
відпочиватимуть
у липні та серпні
Тетяна
БРАЖНІКОВА,
секретар
Вишгородської
міськради
У попередньому номері газети «Вишгород»
від 11.06.2016 р. повідомлялося про
тендер, проведений на виконання
«Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2016 рік». Зокрема, 9
червня було підписано договір із ТОВ
«Телець» (оздоровчий заклад «Молода Гвардія»).
Попередньо ми довго і прискіпливо
вивчали всі пропозиції, адже наші дітки
заслуговують на хороший відпочинок. І
як результат – у липні цього року вісімдесят дітей з багатодітних та малозабезпечених родин, талановиті й обдаровані
оздоровлюватимуться у м. Бердянську
на узбережжі Азовського моря.
Зі списками дітей можна ознайомитись на сайті Вишгородської міської
ради.
Провівши тендер, ми отримали хорошу пропозицію, до того ж, приємно здивувала вартість путівок. Тому за рахунок економії у серпні ще понад п’ятдесят
маленьких мешканців міста вирушать у
смт Сергіївку Одеської області.

Офіційно

2016 року

Соціум

Вишгород

Верховна Рада прийняла новий Закон про ОСББ
Комунальна реформа
Ті, хто не встиг створити
об’єднання до 1 липня, не залишаться без обслуговування, а договір із
керуючим можна буде достроково
розірвати.
Верховна Рада прийняла за основу
і в цілому законопроект № 4680, який
вносить зміни до 13-ї статті Закону «Про
особливості здійснення права власності
в багатоквартирному будинку».
«За» проголосували 259 народних депутатів
із 226 мінімально необхідних.
Таким чином, депутати не відстрочили реформу ЖКГ, яка відбудеться з 1 липня, проте внесли
деякі зміни в процес її імплементації.
Так, під час обрання керівника для будинку
без ОСББ, цей будинок залишиться на обслуговуванні свого «старого» ЖЕКу. Те ж стосується
будинків, які не встигнуть оформити ОСББ до 1
липня, але вже перебуватимуть у процесі створення об’єднання.
«У період від оголошення конкурсу з призначення керуючого багатоквартирного будинку
і до моменту визначення переможців конкурсу
та укладення договорів про надання послуг із
управління таким будинком, послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
продовжують надавати у відповідних багатоквартирних будинках виконавці таких послуг, які надавали відповідні послуги до початку проведення
конкурсу», – йдеться в пояснювальній записці до
документа.
Крім того, щодо ЖЕКів є ще одна норма:
якщо житлово-будівельні кооперативи сьогодні
обслуговують будинки, які ще не реорганізувалися в ОСББ, то до моменту реорганізації власники
квартир у цих будинках можуть далі платити вне-

Новини

ски і продовжувати обслуговувати свої будинки
в кооперативах.
Цим
документом
Рада дозволила жителям будинків достроково
розривати договір із призначеним на конкурсній
основі керуючим.
Автори законопроекту уточнюють: якщо протягом дії договору про
надання послуг із управління таким будинком,
укладеного за результатами конкурсу, співвласники ухвалять рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком або обрання
іншого керівника, співвласники мають право достроково розірвати такий договір, попередивши
про це керуючого, призначеного на конкурсній
основі, не пізніше ніж за два місяці до дати такого
розірвання. При цьому у разі зміни форми управління (керівника) виконавець послуг із утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій повинен здійснити остаточне нарахування за послуги згідно фактичних нарахувань та обсягів наданих послуг.
У власників квартир тепер є два варіанти відмовитися від керуючих, яких їм призначили за
конкурсом.
Обов’язково власники або повинні створити
свої об’єднання співвласників, або самостійно загальними зборами вибрати свого керуючого без
створення об’єднання.
Органи місцевого самоврядування по кожному будинку повинні будуть оголосити конкурс із
1 липня. Тобто, ніхто не переніс, не відстрочив
запровадження реформи. Але при цьому на період проведення конкурсу ЖЕКи продовжать свою
роботу.

Пілотний проект:
перший рибний патруль
В Україні розпочав роботу перший рибний патруль. Для нього відібрали 46 кандидатів, шість із яких –
демобілізовані бійці АТО.
Усі вони пройшли конкурсний
відбір на знання законодавства, володіння зброєю та спецтехнікою, а
також надання першої медичної допомоги.
Інспектори патрулюватимуть водойми Київщини цілодобово. Для
ефективної роботи планують закупити 11 нових човнів та 6 літальних дронів. Ці пристрої допоможуть
відстежувати браконьєрів та місця
встановлення сіток.

Неплатників за комуналку
стане більше
У наступному опалювальному
сезоні очікується скорочення рівня
розрахунків населенням за комунальні послуги на 30%. Про це повідомив заступник глави Міністерства
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства Едуард Кругляк.
Він додав, що за очікуваннями Мінрегіону, близько 50-60% населення отримуватиме субсидії від
держави.
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(Початок на стор. 1)
6)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Підлісному М. М.
7)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Тищенко О. В.
8)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шубці В. Ф.
9)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Яременко Ю. Л.
10) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Пироженку В.Ф. та
гр. Пироженку М. Ф.
11) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у спільну часткову власність гр.
Бриж Я. С. та гр. Терещенко Т. М.
12) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. Яковенко Н. М.
13) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Зернову М. І.
14) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Ключенкову В. С.
15) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Кузубу М. М.
16) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Мамояну А. С.
17) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Пироженко Л. З.
18) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) Релігійної Громади Української
Греко-Католицької Церкви м. Вишгорода
19) Про затвердження нової редакції
статуту комунального підприємства Вишгородської міської ради Київської області

«Вишегір»
20) Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 2/11 від
14.12.2015 року «Про звільнення від сплати земельного податку»
21) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Андрущенко Н. А.
22) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Бодейчук І. М.
23) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Васютіній Г. Ф.
24) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Гринюк
Г. А.
25) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Діденко
Т. В.
26) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Жук Ю.
С.
27) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Івлєвій Г.
Г.
28) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Коваленко Г. М.
29) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Коломієць Г. І.
30) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Коцюбі
В. О.
31) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Куколевському Д. М.
32) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Литвиненку В. В.

33) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Лукашук
В. М.
34) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Майбоженко С. М.
35) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Ніколаєвій Л. М.
36) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Ніколайчук Л. В.
37) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Сасіну В.
В.
38) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Середі
Я. В.
39) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Соловйову С. В.
40) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Фоміну
С. Д.
41) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Шкільній
Л. Б.
42) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Шкільному А. С.
43) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Янишевському О. В.
44) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність громадянам
45) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок комунальному підприємству Вишгородської міської ради Київської області «Вишегір»
46) Про надання дозволу на розроб-

ку проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність садовому
товариству «Лісова поляна»
47) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду кооперативу
з експлуатації колективних гаражів – стоянок для автотранспорту індивідуальних
власників «Київський»
48) Про припинення права користування та передачу в оренду земельної ділянки
49) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Головчанському М. В.
50) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Коваленко З. Г.
51) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Старцевій С. Г.
52) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Черняк Л. П.
53) Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність гр. Ралко Н. В. та гр. Шлопак Л. В.
54) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Гриненку П. М.
55) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Федоренку В. М.
56) Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Булгаковій В. М.
57) Про надання дозволу ПАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у м. Вишгороді.
58) Різне
2. Рекомендувати головам постійних
комісій Вишгородської міської ради скликати засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань
порядку денного та надання висновків по
них.
Міський голова О. МОМОТ

Наше місто

Вишгород
Обговорюємо

День міста
доцільно
відзначати
у вересні
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови
У цьому році нашому
славетному місту виповнюється 1170 років з часу
першої про нього згадки в
літописах. І хоча цей факт
можна поставити під сумнів, бо як писав
літописець Нестор, третій брат Кия —
Хорив оселився на наших горбах, тому
Вишгород є ровесником Києва, ми все ж
ведемо відлік дня народження саме від
першої дати. Десь до 2007 року День міста ми відзначали у вересні, пізніше міська рада перенесла свято на серпень – на
день вшанування святих страстотерпців
Бориса і Гліба. Але, як засвідчив час,
сьогодні виникла потреба в коригуванні
дати проведення нашого найулюбленішого свята. Про це, зокрема, йдеться в
зареєстрованій петиції до міської ради.
Які ж аргументи наводять вишгородці?
По-перше, серпень — це пора масових
відпусток. Багато вишгородців відпочивають на морях, їдуть до рідних у села, займаються ремонтами, городництвом на дачах і
т. п. Тобто, дуже великий відсоток громадян
фізично не в змозі взяти участь у загальноміському дійстві.
По-друге, серпень — найспекотніший
місяць літа. Середня температура сягає
35 градусів. У таких умовах у людей виникають проблеми зі здоров’ям, і, скажімо,
спортивні змагання доводиться проводити
або рано-вранці, або у надвечір’я. А ось у
вересні середня температура сягає 20-23
градусів тепла. Тобто, погода – мов на замовлення.
Саме виходячи з цих та інших міркувань, автори петиції і пропонують перенести День міста на вересень, скажімо, на
другу чи третю неділю місяця. Дуже важливо й те, що у святі візьмуть участь наші діти:
як глядачі і як учасники художніх колективів. Уявіть собі: у школах міста навчається
понад 3000 дітей і 1300 малят відвідує наші
дитячі садки. Дві третини їх обов’язково будуть на святі.
У вересні ми також зможемо на наших
мистецьких виставках продемонструвати
роботи міських народних майстрів, які повернуться з відпусток.
Також у цей час набагато простіше домовитися з артистами, які візьмуть участь у
гала-концерті.
Можна ще багато наводити аргументів
на користь вересня. Головне те, що згідно
з опитуваннями більшість вишгородців –
«за». Але, щоб поставити крапку в цій темі,
потрібна добра воля депутатів Вишгородської міської ради. Я сподіваюся, що народні обранці охоче підтримають пропозицію
своїх виборців. Святкувати будемо разом!

У міськвиконкомі
Влас. інф.

Феміда прозріла
Вікторія ШМИГОРА
Для адвоката Наталії Руденко ухвали, які
стосуються скасування запобіжного заходу і
відсторонення від посади Олексія Момота, як
для юриста – приклади процесуальних документів, які вона за свою адвокатську практику бачить вперше.
«Щоб на одинадцяти сторінках суд виписував і посилався на терміни на латині,
юридичні принципи, колегія суддів, мабуть,
згадала все, що вивчала в університеті. Але
ми всі чекали цього рішення, оскільки нам
треба було зрозуміти судове обґрунтування.
Із огляду на запитання, які були поставлені в
суді працівникам прокуратури, ми зрозуміли,
що вони напишуть в ухвалі. Наші сподівання
виправдались, і судова колегія дійшла висновку, що запобіжний захід до нашого мера
було застосовано необґрунтовано, адже немає доказів, які б могли підтвердити, як вони
пишуть, переконати стороннього спостерігача, в тому, що Момот має якийсь зв’язок із
подіями, які відбувалися. Тобто, необгрунтованість підозри і проведення досудового слідства неуповноваженим органом вони кладуть
в основу незаконності прийнятих рішень.
Цитую: «За таких умов колегія, дослідивши
матеріали, оцінюючи сукупність зібраних доказів щодо пред’явленої підозри, приходить
до висновку про відсутність у провадженні
доказів, тобто показаннями, речовими доказами, іншими документами, які свідчать про
обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень, які б могли об’єктивно
зв’язувати його з ним, тобто підтвердити існування фактів та інформації, які б могли переконати об’єктивного спостерігача в тому,
що підозрюваний міг чинити дані кримінальні
правопорушення». Тобто, вони дослідили всі
матеріали доказів і не виявили жодних підстав, аби говорити про зв’язок мера Олексія
Момота з інкримінованими злочинами. Це
встановлено судовим рішенням, яке згідно із
Законом не підлягає оскарженню, – розповідає адвокат Наталія Руденко.
Також вона зазначила, що після проголошення цих ухвал її київські колеги попросили
копії рішень Апеляційного суду для подальшого використання у адвокатській практиці.
Оскільки це реально безпрецедентний випадок, навіть для столиці.
У рішеннях іде мова про те, що суд першої інстанції (Печерський суд) не врахував,
що розслідування мають проводити детективи Національного антикорупційного бюро.
І дуже широко розписано невідповідність даних заявника і справжнього Семенчука, якого
після довгого натиску адвокатів захисту таки
допитали в суді.
«Стосовно рішення про відсторонення
Олексія Момота від посади Вишгородського міського голови також дуже детально все
розписано. Теж через призму необґрунтованості підозри, порушення прав певних осіб, –
коментує ухвалу Наталія Руденко. – Так само
«виписують», що підозра необґрунтована, посилаються на декілька рішень Європейського
суду з прав людини по аналогічних випадках.
Головний наголос зроблено на те, що звинувачення здійснено необ’єктивно, необґрунтовано, упереджено.
І коли люди раділи прийнятим рішенням
(9 червня Апеляційний суд Києва підтримав
усі три апеляції захисту – авт.) і вигукували:
«Слава суду!», плескали в долоні і звучало
таке голосне слово «справедливість» – для
мене це питання філософське. У суді, як би
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це дивно не звучало, немає місця ніякій справедливості. Там місце лише Закону. І рішення, які ми отримали, для мене були святом
Закону.
Можливо, у когось виникне запитання:
чому раптом судді так вчинили? Ви всі бачили, що колегія у нас була досвідчена. Уявіть,
скільки через неї справ пройшло. У тому числі – про «залегендованих» і засекречених
осіб. І цей суддівський досвід дозволяє їм
робити дуже точні прогнози. Адже, зрозуміло,
що справа не лише не має перспективи отримати обвинувальний вирок, а й, кульгаючи,
ледь-ледь дійде до суду, і то виключно для
того, щоб отримати виправдальний вирок. І
перш за все, приймаючи таке рішення, вони
перестраховували себе та інших суддів, які
розглядатимуть цю справу надалі, даючи їм
підстави ще на цій стадії не витрачати зайвий
час і приймати законні рішення у вигляді виправдань.
По суті, троє дорослих, серйозних, із досвідом суддів, на 99,9 % роблячи прогноз,
прийняли таке рішення, яким прикрили себе
і свою судову систему. Мені дуже шкода суддів першої інстанції, а саме – пані Шапутько.
Обов’язково буде скарга на таке рішення до
дисциплінарної суддівської комісії. Однозначно мешканці нашого міста слідкуватимуть за
цим, бо рішення про відсторонення Олексія
Момота їх обурило. До мене вже звернулося кілька громадян із питанням: «Наталю, а
що ж робити з тією суддею, що відсторонила
мера від посади?»
До речі, на п’ятницю, 17 червня, славнозвісна суддя С. В. Шапутько призначила
«цікаву» слідчу дію – допит у суді свідка, на
свідченнях якого і ґрунтується обвинувачення, того самого «Семенчука», якого ніхто не
бачив. Із посиланням на закон: «Якщо життю
або здоров’ю може загрожувати небезпека
або існують якісь інші виключні обставини, які
не дають цій особі чекати, допоки відбудеться
суд, можна заклопотати перед слідчим суддею, привезти цю особу в суд, допитати і таким чином легалізувати її показання в суді».
Наталія Руденко з цього приводу зазначила
наступне: «Прокуратура хоче привести для
показів псевдо-Семенчука в масці, шапці, зі
зміненим голосом або навіть шляхом відеоконференції.
Для чого це робиться? Для того, аби ми

не могли його ідентифікувати, і аби Олексій
Вікторович не міг впізнати в ньому ту особу,
яка була чи не була в його кабінеті. Я вважаю,
що це робиться виключно для того, щоби після допиту в суді сховати цього свідка назавжди. Прокурори думають, що вони найхитріші, але після того, як нам повідомили, що в
п’ятницю має відбутися такий допит, ми трохи
полистали реєстр судових рішень і виявили,
що наш слідчий уже звертався до Печерського суду з подібним клопотанням, але більш
незалежні судді відмовили йому у задоволенні. Я спеціально роздрукувала цю ухвалу Печерського суду, мені було цікаво, на що вони
посилаються, заявляючи таке клопотання. І
от уявіть, вони зазначають, що його життю
щось загрожує, і у зв’язку з тим, що справа набула широкого резонансу, розголосу,
наш «свідок», має наміри поїхати за кордон.
І через те ми маємо всі зібратися і допитати
його, щоб він поїхав собі спокійно відпочив,
поки ми тут будемо розгрібати наслідки його
діяльності.
Звісно, суддя Печерського суду, до якої
звернулися, не знайшла законних підстав і
сказала, що ця його засекреченість і залегендованість ніяким чином не впливає на його
процесуальні права і обов’язки».
Захисники Олексія Момота вважають, що
проведення цього допиту незаконне. І це ніщо
інше, як цирк.
Це далеко не фініш. Попереду у захисту
багато роботи. Бо зрозуміло, що після гучних
заяв людей при посадах про «мера-хабарника» пристрасті вгамуються ще не скоро.
Щодо розмов про заставу, яка була внесена за Олексія Момота, адвокат запевнила,
що всі кошти повернуть на рахунки тих, хто
їх вносив. Тому всі закиди про те, що кошти
впадуть у кишеню Момота – лише плід чиєїсь
хворої фантазії. Що стосується 15 000 гривень, зібраних громадою, на останньому віче,
12 червня, Олексій Момот сказав, що ними
мешканці Вишгорода можуть розпорядитись
на власний розсуд. Про це обов’язково повідомиться у ЗМІ.
P. S. Коли номер був готовий до друку,
стало відомо, що призначений допит свідка, який мав відбутися в п’ятницю 17 червня, перенесли на невизначений термін. У
зв’язку з тим, що свідок із невідомих причин не зможе з’явитись у суд.

Для ефективності потрібен конструктив

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

16 червня відбулося чергове засідання виконавчого комітету
Вишгородської міської ради, на якому розглянули 25 питань.
Традиційно першими розглянули блок житлових питань. Після тривалого обговорення із поправками підтримали рішення про надання дозволу
на проїзд по ділянці набережної, де обмежено рух транспортних засобів,
для осіб, які здійснюють торгівлю на алеї С. Поташника. При цьому подбали про комфорт та безпеку мешканців міста, які там відпочивають,
обмеживши рух транспорту у вихідні.
Також визначили КП «Управляюча компанія» Вишгородської міської
ради виконавцем житлово-комунальних послуг із утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій, які перебували на балансі та в управлінні КП ЖКГ, відповідно до розподільчого балансу, затвердженого рішенням міськради «10/3 від 28.04.2016 року та Статуту КП «Управляюча
компанія», та затвердили для КП «Благоустрій-Вишгород» ВМР вартість
ритуальних послуг (рішення див. на сайті Вишгородської міської ради).
Практично кожне питання, яке розглядали члени виконкому, викликало бурхливі коментарі деяких присутніх на засіданні мешканців міста.
Іноді складалося відчуття, що вони зовсім не налаштовані на конструктив,
бо все лунало на підвищених тонах.
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Він мріяв про місто-сад

Володимир ТКАЧ
Подані нижче записи — це данина людині, з якою я працював протягом восьми
років. З мого боку, як журналіста, було
б гріховно не взяти на себе ініціативу і не
розповісти про істиного патріота міста Віктора Олександровича Решетняка, світла
йому пам’ять. У своїх «відвертостях» я буду
максимально об’єктивним і неупередженим і спробую показати багатогранність
цієї людини.
Віктор Олександрович завжди з особливим теплом згадував батьківський дім:
— Наша родина була незаможною і великих статків ніколи не мала. Але ми жили дуже
дружно. Батько — Олександр Макарович,
фронтовик, посічений осколками, часто хворів
і передчасно пішов із життя. Мама — Єфросинія Фотіївна — працювала молодшою сестрою. Це була для мене свята людина. Вона
встигала вдома навести лад, нас із сестрою
Аллою доглянути і на роботі добросовісно
працювати, де її дуже цінували. Батьки виховували нас таким чином, щоб у житті ми не цуралися ніякої праці. Я змалечку допомагав їм
на городі, доглядав за домашньою живністю,
тому і зараз на дачі із задоволенням тримаю
птицю.
Я слухав його і подумки переконувався:
Віктор Олександрович дійсно не належав до
пестунчиків долі і всього досяг завдяки наполегливій праці. Розпочинав – медбратом,
фельдшером-акушером, студентом підробляв
у будзагонах, після інституту працював лікарем пологового будинку, згодом – завідуючим
відділенням, головним лікарем центральної
районної лікарні. У нього ніколи не було високопоставлених протеже, покровителів із волохатими руками. Звання кандидата медичних
наук захистив завдяки багатющому практичному досвіду, тисячам проведених операцій.
За гороскопом В. О. Решетняк був Водолієм. А цей знак наділений такими якостями, як
допитливість і невтомність у процесі пізнання
світу. Все це було притаманне його характеру.
Ось і не вір після цього зіркам.
Якось ми гомоніли про армійські будні.
— Ти де служив? — запитав Віктор Олександрович.
— У піхоті, — відповів йому.
— Значить, не бачив служби. Я хотів на
флот, а потрапив у ракетні війська, зв’язківцем
у Білорусію. Знаєш, як «старики» нас вчили

«любити Батьківщину»? Після карантину нас,
голодних новобранців, вишикували на плацу.
Сержант, в ладно підігнаній формі, з послабленим ременем, у чоботях у «гармошку», неквапливо оглянув стрій:
— Ну що, духи безплотні, будемо служити?
Ми, незвиклі до таких промов, щось нерозбірливо відповіли.
— Не зрозумів? — з металом в голосі перепитав сержант.
Ми знову врізнобій щось пробелькотіли.
— Та-а-а-к! — протягнув сержант. — Як
все запущено. Взвод! Слухай мою команду:
«Упор лежачи — прийняти! Віджатися 20 разів! Почали — раз, два, раз, два…» Ось так,
ганяли, як сусликів, але я до цих пір пам’ятаю
всі таблиці і типи радіостанцій. А ти кажеш —
піхота…
На його строкову службу припав рік війни
у В’єтнамі. Палаючи бажанням допомогти героїчному народу, він написав рапорта відправити воювати. До підрозділу приїхав начальник політвідділу частини:
— Єфрейторе Решетняк! Ваших послуг
в’єтнамська армія не потребує.
— Товаришу полковнику! Прошу задовольнити мій рапорт.
— Кругом! Кроком руш!
І все ж війна не обминула його. Через півтора десятка років уже лікарем Віктор Олександрович потрапив до Ефіопії. За два роки
перебування у госпіталі імені І. Ганді через
його руки пройшла 21 тисяча жінок, він здійснив 3 000 складних хірургічних операцій, прийняв 5 630 родів. А ще — ним прооперовано
безліч ефіопських солдатів, бо в країні розпочиналася громадянська війна. Віктор Олександрович згадував:
— Я вже встиг звикнути до комендантського часу. Але одного ранку мене розбудив
гуркіт МІГів. Вони з ревищем пролітали над
центром Аддіс-Абеби і президентським палацом. По дорозі на роботу я зустрів військову
колону. На БТРах і машинах сиділи підлітки,
обірвані і оперезані кулеметними стрічками.
Їхні очі були скляними під дією наркотиків.
Ураз промайнула думка: досить повернути
крупнокаліберного кулемета, натиснути на
гашетку і з радянського медика Решетняка
утвориться фарш. І я побіг. У госпіталі мене
зустрів переляканий директор:
— Містере Решетняк! Вам що, жити набридло? В країні — переворот! Негайно тікай-

те в радянське посольство, бо тут вам ніхто не
гарантує життя.
А через декілька днів заколот придушили:
розстріляли з десяток генералів, розігнали пацанів — і все.
А ось другий переворот був набагато
страшнішим. Президент утік, до влади прийшла хунта, ворожа до СРСР. Тепер наше
життя не коштувало і ломаного гроша. Нерви
були напружені до межі. Вже котрий день ми
перебували на території посольства, яке мали
штурмувати, а наша евакуація все затягувалася. Першими втекли військові радники
з дефіцитним барахлом, а вже потім лікарі,
інженери. І все ж, я повік не забуду це відрядження. По Ефіопії ходить не одна тисяча моїх
«хрещеників», пологи яких я приймав. Напевне, хтось із африканок згадає добрим словом
радянського лікаря Решетняка. І хоча я жодної
копійки від роботи в Ефіопії не отримав, бо
гроші «згоріли» у «Внешэкономбанке СССР»
після розвалу Союзу, я придбав інше: безцінний досвід роботи в екстремальних умовах. А
цього за гроші не купиш.
У 2014 році, коли розпочалася війна на
Донбасі, Віктор Олександрович звернуся до
Міноборони України з проханням відправити
його до одного з польових шпиталів для надання пораненим першої допомоги. Доводив
військовим чинушам, як це важливо — надати
кваліфіковану допомогу в перші години поранення. Говорив про свій колосальний досвід
рятунку вражених кулями і осколками, та дар-

Національна свідомість — локомотив розвитку
Лекторій
Степанія СІДЛЯР,
координатор духовно-просвітницького центру «Спадщина»
У неділю у БК «Енергетик» з
ініціативи духовно-просвітницького центру «Спадщина», в рамках
проекту «Мова — ДНК нації», за
участі Спілки письменників України і Товариства «Знання» відбувся
лекторій.
Голова правління товариства
«Знання», професор, заслужений діяч
науки і техніки України В. І. Кушерець
у лекції «Т. Шевченко — від минулого до сьогодення» розповів багато
цікавого, зокрема маловідомі факти
із життя поета. Слухачі в залі — вчителі, працівники дошкільних закладів,
молодь, пенсіонери — дізналися про
напрямки дослідницької праці, над
якими сьогодні працюють науковці і
шевченкознавці.
Звичайно, неможливо відтворити
лекцію на сторінках газети, але всетаки один із фактів життя Т. Шевченка заслуговує на особливу увагу: коли бунтівного поета вислали у
Казахстан, туди він привіз із України
гілочку верби, яку посадив у казахських пісках.
Тільки Господу Богу і самому
Шевченку відомо, як йому вдавалось
обійти пильні очі жандармерії і доглядати вербу з рідної України. Молитва
поета, його тверда віра в те, що виживе верба — виживе Шевченко і
Україна — зробили диво. Верба проросла, почала розвиватись і на землі
казахській прожила 170 років…
Багато наших туристів, приїж-

джаючи у Казахстан до Тарасової
верби, привозили і саджали свої гілочки, але всі їхні спроби були безрезультатними. Це ще раз підтверджує:
що неможливе в людей — можливе в
Бога…
Слухаючи лекцію, кожен розумів,
що слово Шевченка до живих, мертвих і ще ненароджених — пророче. До
нас, простих смертних, каже:
… «Як би ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя».
До чиновників:
«Дознаються небожата,
Чия на вас шкура,
Та й засудять,
і премудрих
Немудрі осудять!»
До тих, хто сьогодні на Сході
України знищує цвіт Української нації:
… «Це той первий, що розпинав
Нашу Україну,
А вторая доконала
Вдову сиротину.
Кати! Кати! Людоїди!
Наїлись обоє,
Накралися; а що взяли
На той світ з собою?»
У лекції «Українська мова — як
засіб употужнення духовного розвитку України» поет, заслужений журналіст України В. Ф. Василашко акцентував увагу на тому, що мова є не
тільки засобом спілкування. Мова —
це внутрішній зв’язок людини із землею, по якій вона ходить, це зв’язок із
флорою і фауною.
Господь Бог кожному народу, і малому і великому, дав одну територію,
одну мову. Перед Богом усі рівні. Він
не дивиться на обличчя – він нагороджує за добро і суворо карає за зло.
Тож можливості української землі і не-

сумірний рівень життя її громадян підтверджують, що ми не дотримуємось
закону Божого, більше того — зневажаємо заповіді його, закони рідної
землі і мову, нам дану Богом.
Якщо хтось із скептиків запитає,
до чого тут мова, з тим же запитанням звернуся до кожного, хто каже:
«Какая разница, на каком языке
разговаривать?» Чому ж тоді Ізраїль
відродив практично забуту, але свою
рідну мову? І сьогодні економіка Ізраїлю – країни, яка десятиліттями
воює, — у числі найрозвинутіших економік світу, і її населення давно забуло слово «бідність».
Тим же шляхом ідуть країни Прибалтики, Польща, і це ще раз підтверджує — висока духовність, патріотизм
і національна свідомість — це локомотив розвитку країни.
Повчальні для кожного із нас слова українського поета
Віктора Баранова:
«… Українці мої!
Дай вам Боже і щастя, і сил.
Можна жити й хохлом,
і не згіркне від того хлібина.
Тільки хто ж колись
небо нахилить до ваших могил,
Як не зраджена вами,
зневажена вами Вкраїна…»
Після закінчення лекції, що відбулася за фінансової підтримки мецената, голови правління БФ «Покоління»
В. П. Виговського авторські книжки
отримали представники шкіл, бібліотек, дошкільних закладів. Валерій
Павлович пообіцяв учасникам лекцій
підтримувати духовно-просвітницькі
заходи, які сприяють утвердженню
національної свідомості, духовності і
згуртованості громади м. Вишгорода.

Канікули!

ма — відмовили, мовляв, хірургів у нас вистачає. А скількох хлопців він би міг врятувати!
Віктор Олександрович часто жартома
відрекомендовувався: «Лікар, а за сумісництвом — мер». За 30 років у медицині він жодного дня не шкодував про те, що обрав таку
професію. Його робоче місце постійно освітлювали софіти і юпітери. Але то була не студія
і не сцена, а операційна палата. Скальпель
був для нього мечем і оралом, з ним він щодня
вирушав на битву за життя зі смертю.
— Я буквально жив цією роботою, – ділився роздумами Віктор Олександрович. —
Навіть у коротких перервах за чашкою чаю
не припиняв думати про щойно закінчену чи
майбутню операцію, де я був і стратегом, і
тактиком, і бійцем. Моя праця подібна саперській — без права на помилку, бо навіть найменша похибка або недбалість могла обернутися непоправною трагедією. У мене було
досить випадків, коли за життя своїх пацієнтів
доводилося боротися від сутінків до світанку.
Після таких операцій підкошувалися ноги, але
я засинав зі щасливою думкою, що знову взяла гору презумпція доброти і життя врятоване.
А ще мені часом здається, що не лікар рятує
людські життя, а все у руках Божих і його найвищій волі підкорюється хірургічний скальпель. Хтозна, може, це так і є?
Моїх відвертих розмов з Віктором Олександровичем вистачило б на книгу спогадів.
З його вуст я чув страшну правду про Чорнобиль, як у скрутні 90-ті роки на підробітках
переганяв машини з Європи і наскільки це був
гіркий і солоний окраєць хліба, чому покинув
улюблену лікарську справу і пішов у владу і
яким далеко не натхненним був початок — все
це я знав і пам’ятаю у деталях.
Відверто кажучи, шлях мера ніколи не
буває устелений трояндами. Скоріше, це путівець крізь колючі терни, на якому постійно
чатують несподіванки і небезпеки. У першій
каденції Віктора Олександровича великі забудовники від «понтів і розпальцовок» перейшли
на такий пресинг, що довелося якийсь час переховуватися. Відкручували гайки на колесах
машини з розрахунком на аварію, відкрито погрожували доньці. Лише його рішучість зупинила бандюків перед останнім кроком.
Його мрією було зробити Вишгород містом
європейських стандартів: зручним для проживання і відпочинку. Із дбайливо доглянутими
парками і скверами, щоб кожен вільний куточок міської землі милував око трояндами,
мистецькими витворами, фонтанами. Як у Парижі, Відні чи Празі. Він понад усе мріяв про
місто-сад. З цим і пішов у вічність.

У кривому дзеркалі

Ольга ДЯЧЕНКО
Часто відпочиваю із малолітнім
онуком і спостерігаю за дитячими
іграми. Він, як і більшість хлопчиків, захоплюється конструюванням
із наборів «лего», має «автопарк»
із машинок різних моделей. Іноді
виносить свій «арсенал» на майданчик. Відразу збирається біля
нього гурт майбутніх конструкторів
і винахідників.
Цікаво, що діти, здебільшого, намагаються узгоджувати свої пропозиції з «господарем», дослухаються
думки інших і врешті знаходять спільно найліпший варіант. Із готовими
моделями тут же розігрують сценарій
і вміло імпровізують різні ситуації.
Можливо, моя присутність все ж
впливає на поведінку дітей, бо ніколи
не чула слів ненормативної лексики
чи проявів грубощів і гніву.
Із малолітніми дітьми найчастіше
відпочивають матусі, які також полюбляють збирати свої гурти. Не доводилося бачити, щоб вони організовували ігри із власними дітьми. Вільна
поведінка дорослих і малят.
Якось і ми з онуком зупинилися біля щебетливої дітвори поблизу
кафе «Кирпулька». Красива тіниста
алея, зручні лавочки сприяли приємному відпочинку.
Щоправда, деякі матусі зручно
облаштувалися із пляшками пива та
з цигарками. Хоча на дитячих майданчиках та у зонах відпочинку це
категорично заборонено.
Я зробила зауваження доньці з
матір’ю, які безсоромно розклали на
лавці випивку й закуску і супроводжували це дійство кількаповерхови-

ми матюками. Замість вибачення вилили на мене стільки бруду та чорної
енергетики, що з душевним болем і
валідолом я відступила подалі від
гріха.
А навколо бігали діти. Вони ж мимоволі повторюють поведінку дорослих і надто швидко засвоюють слова
ненормативної лексики. То чи варто
дивуватися чотирирічному вояку,
якій відбивався від матері і повторював тільки-но почуті словечка п’яних
жінок.
Ще один епізод на дитячому майданчику мене просто шокував. Малюк, який ще навіть нечітко вимовляв
деякі слова, запропонував грати… у
«тюрму». За все своє тривале життя
я такого не чула й не бачила. Що це
за гра, до чого готує дітей, яке майбутнє очікує тих, що обізнані з темними сторонами буття дорослих?
Моя бурхлива реакція на цю пропозицію малого залишила байдужими надто зайнятих своїми розмовами
і огорнутих цигарковим димом люблячих матусь.
Хотіла запитати, звідки їхні діти
знають таку недитячу гру? Невдовзі
почула й відповідь. Коли перехожа
присоромила надто жорстокого бешкетника, що лупцював дітей і відбирав іграшки, то отримала на горіхи не
гірш від мене.
Матуся такі «перли» видала при
синові, що в жінки й мову відібрало.
Вона злякано перехрестилася і поспішила геть, озираючись і, певно,
молячись.
А яблучко від яблуньки далеко не
котиться. Отож і маємо те, що маємо.
Плекаємо своє майбутнє у кривому
дзеркалі.

Жити ЗДОРОВО

Вишгород
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Команда «Вишгород» – бронзовий призер міжнародного турніру
Хокейні баталії
Торі ШУМ
ФОТО — архів ХК «Вишгород»

Кожен вид спорту по-своєму цікавий і
унікальний. Хокей поєднав у собі швидкість
реакцій, азарт, грандіозну порцію адреналіну і таланту. Адже швидко і вправно рухатись на льоду у важкій формі і при цьому
добре триматися на лезі ковзана — це не що
інше, як талант. Укотре його демонстрували
на льодовій арені гравці хокейного клубу
«Вишгород». Цього разу — у Білорусії.
Із 10 по 12 червня Мінськ опинився у вихорі хокейних баталій. Десять команд із України, Білорусії, Фінляндії та Росії боролися за
кубок «IceWars 2016». Змагання відбувалися
на Мінськ-Арені — найсучаснішій хокейній арені Європи, яка вміщує понад 15 тисяч глядачів.
Це був не просто міжнародний любительський турнір, адже в складі команд-суперників
були титуловані спортсмени, які раніше грали у
основних складах відомих команд.
На цьогорічний турнір білоруси запросили

дві команди з України: ХК «Вишгород» (спортивне товариство «Молода Країна») та ХК
«Арсенал» (м. Харків). І саме наші команди —
дві з десяти — дотримувались регламенту по
гравцях, що був встановлений організаторами.
Уже вдома наші хокеїсти із захопленням
розповіли про відмінну організацію, дружню
атмосферу турніру та гостинність білорусів, які
в перервах між виступами вочевидь симпатизували вишгородській команді.
— На турнірі такого високого рівня ми були
вперше. Грали під прапором Вишгорода та
України, — розповідає Сергій Талошний, голова Вишгородської районної громадської організації «Хокейний клуб «Вишгород». — Перша
наша гра — з командою Росії. Спочатку програючи — 0:2, ми все ж обійшли суперників із
рахунком 4:3.
Хокейна команда «Вишгород» замкнула
трійку лідерів та привезла додому «бронзу»,
обігравши хокеїстів із Фінляндії (у яких цей вид
спорту, як кажуть, у крові) — 4:2.
Як завжди, виклався на повну капітан команди Сергій Рублівський, котрого відзначили,
як кращого бомбардира турніру серед усіх де-

Нехай здійсняться
дитячі мрії!

Підтримаємо таланти
Перемігши на відкритому Чемпіонаті України з танцювального шоу та модерну, вишгородський колектив
«Клерико» виборов місце у
складі збірної, яка вирушить
на Чемпіонат Європи. Змагання проходитимуть у м. Миколайки (Польща) з 05.12.2016 р.
по 10.12.2016 р.
Для цього колективу «Клерико» необхідно 350 000 грн. На
даний час зібрано власними силами 37 700 грн. Тобто, коштів
для поїздки – не вистачає.
«Клерико» звертається до
меценатів, благодійників та всіх
небайдужих мешканців міста з
проханням фінансово допомогти
колективу, аби участь 26 вишгородських дітей у Чемпіонаті Європи стала реальною.
Благодійну фінансову допомогу можна внести на розрахунковий рахунок ГО «Танцювальний колектив «КЛЕРИКО» №
2600501551261 в ПАТ «Кредобанк», МФО: 325365, ЗКПО (ЄДРПОУ): 36833234 або на карту
Приват Банку
5168 7556 3326 2130 Пінчук
Людмила БОНДАРЧУК
Хорошу людину зустрінеш нечасто.
Хороші люди приходять, як щастя…
У житті ми виконуємо різні
ролі, інколи доводиться виступати і пацієнтом. І пощастить тому,
кому надаватимуть допомогу
справжні Лікарі.
Цю невисоку приязну жінку знають усі жителі Вишгорода і району,
бо вона лікує основний людський
механізм – серце. Кардіолог Катерина Петрівна Хомяк – уважна, доброзичлива, висококласний спеціаліст, як кажуть – від Бога. Здається,
що лікує і голосом, і поглядом. Навіть енергетика її кабінету особлива
– лікуюча. Тисячі пацієнтів вислов-

Максим Іванович
Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» веде активну концертну та конкурсну діяльність в Україні та за її межами.
Має амбітні плани і прагнення до
подальшого розвитку та пропагування здорового способу життя
серед молоді Київщини.
«Клерико», а це понад 200
дітей та підлітків, очолює Ольга
Пінчук. У колективі займаються
напівсироти, діти з багатодітних
та малозабезпечених родин, які є
постійними учасниками різноманітних творчих конкурсів, фестивалів, благодійних акцій, святкових концертів.
Для колективу «Клерико»
участь у Чемпіонаті Європи – це
можливість проявити та показати
свої здобутки, поборотись за міжнародне визнання та представити
на міжнародній арені наше місто
Вишгород.
Адміністрація колективу та всі
учасники будуть вдячні за будьяку фінансову підтримку від не
байдужих до розвитку дитячої
творчості людей.
Нехай здійсняться дитячі мрії!

сяти (!) команд із врученням іменного Кубка.
На такий рівень варто рівнятись!
Поїздку організував голова ВГО «Молода
Країна» Андрій Пещерін, який теж грає у складі команди.
— Було дуже важко, але дуже дружно. Була
воля до перемоги. Була справжня КОМАНДА!
Спасибі всім хлопцям! Ми справді — кращі! —
ділиться враженнями Андрій Пещерін.

Надихала наших хокеїстів на боротьбу і
група підтримки, яка вболівала з трибун. Серед найактивніших — вишгородці Олександр
Шамота, сім’я Романа Романюхи та діти, які,
не шкодуючи сил, безперервно скандували:
«Виш-го-род!»
Гостинні білоруси запросили вишгородських хокеїстів на турнір, який відбудеться наступного року.

Малювали, майстрували
та ласували солодощами
(Початок див. на стор. 1)
Невеличким концертом привітали мам вихованці
Вишгородського міського Центру творчості «Джерело»
– хор «Коралі» (керівник – Леся Потіцька) виконав веснянки та показав Купальський обряд. А сувеніри своїм
ненькам діти виготовляли під час майстер-класів із Юрієм Денисенком (Музей гончарства ВІКЗ), Олександрою
Савченко (творча майстерня «Дзиґа»), Оленою Кольвах
(студія «Золоті ручки ЦТ «Джерело»), Анастасією Танасюк та Юлією Карпетою (НСОУ «Пласт»), а також із Іриною Дробязко.
Небайдужі вишгородці долучились до традиційної
благодійної акції «Солоденьке для маленьких» – кошти від
продажу домашніх солодощів організатори свята передадуть на потреби дитячого відділення Вишгородської ЦРЛ.
Для найменших ігри та майстер-класи із аквагриму
провів центр розвитку дитини «Вінні».
Діти брали також участь у конкурсі малюнку на асфальті, в якому переміг кожен, тому кожен і отримав солодкий приз.
У лотереї було розіграно три сертифікати у СПАсалон від мережі готелів «Вишеград» (щира їм вдячність
від організаторів).
Про матеріали для майстер-класів та солодощі подбала Вишгородська міська рада.

люють їй вдячність і бажають міцного здоров’я!
У денному стаціонарі Вишгородської ЦРЛ багато років працює Катерина Олександрівна Грецька. Через
її руки теж пройшли тисячі пацієнтів.
І для кожного у неї знаходиться добре слово. Автоматизм її рухів під
час надання крапельниць хворим –
просто вражає. Вона, ніби митець,
малює пензлем картину здоров’я. І
в ці хвилини її обличчя таке одухотворене, що відразу віриш: лікування
піде на користь.
Цим вражаючим жінкам та всьому медичному персоналу Вишгородської районної лікарні – здоров’я,
вдячних пацієнтів, гідної оцінки нелегкої праці!

Вітання мужнім

День матері

Батальйону «Січ» — два роки
Ольга ФІЛЮК,
помічник депутата В. Парчук
12 червня 2016 року виповнилося два роки з дня створення
добровольчого батальйону «Січ».
Весною 2014 року кращі з
кращих синів України добровольцями ішли на східний фронт нашої держави стримувати підступного ворога. Бійці батальйону
«Січ» були одними із них.
Другу річницю батальйону «Січ»
відзначили цього року на Вишгородщині — у Межигір’ї. Саме тут у
2014 році було організовано базу,
де готувались і звідки вирушали на
фронт бійці. Сюди ж привозили все
необхідне волонтери і небайдужі —
їжу, медикаменти, одяг, ковдри, те,

Лист у номер

Від вдячних пацієнтів

чого так не вистачало тоді.
Бійців привітали командири і волонтери, вручивши їм жартівливі та
серйозні нагороди. Відулася молитовна служба, а згодом — концерт
гурту патріотичної пісні «Рутенія».
Особливу подяку бійці виголосили мамі Валі — Валентині Парчук
— волонтеру, депутату Вишгородської міської ради, голові фракції
— за постійну опіку батальйону з
перших днів.
Наприкінці січовиків та гостей
було запрошено до столу, де їх пригостили смачним кулішем та юшкою.
P.S. Тільки з батальйону «Січ»
за два роки російсько-української
війни не повернулися живими 30
бійців. Вічна Слава Героям…

Шановні медичні працівники!
Прийміть найщиріші вітання зі словами вдячності за вашу благородну працю.
Споконвіку більше за скарби та всілякі надбання цінувалося здоров’я людини. А тому професія лікаря завжди була
однією з найнеобхідніших і найшанованіших. Саме їй завжди були, є і будуть притаманні такі якості, як доброта, гуманність, благородність і професіоналізм.
З нагоди свята – низький уклін усім працівникам охорони здоров’я за сумлінну та невтомну працю. Ви даруєте людям найдорожче – здоров’я, віру та надію. Нехай же
сторицею повертається до вас добро, дароване людям.
Нехай у ваших домівках завжди панують щастя і мир. Міцного здоров’я, благополуччя і добра вам та вашим родинам!
Депутат Вишгородської міської ради
Валентина ПАРЧУК
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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 , 2 0 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
7:15 «ТСН-Тиждень»
08:45, 14:00 Х/ф
«Подвiйне життя»
19:30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
20:15 Т/с «Свати - 3»
21:20 Т/с «Нашi панi у
Варшавi»
00:10 Х/ф «Ларрi Краун»
UA:ПЕРШИЙ
6:20, 07:50, 08:10
Смакота
06:25, 23:25 Золотий
гусак
08:35 Паспортний сервiс
09:10 Путiвник прочанина
09:25 Х/ф «Святий Фiлiпп.
Я вибираю рай»
14:15 Д/ф «Ю.
Рибчинський. Слова i
музика»
15:20 Д/ф «Голiвуд
над Днiпром. Сни з
Атлантиди»
17:55 Д/ф «Харкiв 41-43.
Життя як воно є»
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта

20:30 Вересень
21:00 Новини
21:50 Подорожнi
23:50 Вiд першої особи
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї тижня з О.
Панютою
07:50 Зiрковий шлях
08:50 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
10:45 Х/ф «Iван Бровкiн
на цiлинi»
12:40, 15:25 Т/с «Бабуся
при надiї»
15:00, 19:00 Подiї
17:00, 19:45 Т/с
«Проїзний квиток»
21:50 Футбол. Євро 2016.
Словаччина - Англiя
00:00 Великий футбол
Євро 2016
ТОНіС
6:25 Х/ф «Чекай мене»
09:50, 16:00, 23:00 НЛО:
секретнi архiви
11:10, 20:00 Забутий
Мундiаль
13:30 Дика планета

14:00 Сiм iсторичних
чудес України. Кам’яна
могила
15:00 Коли природа
наносить удар у вiдповiдь
17:00 Концерт Н.
Матвiєнко «Ми єдинi i
Україна в нас одна!»
21:50 Д/ф «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
00:00 «Еротична спека»
ТЕТ
6:00 Малята-твiйнята
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультмiкс
10:10 М/ф «Рухай час»
11:35 Х/ф «Загадай
бажання»
13:20 Рятiвники
18:50 Одного разу в Одесi
23:00 Вiталька
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:10, 15:55 «Все буде

добре!»
08:10 «Зiркове життя»
10:05 Х/ф «Баламут»
11:55 Х/ф «Тариф на
кохання»
13:45, 20:05 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
П. Костiциним»
22:35 «Вагiтна у 16»
23:35 «Доньки-матерi»
НТН
9:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
12:05 Х/ф «Щиро ваш...»
13:45, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас - 10»
15:20 Т/с «Гаваї 5.0 - 4»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:15 Т/с «Без обмежень»

НОВИЙ КАНАЛ
6:15 Kids Time
06:20 Х/ф «Володар
перснiв: Братерство
персня»
10:00 Х/ф «Володар
перснiв: Двi фортецi»
13:30 Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
19:00 Дешево й сердито
20:10 Ревiзор
23:10 Страстi за
ревiзором
МЕГА
6:30 Богдан Ступка
07:30 Л. Биков. Зустрiчна
полоса
10:20 Голокост
зсередини
12:10 Пастка для
динозаврiв
13:10 Динозаври:
таємний код
14:00 Шлях тигра
15:40 Дика Куба
16:40 Таємницi
Гвадалкiвiру
17:40 Дика Сербiя
18:40 Мiстична Україна

21:30 Назад у
Середньовiччя
23:30 Покер
00:00 Бестiя
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»

14:00, 20:10 «Орел i
Решка»
15:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:15 «Звана вечеря»
21:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
22:00 Х/ф «Король
вечiрок»
23:50 «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
«Батькiвський iнстинкт»
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 «Одеса-мама»
23:40 Т/с «Впiзнай мене,

якщо зможеш»
ICTV
6:10, 19:20 Надзвичайнi
новини
06:50 Факти тижня
08:50 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:45 Х/ф «Мiстер
Крутий»
12:30, 13:15 Х/ф «Година
пiк»
12:45 Факти. День
14:50 Х/ф «Флот
МакХейла»
16:55 Х/ф «Я,
Франкенштейн»
18:45 Факти. Вечiр
20:20 Кримiнальна
Україна
21:10 Т/с
«Володимирська, 15»
22:05 Т/с «Демони»
23:05 Х/ф «Дiвчина з тату
дракона»
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
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
07:00 Т/с «Кирило i
Мефодiй: Апостоли
слов’ян»
11:10 Х/ф «Помпеї»
14:55 Т/с «Доставити
будь-якою цiною»
18:40 Х/ф «Бунт»
20:30 Х/ф «Мисливець
проти Чужого»
22:00 Т/с «Олiмп»
00:00 Х/ф «Вiдмороженi»

ВI В ТО Р О К , 2 1 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 - 8»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Найкращий
ресторан з Русланом
Сенiчкiним»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:15 Т/с «Свати - 3»
21:20 Т/с «Нашi панi у
Варшавi»
00:00 Х/ф «Королi
вулиць-2»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:35, 23:25 Золотий
гусак
12:35 Prime time з М.
Гонгадзе
13:30 Казки Лiрника
Сашка
13:40 Мультфiльм «Друзiянголи»

16:20 Путiвник прочанина
16:35 Х/ф «Аничка»
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Травма»
21:30 Новини. Спорт
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 11:00 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
21:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
12:00 Глядач як свiдок
13:40, 15:30 Х/ф «Четвер
12»
16:00 Т/с «Лiкарська
таємниця»
18:00 Т/с «Катина любов»
18:50 Футбол. Євро 2016.
Україна - Польща
21:50 Футбол. Євро 2016.
Хорватiя - Iспанiя
00:00 Великий футбол
Євро 2016
ТОНіС
6:00 Х/ф «Славний
малий»
10:50, 22:10 Д/ф

«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
14:00, 23:20 Тисяча днiв
планети
15:10 «Цивiлiзацiя
Incognita»
15:40 «МАН: молодi,
амбiтнi, наполегливi?»
16:30 «Калинове
здоров’я»
18:10 Сiм iсторичних
чудес України. Львiв
18:50 В гостях у Д.
Гордона. О. Саленко
20:00 Пеле: король
футболу
21:40 «Вiдлуння»
00:10 Х/ф «Подвиг
розвiдника»
ТЕТ
6:00 Малята-твiйнята
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мультмiкс
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що

говорить з привидами»
15:15 Казки У
16:10 Країна У
18:50 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Х/ф «Той
ХтоПройшовКрiзьВогонь»

13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 10»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»

СТБ
6:50, 15:55 «Все буде
добре!»
08:50 «Зiркове життя»
09:50 «Вагiтна у 16»
10:50 «Доньки-матерi»
11:50 «Х-Фактор - 6»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/c «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:17 Т/с «Друзi»
11:00 Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
13:50 Т/с «Щасливi
разом»
16:40, 19:00, 20:00 Вiд
пацанки до панянки
22:05 Х/ф «Тупий i ще
тупiше»
00:10 Х/ф «Тупий i ще
тупiше: Коли Гаррi зустрiв
Ллойда»

НТН
9:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:35 «Страх у твоєму
домi»

МЕГА
7:40 Таємничий свiт
термiтiв
09:40, 20:00 Людство:
наша iсторiя
10:40 Голокост
зсередини

говорить з привидами»
14:25 Х/ф «Злодiй та його
учитель»
15:30 Х/ф «Залiзний
Ганс»
17:10 М/ф «Чарiвний
горох»
18:30 М/с «Як козаки...»
22:00 Х/ф «Той
ХтоПройшовКрiзьВогонь»

09:55, 17:15 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 10»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»

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
17:00, 22:40 Смертельна
зустрiч
21:50 Дикий Берлiн
23:30 Шлях тигра
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «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»
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 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:15 «Звана вечеря»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
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, 23:40 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 «Одеса-мама»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45 Т/с «Чужi крила»
11:45, 13:20 Х/ф «Флот
МакХейла»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
16:45 Т/с «Викрадення
богинi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
22:25 Т/с «Демони»
23:25 Х/ф «Сволота»
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 Стоп
корупцiї!
23:32 Велика
полiтика
2+2
8:35, 19:00 «ДжеДАI»
08:55 «Українськi
сенсацiї»
09:55, 23:30 «Секретнi
матерiали»
11:25 Т/с «Скорпiон»
13:55 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:50, 00:00 Т/с
«Загублений свiт»
16:40 Х/ф «Знак-2:
Спокута»
18:30, 23:00 «Спецкор»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Повернення
Геркулеса»
22:00 Т/с «Олiмп»

С Е Р Е ДА , 2 2 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 - 8»
14:10 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:10 «Секрети величного
столiття. Як створювався
серiал «Роксолана»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:30 «Українськi
сенсацiї»
21:10 Х/ф «Моя любов»
00:00 Х/ф «Година пiк»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
09:20 Д/ф «Харкiв 41-43.
Життя як воно є»
11:00 Засiдання КМУ
14:55 Подорожнi
15:45 Д/ф «Київ. Початок
вiйни»
16:40 Д/ф «Я там був не з

власної волi»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Про головне
19:40 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 «Лiкарська
таємниця»
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 Х/ф
«Дружина Штiрлiца»
18:00 Т/с «Катина любов»
19:45 «Говорить Україна»
21:50 Футбол. Євро 2016.
Iталiя - Iрландiя
00:00 Великий футбол
Євро 2016
ТОНіС
9:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»

10:50, 22:10 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
14:00, 23:20 Тисяча днiв
планети
15:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
15:40 Пеле: король
футболу
17:45 «Донбас:
перезавантаження»
18:10 Сiм чудес України.
Батурин
18:50 В гостях у Д.
Гордона. О. Саленко
20:00 Криштiану
Рональду:
португальський генiй
21:40 Глобал - 3000
ТЕТ
6:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:45 Т/с «Та, що

СТБ
08:20 «Зiркове життя»
10:25 «Україна має
талант!-7»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
П. Костiциним»
22:35 «Давай поговоримо
про секс»
00:40 «Один за всiх»
НТН
6:35 Х/ф «Пам’ятай iм’я
своє»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»

НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/c «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:17 Т/с «Друзi»
10:55 Т/с «Останнiй iз
Магiкян»
13:50 Т/с «Щасливi
разом»
17:00, 18:55, 20:00 Хто
зверху
18:00 Абзац!
22:00 Х/ф «Супернянь»
23:45 Х/ф «Супернянь 2»

08:40 Дивовижна Чехiя
09:40, 20:00 Людство:
наша iсторiя
10:40 Голокост
зсередини
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 Дика Сербiя
23:30 Поцiлунок чорної
мамби

МЕГА
6:40, 15:10 Паразити.
Вторгнення

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10, 00:20
«Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»

09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 10»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»

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
17:00, 22:40 Смертельна
зустрiч
20:00 Людство: наша
iсторiя
21:50 Дика Куба
23:30 Бути комахою

НОВИЙ КАНАЛ
07:27 Т/с «Друзi»
12:10 Т/с «Не родись
вродлива»
17:35, 19:00, 20:00
Суперiнтуїцiя
18:00 Абзац!
21:25 Х/ф «Ельдорадо»

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «СТН»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Прогулянки
мiстом»

19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:00 «Орел i Решка»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:05 «Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00 «Нiхто не забутий,
нiщо не забуте»
11:00, 12:25 Х/ф «В бiй
iдуть тiльки «старики»
12:00, 14:00, 16:00, 17:40
Новини
13:20, 14:20 «Судовi
справи»
15:40, 16:15 «Сiмейний
суд»
18:05, 19:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Одеса-мама»
23:40 Т/с «Впiзнай мене,

якщо зможеш»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45, 16:45 Т/с
«Викрадення богинi»
11:45, 13:20 Х/ф
«Сволота»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
22:25 Т/с «Демони»
23:20 Х/ф «Сорокоп’ятка»
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
6:00 Мультфiльми
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Пiдземнi
мiста. Римська прихована
iмперiя»
11:35 Х/ф «Знак-2:
Спокута»
13:25 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:20, 00:00 Т/с
«Загублений свiт»
16:10 Х/ф «Здiйнятися
над Сонцем»
19:20 «Люстратор 7,62»
20:00 Т/с «Доставити
будь-якою цiною»
00:50 Т/с «Олiмп»

Ч Е ТВ Е Р , 2 3 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30, 00:00
ТСН
06:45, 07:10, 07:40, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Козаки. Футбол»
09:30 «Мiняю жiнку - 8»
10:50, 12:20 «Мiняю
жiнку - 9»
13:45, 14:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
15:45 «Секрети величного
столiття. Як створювався
серiал «Роксолана»
17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана - 4»
20:30 «Українськi
сенсацiї»
21:25 Х/ф «Кардiограма
любовi»
23:15 «Право на владу»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
12:10 Слiдство. Iнфо
13:40 Казки Лiрника
Сашка
14:15 Суспiльний

унiверситет
15:35 Надвечiр’я. Долi
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Травма»
20:30 Prime time з М.
Гонгадзе
21:30 Новини. Спорт
21:50 «Схеми» з Н.
Седлецькою
22:15 Переселенцi
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 16:00 Т/с «Лiкарська
таємниця»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
11:00 Реальна мiстика
12:00 Глядач як свiдок
13:40, 15:30 Х/ф «Соло на
саксофонi»
18:00 Т/с «Катина любов»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Дочки-матерi»
00:50 Т/с «C.S.I.: Мiсце
злочину Маямi»

ТОНіС
9:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 22:10 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:00 «Донбас:
перезавантаження»
15:40 Криштiану
Рональду:
португальський генiй
18:10 Сiм iсторичних
чудес України. Херсонес
Таврiйський
18:50 В гостях у Д.
Гордона. О. Шовковський
20:00 Девiд Бекхем:
стiйкiсть
21:40 «Вiдлуння»
00:20 «Еротична спека»
ТЕТ
6:00 Малята-твiйнята
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»

11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
12:45 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
14:25 Х/ф «Золота гуска»
16:40 М/с «Лис Микита»
22:00 Х/ф «Президент
Лiнкольн: Мисливець на
вампiрiв»
СТБ
6:15, 15:55 «Все буде
добре!»
08:20 «Зiркове життя»
10:10 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
13:40 «Україна має
талант!-7»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-5 з
П. Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
НТН
6:55 Х/ф «Хазяїн тайги»
08:30 Ранковий «Свiдок»

МЕГА
7:40 Свiтанок планети
09:40 Iгри з атомним
вогнем
10:40 Голокост
зсередини

22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:00 «Орел i Решка»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
00:45 Т/с «90210: Нове
поколiння»
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, 23:35 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 «Одеса-мама»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
10:00, 16:45 Т/с
«Викрадення богинi»
11:55, 13:20 Х/ф
«Сорокоп’ятка»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с
«Володимирська, 15»
22:30 Т/с «Демони»
23:30 Х/ф «Обитель зла»
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
6:00 Мультфiльми
08:30, 18:30, 23:00
«Спецкор»
09:00, 19:20, 23:30
«Секретнi матерiали»
09:20 Д/п «Пiдземнi
мiста. Париж»
10:15 Д/п «У пекло i
назад: Спецпiдроздiл
рейнджерiв»
11:10 Х/ф «Здiйнятися
над Сонцем»
13:40 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:35 Х/ф «Повiтряний
мiст»
20:00 Х/ф «Рукопашний
бiй»
22:00 Т/с «Олiмп»
00:00 Т/с «Загублений
свiт»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 4 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 - 9»
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,
18:30, 21:00 Новини
09:55 Чоловiчий клуб.
Спорт
12:00 Вересень
15:35 Вiра. Надiя. Любов
16:30 Гра долi
17:10 Т/с «Таксi»
18:15 Новини. Свiт
19:40 Т/с «Травма»
21:30 Новини. Спорт

21:50 Перша студiя
23:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
6:00 Т/с «Лiкарська
таємниця»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15, 05:20 Зiрковий
шлях
11:00 Реальна мiстика
12:00 Глядач як свiдок
13:40, 15:30 Т/с
«Недолуга невiстка»
18:00 Т/с «Катина любов»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Ляльки»
ТОНіС
7:20, 21:40 «Вiдлуння»
07:50 «Будьте здоровi!»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
10:50, 22:10 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:10, 17:45 Чудеса

природи
15:40 Девiд Бекхем:
стiйкiсть
18:50 В гостях у Д.
Гордона. О. Шовковський
20:00 «Сальваторе
Адамо. Снiг, що не
розтане нiколи»
21:00 Незаймана планета
ТЕТ
6:00 Малята-твiйнята
06:50 М/с «Пiдлiтки
мутанти черепашки
нiндзя»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць»
11:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
13:30 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
18:05 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди Адель Блан-Сек»
20:00 Х/ф «Учень
чаклуна»
22:00 Х/ф «Джек переможець велетнiв»
23:45 Т/с «Свiтлофор»

СТБ
6:45 «Зiркове життя»
07:40 Х/ф «Весiлля у
Малинiвцi»
09:35 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
11:15 Х/ф «Мати й
мачуха»
18:30, 00:30 Т/с «Коли ми
вдома»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
20:00 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»
22:35 Х/ф «Я щаслива»
НТН
6:35 Х/ф «Таємниця
«Чорних дроздiв»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:20 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Лас-Вегас - 10»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»

15:15 Т/с «Гаваї 5.0 - 5»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Без обмежень»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 07:20 Kids Time
06:05 М/c «Кунг-фу
Панда: Легенди крутостi»
07:25 Т/с «Друзi»
10:15 Серця трьох 3
18:00 Абзац!
19:00 Х/ф «Повiнь»
21:00 Х/ф «Хвиля»
23:05 Суперiнтуїцiя
00:35 Х/ф «Хлопчик на
трьох»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:40 Дивовижна
Бразилiя
09:40 Людство: наша
iсторiя
10:40 Голокост
зсередини
14:10 Правда життя
16:00, 20:50 У пошуках
скарбiв
17:00, 22:40 Смертельна

зустрiч
20:00 Iгри з атомним
вогнем
21:50 Пiдводний рай
23:30 Бути комахою
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 19:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10 «Громадська
приймальня»
16:00 «Мультляндiя»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 02:35 «Столиця»
20:30 «ШУСТЕР. Live»
K1
6:00 «Свати бiля плити»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Т/с «90210: Нове
поколiння»
10:40, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
12:30 Т/с «Дикий ангел»
14:00 «Орел i Решка. На

краю свiту»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
16:00 «Файна Юкрайна»
17:20 «Розсмiши комiка»
18:15 «Звана вечеря»
20:10 «Орел i Решка»
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 «Двоє»

ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 16:45 Т/с
«Викрадення богинi»
12:10, 13:20 Х/ф «Трон.
Спадок»
12:45, 15:45 Факти. День
15:20, 16:20 Т/с «Вiддiл
44»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25, 22:05 Т/с «На
трьох»
23:35 Х/ф «Обитель зла2. Апокалiпсис»
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!
19:50 Час. Пiдсумки дня
22:00 «Досвiд»
2+2
09:00, 19:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Пiдземнi
мiста. Нью-Йорк»
10:15 Д/п «Вiйськова
елiта»
13:40 Т/с «Мисливцi за
релiквiями»
14:35 Т/с «Загублений
свiт»
16:25 Х/ф «Рукопашний
бiй»
20:00 Х/ф «Люди - Iкс:
Початок. Росомаха»
22:10 Х/ф «Королiвство
гладiаторiв»
23:55 Х/ф «Без правил 3»

СУБОТ А , 25 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»
15:35, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
17:30, 18:30 «Розсмiши
комiка 6»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:30 Х/ф «Кримiнальне
чтиво»
UA:ПЕРШИЙ
8:35 Золотий гусак
11:00 Казки Лiрника
Сашка
11:15 М/ф «Друзi-янголи»
13:20 Х/ф «Будинок для
вiдпочинку»
15:20 Чоловiчий клуб.
Спорт
16:30 Чоловiчий клуб
18:30 Т/с «Мафiоза»
21:00 Новини
21:35 Дорога до Рiо-2016
22:00 Х/ф Проект

«Україна-25». Нова
українська хвиля.
«Вiолончель»
22:45 Альтернативна
музика. Краще
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зiрковий шлях
09:10 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
11:00 Х/ф «Дружина
Штiрлiца»
13:00, 15:20 Т/с
«Проїзний квиток»
17:10, 19:40 Т/с «Кохання
без зайвих слiв»
21:50 Футбол. Євро 2016.
1/8 фiналу
00:00 Великий футбол
Євро 2016
ТОНіС
7:50 DW- новини
09:50, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
11:00 «Шеф-кухар

країни» з М. Поплавським
11:50 Х/ф «Вiдпустка без
кiнця»
14:00 «Перша Сумська:
25 рокiв лiдерства»
15:15 «П’єр Рiшар.
Блазень чи король?»
17:00 Концерт
М. Поплавського
«Приречений на любов»
20:00 НЛО: секретнi
архiви
21:00 Незаймана планета
21:35 Х/ф «Пiанiно»
00:00 «Вихiдний, пiсля
опiвночi»
ТЕТ
6:20, 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»
13:15 Х/ф «Злодiй та його
учитель»
14:20 Х/ф «Залiзний
Ганс»
16:00 Х/ф «Неймовiрнi

пригоди Адель Блан-Сек»
18:00 Х/ф «Учень
чаклуна»
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Х/ф «Президент
Лiнкольн: Мисливець на
вампiрiв»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
5:55 «ВусоЛапоХвiст»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
11:15 «Самвел i Поливода
у Львовi»
13:10 Х/ф «Весiлля у
Малинiвцi»
15:05 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»
17:00 Х/ф «Я щаслива»
19:00 Х/ф «Любов не
дiлиться на два»
22:50 «Давай поговоримо
про секс»
00:50 «Слiдство ведуть
екстрасенси»

6:40 Х/ф «Грачi»
08:20 Х/ф «Через Гобi та
Хiнган»
11:30, 03:20 «Речовий
доказ»
14:50 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:00 Х/ф «Король клiтки»
НОВИЙ КАНАЛ
6:10, 08:05 Kids Time
06:12 М/c «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:07 Дешево й сердито
09:35 Ревiзор
12:35 Страстi за
ревiзором
14:45 Вiд пацанки до
панянки
16:55 М/ф «Крутi яйця»
18:55 М/ф «Напруж
звивини»
21:00 Х/ф «Шанхайськi
лицарi»
23:15 Х/ф «Будинок
з паранормальними
явищами»

НТН

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
06:40 Секти. Контроль
свiдомостi
07:30 Паралельний свiт
09:40 Голокост
зсередини
11:30, 21:00 Походження
речей
13:30 Як захопити
планету
15:10 Пiдводний рай
18:10 Мiстична Україна
23:00 Суперкораблi
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Euroshow» М.
Поплавського у Варшавi»
13:55, 16:00, 05:00
«Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10, 23:50
«У центрi уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська

Нацiональна Лотерея»
23:20 «Прогулянки
мiстом»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:00 Х/ф «Сон Лiппеля»
11:00 Х/ф «Мiльйон на
Рiздво»
12:50 «КВН»
16:15 «Розсмiши комiка»
17:20, 22:00 «Орел i
Решка»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
23:00 Т/с «Красуня та
чудовисько»
ІНТЕР
6:30, 20:00 «Подробицi»
07:35 М/ф «Зачарований
хлопчик»
08:15 Х/ф «Балада про
солдата»
10:05 Х/ф «Доля людини»
12:10 Т/с «Одеса-мама»
16:40 Концерт «В.

Меладзе. Небеса»
18:05, 20:30 Х/ф «Два
Iвани»
22:25 Х/ф «Ти будеш
моєю»
00:20 Х/ф «Королева
бензоколонки 2»
ICTV
6:40 Кримiнальна Україна
07:35 Секретний фронт
10:35 Громадянська
оборона
12:35, 13:00 Т/с
«Демони»
12:45 Факти. День
16:40 Х/ф «Танго и Кеш»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Перевiзник-3»
22:10 Х/ф «Людина-вовк»
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
10:10 Модне здоров’я
11:32 Майстри ремонту
12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
20:00 Стоп корупцiї!
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно в Америку
22:32 Д/п «Останнiй мiф»
2+2
7:50 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
14:00 Х/ф «Робокоп:
протистояння i крах»
15:50 Х/ф «Робокоп:
темне правосуддя»
17:45 Х/ф «Острiв
МакКiнсi»
19:35 Х/ф «13-й район»
21:10 Х/ф «Пограбування
казино»
23:05 Бокс. Чемпiонський
бiй за версiєю IBF Ентонi
Джошуа-Домiнiк Бризiл.
Пряма трансляцiя з
Лондона

НЕДIЛЯ , 26 Ч Е Р ВНЯ
КАНАЛ 1+1
6:15 «Однокласники»
07:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
09:55 «Козаки. Футбол»
10:05 ТСН
11:00, 11:55, 13:00,
13:55, 14:55, 16:15 «Свiт
навиворiт 5»
17:20, 18:25 Т/с «Свати
- 3»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Знахарка»
UA:ПЕРШИЙ
8:00 Золотий гусак
08:20 Смакота
09:30 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
12:25 Х/ф «Пропала
грамота»
13:50 Театральнi сезони
15:55 Дорога до Рiо-2016
17:05 Д/с «Вудро Вiлсон»

18:40 Т/с «Мафiоза»
21:00 Новини
23:00 Паспортний сервiс
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:30 Зiрковий шлях
09:30 Х/ф «Iван Бровкiн
на цiлинi»
11:25 Х/ф «Четвер 12»
13:10 Т/с «Дочки-матерi»
17:00, 20:00 Т/с «Матимачуха»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
21:50 Футбол. Євро 2016.
1/8 фiналу
00:00 Великий футбол
Євро 2016
ТОНіС
6:20 Х/ф «Вiдпустка без
кiнця»
09:50, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»

11:00 «Будьте здоровi!»
11:25 Х/ф «Моє останнє
танго»
16:50 Вечiр пам’ятi М.
Мозгового
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським
22:00 Х/ф «Остання
любов мiстера Моргана»
ТЕТ
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 «Золота гуска»
14:45 Країна У
23:45 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
5:55 «ВусоЛапоХвiст»
07:00 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
10:20 «Караоке на
Майданi»

Пам’ятаємо
18 червня минає рік від
дня трагічної загибелі
ФЕДОРЕНКА
Олександра Олеговича.
Світла пам’ять рідній хорошій людині – синові, чоловікові, батькові, другові.
Пам’ятаємо, сумуємо, любимо…
Рідні, друзі
Глибоко сумуємо та висловлюємо щирі
співчуття Тетяні Василівні Колягіній з приводу передчасної смерті її сина –
КОЛЯГІНА Сергія.
Нехай земля йому буде пухом. Царство
небесне…
Людмила ПОПОВА та мешканці
буд. № 4 по вул. Дніпровській
ТОВ «ЛАКОВЕР», с. Нові Петрівці (орієнтир — з-д «Хенкель»), оголошує набір робітників на посади:
— різноробочий;
— оператор виробничої лінії;
— прибиральниця.
Довідки за тел: (067)183-03-10

11:15 Х/ф «Любов не
дiлиться на два»
15:10 «Мiстичнi iсторiї-5 з
П. Костiциним»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:55 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
НТН
7:40 Х/ф «Повернення
«Святого Луки»
09:20 Т/с «Головний
калiбр»
13:00 «Розсмiши комiка»
15:00 Х/ф «Дiвчина без
адреси»
16:40 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Охоронець»
22:10 Х/ф «Дев’ять
життiв»
00:00 Х/ф «Вантажiвкапривид»
НОВИЙ КАНАЛ
9:05 Kids Time
09:07 Х/ф «Лабiринт»

12:50 М/ф «Крутi яйця»
14:50 Х/ф «Напруж
звивини»
16:55 Х/ф «Шанхайськi
лицарi»
19:00 Х/ф
«Куленепробивний»
21:00 Х/ф «Чорний
лицар»
22:50 Х/ф «Будинок
з паранормальними
явищами 2»
МЕГА
6:40 Шосте почуття
07:30 Паралельний свiт
09:40 Голокост
зсередини
11:30, 21:00 Походження
речей
13:30 Як захопити
планету
16:10 Сонячнi створiння
17:10 Пiдводний рай
18:10 Мiстична Україна
23:00 Суперкораблi
ТРК «КИїВ»

Вважати недійсним свідоцтво про право
власності на житло (за адресою: Київська обл., м. Вишгород, пр. Т. Шевченка, 7, кв.12, площею 66,4 кв. м.), видане
25.11.1994 р. Вишгородською міською
радою на ім’я Любові Володимирівни МАЗУРИК, Ярослава Григоровича
МАЗУРИКА, Тараса Григоровича МАЗУРИКА згідно з Розпорядженням від
24.11.1994 № 257

8:00 «Ранок по-київськи»
13:00 «Вiкно в Європу М.
Поплавського»
13:25 «Концерт «Бережи
любов»
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
6:00 «Свати бiля плити»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:50 Х/ф «Мiльйон на
Рiздво»
11:45 Х/ф «Сон Лiппеля»
13:40 «Орел i Решка»
18:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»

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

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК
«Ветеран» (гаражний бокс № 245) на
ім’я Юрія Сергійовича МАЗУРОВА

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

Перетяжка та ремонт меблів.
Тел: 068-940-90-52

ІНТЕР
6:45 «Подробицi»
07:50 М/ф «Як козаки у
футбол грали»
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:05 Т/с «Одеса-мама»
18:15 Т/с «Сiльський
романс»
20:00 «Подробицi тижня»
21:30 Т/с «Сiльський
романс»
23:15 Х/ф «Два Iвани»
ICTV
6:10 Стоп-10
07:05 Провокатор
07:55 Зiрка YouTube

09:50 Дивитись усiм!
11:50, 13:00 Х/ф «Трон.
Спадок»
12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «Танго і Кеш»
16:40 Х/ф «Перевiзник-3»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «Гонщик»
22:50 Х/ф «Прибрати
Картера»
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
17:15 «Дзеркало iсторiї»
20:00 Д/п «ХХ сторiччя

Кароля Войтили»
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
22:32 Д/п «Останнiй мiф»
23:32 Фiнансовий
тиждень
2+2
9:00 Бокс. Чемпiонський
бiй за версiєю IBF Ентонi
Джошуа-Домiнiк Бризiл.
Пряма трансляцiя з
Лондона
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
15:00 Д/п «Люстратор.
Дебальцеве»
15:25 Ток-шоу «Хоробрi
серця»
16:25 Х/ф «Люди - Iкс:
Початок. Росомаха»
20:30 Х/ф «13-й район»
22:15 Х/ф «Королiвство
гладiаторiв»

Підприємству у м. Вишгороді
потрібен оператор термовакуумного обладнання.
Навчання, жінка.
З/п — від 4 000 грн.
Тел: (098) 159-54-57

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК
«Ветеран» (гаражний бокс № 246) на
ім’я Лариса Сигізмундівни МАЗУРОВОЇ

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК
«Ветеран» (гаражний бокс № 406) на
ім’я Анатолія Івановича АНДРУСЕНКА

19:10, 00:45 «Вечiрнiй
квартал»
21:00 Х/ф «Випадковий
чоловiк»
22:45 «КВН»

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.
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які не рецензують і не повертають.
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даних несуть автори публікацій
(рекламодавці).
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18 червня

2016 року

Мозаїка

Вишгород

CОЛЯНА ПЕЧЕРА
І МАСАЖ ДЛЯ
ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ

МІНІМУМ ЗАТРАТ – МАКСИМУМ ЗДОРОВ’Я
Оздоровлення та профілактика:
ГРВІ , ГРЗ, ГРИП, АДЕНОЇДИ,
БРОНХІТИ, ПНЕВМОНІЯ, ГАЙМОРИТ,
АСТМА, КАШЕЛЬ, АЛЕРГІЯ,
ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ,НЕВРОЗИ,
СТРЕСИ, ХРОНІЧНА ВТОМА.
Дитячий масаж від 0-3 до 3-14 років.
Всі види масажу для дорослих.
Консультація педіатра. Пенсіонерам – знижки.

м. Вишгород, пр-т Т. Шевченка, 6-а
(біля кінотеатру, вхід з двору).
Попередній запис за тел:

Трійця-2016

096-878-54-23
066-024-37-00

Традиції святкування та народні вірування

Трійця, що цього року припадає на неділю, 19 червня, – одне з найважливіших
свят, яке відзначають християни. В Україні
це свято шанують з прадавніх часів і дбайливо плекають багаті традиції, пов’язані з
його святкуванням.
Поняття «Святої Трійці» відображає
триєдність Бога. Згідно із загальною православною символікою, Бог має три лики (три
образи, три прояви): Бог-Отець, Бог-Син і
Бог-Святий Дух. Ці три уособлення рівні, вони
не є частинами Бога, кожна з них – єдиний,
всемогутній Господь. Божу триєдність можна
порівняти з образом Сонця: є Сонце, є Світло,
яке іде від Сонця, і є Тепло, яке іде від Сонця.
У народі Трійцю називають по-різному:
День Святої Трійці, Зіслання Святого Духа,
П’ятидесятниця. Остання назва утворилася
від того, що зішестя Святого Духа на апостолів сталося на 50-ий день після воскресіння
Ісуса Христа. Ця подія співпала зі старозавітним святом П’ятидесятниці на честь дарування єврейському народу Закону на горі Синай.
Про загальне святкування Трійці згадують ще
в ІІІ ст. н. е., після чого і закріпилася традиція
святкування Трійці на 50-ий день після Великодня. Оскільки дата останнього є рухомою,
то й Трійцю святкуємо щороку по-різному.
Зелений тиждень: народні традиції
Тиждень перед Трійцею називають «зеле-

ним», адже й досі збереглася давня традиція
прикрашати оселю різними рослинами, квітами, запашними травами, застилати підлогу зіллям, плести віночки із польових квітів.
Перед тим, як це зробити, люди ходили до
церкви і освячували зелень. Таким чином захищали домівку від злих сил.
Квітами не лише прикрашали власні осе-

15 червня відзначила свій ЮВІЛЕЙ
Лідія Петрівна ГРІНЧЕНКО!
ГРІНЧЕНКО!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
З повагою колектив
Вишгородської поліклініки

Гаражному кооперативу «Екран»
терміново потрібен на роботу
електрик, можливо – пенсіонер.
Тел: (067) 395-82-07

лі, а й несли букети до храму на знак пробудження природи та відновлення людської
душі. За допомогою квітів ворожили на долю
та на здоров’я. Дівчата пускали плетені вінки
на воду: вінок, який потонув, вважався поганим знаком, той, що пливе, означав, що все
буде гаразд, а якщо спинився на місці, то весілля буде не скоро. Ворожіння супроводжу-

ÏÎÃÎÄÀ Ó ÂÈØÃÎÐÎÄ²

Вважати недійсним загублений студентський квиток КВ
09195064, виданий Київським
індустріальним коледжем на
ім’я Михайла Юрійовича НЕДІЛЬКА

ПОМІЧНИКА
ВИХОВАТЕЛЯ
ЗП — за домовленістю
(096) 448-37-88, Анна

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство
в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс №
37) на ім’я Володимира Петровича
ДВОРЯКА
Вважати недійсним втрачений Державний акт на право власності на
землю, серія АЗ № 444820, від 18
грудня 2008 р., виданий Дмитру
Павловичу СОРОКІНУ рішенням №
486 15 сесії 5 скликання Синяківської сільської ради від 14 листопада 2008 р. Земельна ділянка розташована за адресою: Київська обл.,
Вишгородський район, Синяківська
сільська рада, с. Червоне. Кадастровий номер земельної ділянки
3221887505:05:063:0152. Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації
державних актів на право власності
на землю № 010834200241

МАГАЗИН
ДИТЯЧОГО ОДЯГУ

МАГАЗИН
НИЖНЬОЇ БІЛИЗНИ
Н

Вважати недійсним втрачене
посвідчення про інвалідність
дитинства ІІ групи ААБ №
0988152, видане Вишгородським УСЗН 02.07.2012 р. Надії
Володимирівні РАПЦЕВІЙ

Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р. про членство в ГБК «Ветеран»
(гаражний бокс № 38) на ім’я Ганни Тимофіївни ДВОРЯК

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

валося співами і хороводами.
У народі побутувало також повір’я, що в
суботу напередодні Трійці не можна одному
ходити в ліс, у поле, купатися у водоймах, бо
русалки можуть залоскотати і затягнути необачну людину на дно.
Цей день називали ще русалчиним Великоднем, а господині робили жовті крашанки і
роздавали дітям. Не можна було працювати
напередодні великого свята, щоб не прогнівити русалок. Дівчата задобрювали їх хлібом,
який випікали на свяченій воді і відносили
в поле, або залишали для них у лісі вінки.
Святкова їжа
Традиційно готували святкове застілля – страви з яєць, молока, птиці, риби і свіжої зелені; випічку – млинці, рулети, пироги.
Святковий стіл у хаті накривали зеленою
скатертиною, або обідали у лісі, в полі чи біля
річки. Молодь влаштовувала різні ігри та народні забави, ворожила, співала пісень.
Звичайно, багато давніх традицій наших
предків не збереглося до наших днів, проте
ми й досі кладемо зелень біля порогу, прикрашаємо домівку зеленими гілочками чи квітами, плетемо вінки. Ми – ще одне покоління,
яке пронесе ці звичаї крізь віки і залишить їх
для нащадків.
З прийдешнім вас Днем Святої Трійці,
миру і злагоди у ваші оселі!

P. S.
Сяйте,
навіть коли
немає сонця

Якщо Ви бажаєте придбати недорогий модний якісний дитячий одяг та
нижню білизну відомих англійських,
італійський та американських брендів (Primark, F&F, Nutmeg,Gap, Asos,
Calvin Klein, George, New Look, M&S,
)
H&M, Disney, Gaialuna, River Island),
ми пропонуємо:
— нові, оригінальні моделі;
— доступні ціни;
— регулярне оновлення товару.
Завітайте до наших магазинів за адресою:
м. Вишгород, вул. В. Симоненка,
4-в (у дворі будинку).
Працюємо: пн-сб — з 10:00 до 20:00,
нд — з 11:00 до 18:00

